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OB OBČINSKEM PRAZNIKU

ŽUPANJIN UVOD

Poletje se počasi, a vztrajno preveša v jesen, 
zelena okrog Črne že dobiva primesi drugih 
barv. Črna, pomladna, poletna, jesenska, 
zimska, deževna, sončna, vselej čarobna. 
Verjamem, da tako čutimo vsi Črnjani.
19. avgust je praznik občine Črna na Koro-
škem,  je  dan s posebnim pomenom.  Je spo-
min na  zmagovite legendarne boje  Vzho-
dno-koroškega odreda na območju Bistre, 
Koprivne, Tople in Podpece, ki so se pričeli 
prav na ta dan.  Ob tem je prav, da se spo-
mnimo tudi na nesmiselnost vojne,  na ta 
strašljiv in neskončno krut pojem človeške 
zgodovine. Da ohranimo spomin na vse tiste  
junake, ki so pokazali, da je človek v življenju 
poleg današnjega egoizma, pohlepa in iska-
nja lastnih koristi zmožen zasledovati tudi 
marsikaj več. 
Ob dnevu, ki smo si ga v preteklosti izbrali 
za praznik naše občine, podeljujemo občin-
ska priznanja. Priznanja ljudem, ki so skozi 
svoje delovanje prispevali k razvoju in pre-
poznavnosti kraja. Nagrado Občine  je za-
služeno prejela zbiralka in zapisovalka ljud-
skega izročila  Marta Repanšek, prav tako 
so zasluženo prejeli priznanja,  vsak za delo 
na svojem področju,  tudi vsi ostali nagrajen-
ci.  Letošnje leto smo  podelili tudi posebno 
priznanje za humanost, za srčnost, za čut do 
sočloveka, kar  je lastno le dobrim ljudem. In 
to Črnjani smo. Kljub naši navidezni robato-
sti to vedno znova dokazujemo. 
Leto 2011 je staro že osem mesecev in hiteti 
moramo, da bomo izpolnili vse naše načrte, 
kar je ob pomanjkanju finančnih sredstev si-
cer težko in bomo mogoče prav zaradi tega 
kakšen letošnji cilj prestavili v naslednje leto. 
Kljub skrbno načrtovanemu proračunu je 
prihodkovna stran prvega polletja realizira-
na le v višini ene tretjine, na odhodkovni pa 
predstavlja največji problem /pre/visoka za-
dolženost občine in poplačilo zapadlih terja-
tev iz preteklega leta, vendar se tudi tu že 
vidijo učinki varčevanja, saj nam je v  nekaj 

mesecih uspelo zapadle terjatve zmanjšati 
za 37 %.
Upamo, da bo druga polovica leta po finanč-
ni plati uspešnejša, uspeh pa je že to, da smo 
dosegli napredek pri reševanju finančnih 
zagat in da, kjer le gre, vsak evro obrnemo 
dvakrat, kar je za čas, ko je kriza z velikim 
korakom zakorakala tudi k nam, še kako po-
membno. 
V mesecu maju smo v izredno kratkem roku 
dokončali dela iz letnega programa ukre-
pov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 
Mežiški dolini za leto 2010, in sicer smo ure-
dili okolico osnovne šole, odcep ceste proti 
Pušniku, asfaltirali cesto do čebelarskega 
doma in parkirišče pri Puhanovi hiši. Zno-
traj naselja Rudarjevo smo asfaltirali kar 
nekaj površin, prav tako smo dokončali ce-
sto v Podpeci. Uredili smo fasado na stari 
pošti, kjer sedaj domuje etnološka zbirka, ki 
je v ponos kraju in prav zato je bila še kako 
potrebna nove preobleke. 
V mesecu juniju je bila otvoritev vodovoda 
Topla, tako da Črnjani že pijemo vodo izpod 
Pece, kakor smo jo začasno poimenovali. Za 
projekt, poimenovan »Oskrba s pitno vodo 
Koroške – Občina Črna - Izkoriščanje iz-
virske vode Topla«, vreden 2,4 mio eur, je fi-
nančno v  devetdesetih odstotkih poskrbela 
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ŽUPANJIN UVOD

država oz. Ministrstvo za okolje in prostor. V 
zaključni fazi so dela na razbremenilnem ba-
zenu v Šmelcu in predelava bazena Cvelbar, 
kar pa na samo oskrbo s to vodo ne vpliva. 
Ali bo vodovod kdaj kasneje postal dolinski, 
ali bo ta voda kdaj polnila plastenke, bosta 
pokazala čas in količina vode. Vsekakor smo 
lahko zadovoljni, da nam je pitna voda, ki je 
ena izmed človekovih pravic, dana in če ob 
tem pomislimo na vse tiste ljudi, ki morajo 
čakati v vrsti, da se dokopljejo zgolj do nekaj 
kapljic vode, je lahko naše zadovoljstvo še to-
liko večje.
Konec meseca julija je vlada potrdila  pro-
gram ukrepov iz sanacijskega programa za 
leto 2011, te dni poteka odpiranje ponudb iz-
vajalcev, tako da bomo kmalu lahko pričeli z 
deli. Največji del letošnjih sredstev je name-
njen nakupu priključkov na stroju za mokro 
čiščenje asfaltnih površin in verjamem, da 
nam bo na ta način uspelo opraviti veliko 
tistega dela, ki smo ga morali prej naročati 
drugje. 
V mesecu juliju je novi izvajalec začel z nada-
ljevanjem del na cesti od Centra proti Muše-
niku in upam, da bodo dela kljub nekaterim 
težavam /vodni rov v cestišču, »živa« skala/ 
vseeno zaključena še v letošnjem letu. Sam 
projekt pa se je z novim postopkom  finanč-
no bistveno povečal, kar pomeni, da je tudi 
naša obveznost za izgradnjo komunalne in-
frastrukture v cestišču ter pločnikov temu 
primerno višja. 
Tik pred pričetkom del sta dva mostova, in 
sicer most Bistra, ki je naša lastna investici-
ja, ter most za občino, kjer zaradi veliko idej 
še potekajo pogovori med nami, projektan-
tom in izvajalcem. Vir za ta most je iz sred-
stev za odpravo posledic lanskih poplav. Iz 
teh sredstev smo že zaključili sanacijo plazu 
nad kmetijo Prčnik, prav tako je zaključena 
sanacija plazu na odseku Prhanija–Najev-
ska lipa. Tečejo pa še dela na odseku ceste 
Kavšak-Dretnikovo sedlo in v Zgornjem Ja-
vorju. 
V Koprivni smo poskrbeli za kar nekaj in-
ternetnih priključkov, na našo pobudo pa 

so bila izvedena asfalterska dela na državni 
cesti Črna–Koprivna v dolžini 600 m, želimo 
pa si,  da bi se tej dolžini pridružil še kakšen 
prepotreben meter. 
Za Kulturni dom, ki je nujno potreben obno-
ve, je v pripravi projektna dokumentacija in 
takoj po njenem prevzemu bomo pričeli z iz-
borom izvajalca del. 
Urejamo še pešpoti na pokopališču, skrbimo 
za parke in zelenice v kraju,  iščemo rešitve 
za makadamske ceste v zaselkih, ki nujno 
potrebujejo urejeno odvodnjavanje in še veli-
ko manjših, a potrebnih del smo opravili.
Delo Občine pa ni usmerjeno samo v ko-
munalno-cestno gospodarstvo, pač pa tudi 
v družbene dejavnosti. Menim, da uspešno 
sodelujemo z vsemi društvi v kraju in da da-
jemo velik pomen turizmu,  kulturi in špor-
tu. Prijavili smo se na tekmovanje Turistič-
ne zveze Slovenije z naslovom Moja dežela 
lepa in gostoljubna, za ocenjevanje kraja, 
kjer bodo rezultati znani meseca novembra, 
v program EPK 2012 pa poskušamo uvrstiti 
20. prireditev Gradovi kralja Matjaža.
S kar nekaj prireditvami se je občina vklju-
čila tudi v dogajanje na 56. Koroškem turi-
stičnem tednu, kjer bi posebej izpostavila 
dan Črnjanov, ki je bil prežet z mislijo, da na 
svoje korenine nikoli ne pozabiš.
Iskreno čestitam vsem nagrajencem, vem, 
da jim to, da je bilo njihovo delovanje, ki ga 
opravljajo z veliko ljubezni, prepoznano, po-
meni veliko.

Županja 
Romana Lesjak

Marta Repanšek,
dobitnica
NAGRADE
OBČINE
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NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE ČRNA

VIDA FAJMUT, rojena 17. 3. 1942, stanujoča 
v Centru 128 a, je bila leta 1995 med pobudni-
ki in organizatorji ustanovne skupščine RK 
Črna na Koroškem, saj je po osamosvojitve-
ni vojni delo na tem področju v kraju zamrlo. 
Vida Fajmut je članica RK že 15 let. Leta 2003 
je prevzela predsedovanje te organizacije in 
ga po sedmih letih uspešno zaključila, osta-
ja pa še članica upravnega odbora. V tem 
času se je izkazala kot izredna organizator-
ka. Za predanost temu prostovoljnemu delu 
je posvetila veliko časa. S svojim čutom za 
ljudi je znala prisluhniti pomoči potrebnim 
in jim nuditi moralno podporo. Skrbela je za 
prijetno vzdušje v odboru, obenem pa dobro 
sodelovala z ostalimi društvi v kraju.
Zaradi vestnega dela Vide Fajmut, njenega 
potrpežljivega vodenja in človeških vrednot 
ob pomoči potrebnim jo Občinska organi-
zacija Rdečega križa predlaga za prizna-
nje, Občina Črna pa ji podeljuje BRONASTI 
GRB.

KRISTIJAN KREMŽAR, rojen 26. 11. 1940, 
stanujoč v Rudarjevem 26, je član Prosto-
voljnega gasilskega društva Črna že 54 let. 

V tem času je v društvu opravljal najrazlič-
nejše funkcije. V letih 1972-1976 je bil povelj-
nik društva, član upravnega odbora in član 
poveljstva GZMD. V času od 1983 do 1991 je 
bil orodjar, od 1997 do 2000 pa član častne-
ga razsodišča društva. Od leta 2008 je pred-
sednik komisije za delo z veterani in član 
upravnega odbora. Kot vesten gasilec-ope-
rativec je sodeloval pri veliko primerih reše-
vanja imetja in pri gašenju mnogih požarov. 
Vedno je bil pripravljen priskočiti na pomoč, 
in to na domačem terenu in drugod. Zdaj kot 
gasilec-veteran opravlja požarno stražo na 
industrijskih objektih ter redarstvo ob raz-
ličnih prireditvah v kraju. Pridobil si je naziv 
gasilski častnik II. stopnje. Za svoje delo je 
prejel številna priznanja na ravni društva, 
Gasilske zveze Mežiške doline in Gasilske 
zveze Slovenije, od tega 2010. leta celo visoko 
gasilsko odlikovanje za posebne zasluge.
Zaradi dolgoletnega marljivega in vestnega 
dela Kristijana Kremžarja ter vedno priso-
tni želji nesebično pomagati sočloveku ga 
Prostovoljno gasilsko društvo Črna predla-
ga za priznanje, Občina Črna pa mu pode-
ljuje BRONASTI GRB.



�

GVIDO JANČAR, rojen 20. 1. 1967, stanujoč 
v Centru 110, je že kot mlad fant deloval na 
kulturnem področju, in sicer najprej v gim-
nazijski recitacijski sekciji. Leta 1985 je izdal 
pesniško zbirko Veter spoznanj. Kot predse-
dnik takratne ZSMS v Žerjavu je tam organi-
ziral kulturne prireditve. Leta 1989 je prevzel 
vodenje DPD Svoboda Črna, leto kasneje 
pa je postal predsednik komisije za kulturo 
Rudnika Mežica. Tako je pomagal krmariti 
MePZ Mato, nonetu Črnjanski pobi, v okvi-
ru šole pa dramsko-recitatorski in mladinski 
recitatorski sekciji – do leta 2010. Pred tem, 
leta 2000, pa je prevzel tudi vodenje borčev-
ske organizacije, takratne ZZB NOV, sedaj 
ZB za vrednote NOB Črna. Da ima podporo 
članstva, ki šteje okoli 200 ljudi, potrjuje že 
njegova četrta izvolitev za predsednika. V 
vseh teh letih je organiziral več kot 60 pro-
slav, nekaj teh je bilo osrednjih prireditev, 
ki povezujejo koroške občine, ter nastopal 
kot recitator, povezovalec ali govornik. Bil je 
tudi ustanovni član Zveze kulturnih društev 
Črna. Od leta 1999 pa se Gvido Jančar z ob-
čutkom in dostojanstvom poslavlja z žalnim 
govorom od preminulih krajanov.
Kljub mladim letom je Gvido Jančar že pu-
stil velik pečat v svojem okolju, zato ga DPD 
Svoboda  in ZB za vrednote NOB Črna pre-
dlagata za priznanje, Občina Črna pa mu 
podeljuje SREBRNI GRB.

RUDOLF PIKO, rojen 2. 8. 1962, stanujoč na 
Pristavi 34, je aktiven član Kulturnega dru-
štva Gozdar že od ustanovitve, tam deluje 
že 31. leto. Leta 1981 se je pridružil ustano-
viteljem MPZ KUD Gozdar, v katerem je 
prepeval do konca obstoja zbora. Leta 1989 
je začel plesati v folklorni skupini tega dru-
štva, kot pevec in plesalec deluje še danes. Je 
dolgoletni predsednik folklorne skupine, ki 
se je ravno po zaslugi Rudolfa Pika obdržala 
in ponovno aktivirala. Obenem prepeva tudi 
v cerkvenem zboru in je hkrati prizadeven 
tudi pri kulturnem poslanstvu med črnjan-
skimi gasilci. Svoje znanje in izkušnje pri 
ohranjanju starih običajev prenaša tudi na 

mlade, ob pomoči žene Mojce nadaljuje kul-
turno poslanstvo svojih prednikov.
Kulturno društvo Gozdar Rudolfa Pika za 
vsestransko kulturno aktivnost v kraju, kjer 
je prispeval pomemben delež v kulturni mo-
zaik, predlaga za priznanje, Občina Črna 
pa mu podeljuje SREBRNI GRB.

FRANC NAGERNIK, rojen 12. 5. 1944, stanu-
joč na Lamprečah 30, je bil že v času zaposli-
tve pri Rudniku Mežica aktiven: osem let je 
bi predsednik delavskega sveta, bil je pred-
sednik komisije za oddih ter član nekaterih 
odborov. Po upokojitvi se je aktivno vključil 
v delo Društva upokojencev Črna. Najprej 
je bil referent za šport in rekreacijo, od leta 
1995 do 2011 pa predsednik. Svoje šestnaj-
stletno poslanstvo je opravljal odgovorno in 
vestno. V tem času je Društvo upokojencev 
Črna pridobilo telefon, dva računalnika in 
internetno povezavo. Začeli so z merjenjem 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja. Čla-
nom so pomagali izpolnjevati obrazce za 
varstveni dodatek in dohodnino. Franc Na-
gernik si je ves čas tudi prizadeval za izved-
bo izletov po Sloveniji in v tujino. Svoje de-
lovanje je širil tudi izven lokalnega društva, 
saj je bil aktiven v Koroški zvezi društev 
upokojencev Slovenj Gradec. Po nastanku 
samostojne občine Črna je deloval v sosvetu 
ter v drugih društvih in organizacijah. Bil je 
tudi pobudnik in organizator sedaj že večle-
tne septembrske akcije ‘Varna pot v šolo’.
Franc Nagernik že več kot osemnajst let 
uspešno uresničuje svoje poslanstvo v Dru-
štvu upokojencev Črna, ga širi in bogati ter 
s tem prispeva k uspešnemu vključevanju 
upokojencev v aktivnosti lokalne skupnosti 
in v širšo družbeno skupnost na različnih 
področjih življenja in dela upokojencev, zato 
ga Društvo predlaga za priznanje, Občina 
Črna pa mu podeljuje ZLATI GRB.

MARTA REPANŠEK, rojena 16. 11. 1936, sta-
nujoča v Centru 131, deluje v kraju na po-
dročju kulture že od leta 1980. Začela je kot 
članica Turističnega društva Črna, kjer je 
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sooblikovala program kulturnih prireditev. 
Organizirala in vodila je mnoge literarne ve-
čere, na katerih se je zvrstilo kar nekaj zna-
nih slovenskih književnikov: Matjaž Kme-
cl, Mila Kačič, Tone Partljič, Miloš Mikeln, 
Žarko Petan. Z vezno besedo je sodelovala 
na raznih tekmovanju harmonikarjev, na 
tekmovanja v predenju volne ter na predsta-
vitvah številnih knjig domačih in tujih avtor-
jev: Nika Brumna, Saške Fužir, Mitja Šipka, 
Janeza Mrdavšiča …
Leta 1991 je po povabilu prof. dr. Marije Sta-
nonik, sodelavke Inštituta za slovensko na-
rodopisje pri SAZU, začela zbirati folklorne 
pripovedi in jih zapisovati. V štirih letih je 
obiskala 54 pripovedovalcev od Koprivne do 
Libelič in zapisala 204 zgodbe. Gradivo je iz-
šlo v knjigi Bajže s Koroške, delo pa je bilo 
deseto v zbirki Glasovi pri založbi Kmečki 
glas v nakladi 1500 izvodov, od teh 500 z zgo-
ščenko. Vsebina je dragoceno izročilo, ki se 
je ohranjalo iz roda v rod, pomen zbranega 
gradiva pa je tudi v tem, da se preko teh za-
pisov kaže govor prebivalcev v določenem 
časovnem obdobju na Koroškem. 
Marta Repanšek je po predstavitvi in promo-
ciji svoje knjige na Koroškem in širše inten-
zivno nadaljevala z zbiranjem folklornega 
gradiva, nekaj teh povedk sproti objavljala 
v lokalnih časopisih, leta 2004 pa 81 pripo-
vedi izdala v samozaložbi v knjigi z naslo-
vom Večna ura. V bogatih zgodbah so zapisi 
spominov izpred več desetletij, v njih lahko 
Črnjani beremo o življenju v našem kraju 
nekoč. Tudi ta knjiga je bila zelo odmevna, 
dobrodošla Črnjanom izven Črne, berejo pa 
jo tudi zdomci po svetu.
Skozi vsa ta leta je Marta Repanšek sodelo-
vala s svojimi prispevki v Prepihu, Črjanskih 
cajtngah in v Slovstveni folkloristiki, poveči-
ni s prispevki z etnološko vsebino, pa tudi z 
reportažami, portreti, intervjuji ter z ocena-
mi knjig in aktualnih dogodkov v kraju. Do-
slej je ob jubilejnih obletnicah društev ure-
dila in lektorirala osem zbornikov ter v njih 
sodelovala s svojimi prispevki. Lektorirala je 
tudi številne diplomske in magistrske nalo-

ge. Marta Repanšek je tudi članica in pod-
predsednica Kulturnega društva literatov 
Mežiške doline; ob njihovi okrogli obletnici 
je prejela društveno priznanje kot zbiralka 
folklornega izročila.
V letu 2010 je spodbudila izid gradiva, ki ga 
je zapustil Šanclov Zepi – Jože Gradišnik. 
Skupaj s predsednikom PGD Črna Petrom 
Kropivnikom in Irmo Marijo Vačun Kolar so 
uredili in izdali knjigo z naslovom Okrogle 
in robate štorije izpod Pece. Delo je izjemno 
dragoceno etnološko gradivo, ki ponuja po-
gled v življenje v krajih pod Peco okoli leta 
1900.
Vse od ustanovitve je tudi članica UO kabel-
ske televizije Črna.
Marta Repanšek je s svojim dolgoletnim zbi-
ranjem folklornih pripovedi poskrbela za 
ohranitev bogate kulturne dediščine v Črni 
in njeni okolici, s svojim čutom za jezik, knji-
ge in kulturo pa bogatila utrip kraja, zato jo 
Društvo za razvoj kabelsko distributivnega 
sistema in Osnovna šola Črna in predlagata 
za nagrado, Občina Črna pa ji podeljuje NA-
GRADO OBČINE.

OSNOVNA ŠOLA ČRNA
Pred dvesto leti, 1811., je grof Jurij Thurn 
– Vallesassin iz Pliberka v Črni ustanovil 
šolo in jo delno financiral kar sam. Zaradi 
njegove daljnosežne odločitve ima šolstvo v 
naših krajih častitljivo dobo obstoja in je od-
igralo ključno vlogo pri vzgoji in izobrazbi 
naših prednikov in sedanjih generacij. V tem 
obdobju je »šola« doživela različne državne 
in šolske ureditve od avstrijskega cesarstva 
prek Kraljevine Jugoslavije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije do da-
našnje Republike Slovenije. Vsak sistem je 
uvedel posamezne novosti, spremembe, s 
katerimi je želel pridobiti čim večji vpliv na 
šolajočo mladino in prek njih na njihove star-
še. Ogrodje oz. temeljna načela pa so ostala 
vseskozi ista, le morebiti malo drugače za-
pisana. Osnovna šola, ki se je v različnih dr-
žavnih sistemih tudi različno imenovala, je 
imela in še vedno ima isto poslanstvo: otroke 
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naučiti temeljnega znanja s pomočjo čim šir-
šega spektra predmetov, da bodo dobili vpo-
gled v znanost, kulturo, umetnost, poklice in 
v vsakdanje življenje, pri čemer je osnova 
učenje branja, pisanja in računanja.
Omenimo nekaj najpomembnejših prostor-
skih oz. organizacijskih sprememb v dvesto-
letnem življenju in delu šole v Črni:
- 1823. leta se je šola iz zasebne spremenila 
v javno;
- 1885. nastane dvorazrednica, 1902. tro- in 
1908. štirirazrednica, tega leta zgradijo tudi 
stavbo današnje šole;
- 1927. šolo povečajo še za en razred in sezi-
dajo telovadnico;
- 1939. leta se šola spremeni v osemrazredni-
co;
- od 1950. do 1957. je bila v Črni višja gimna-
zija;
- 1957. postane šola osemletna in se poimenu-
je OŠ Miloša Ledineka;
- 1968. leta dogradijo novi del šole;
- 1970. adaptirajo stari del šole;
- 1986. se zgradi nova telovadnica in 1996. 
njen prizidek;
- 1990. se šola iz OŠ Miloša Ledineka preime-
nuje v OŠ Črna na Koroškem;
- 2010. se zaključi adaptacija novega dela šole 
ter se dogradi osrednji del s prostorno avlo, 
zbornico, knjižnico, računalniško učilnico in 
učilnicami za glasbeno šolo. V tej smeri se 
pričakuje, da bi prišlo čim prej še do sklepne 
faze, in sicer obnovitve starega dela šole.
Utrip šoli in kraju so dajali nadučitelji oz. 
ravnatelji, ki so bili: Peter Hriberšek, Josef 
Grollnig, Janko Kuhar, Karl Rossbacher, Ire-
na Diehl, Ivan Hribar, Jakob Medved, Rudolf 
Kodela, Alojz Germ, Jožefa Ovnič in sedaj 
Romana Košutnik.
Izobraževanje otrok se ni omejilo le na Črno 
kot center, ampak so nastale šole tudi v oko-
liških krajih, in sicer: 1896. v Podpeci, ki so jo 
ukinili leta 1987., sledila ji je ustanovitev šole 
v Javorju 1901. leta, nato 1910. v Koprivni in 
1929. v Žerjavu. 
Vseskozi se s šolskim delom in življenjem 
prepletajo dogajanja v kraju. Na šoli in po-

družnicah se pozna vpliv gospodarskega 
razvoja in tudi padca ter s tem posledično 
povezano odseljevanje. V dvajsetem stoletju 
je namreč bilo največ vpisanih otrok v šest-
desetih letih, ko jih je bilo blizu 800, vendar 
že konec desetletja pade število pod 600, leta 
1970 pod 500, 1982 pod 400 in 2002 pod 300 
otrok. Za šolsko leto 2011/2012 je vpisanih 
244 učencev. Danes je trend šole sleherni 
posameznik, njegov potencial, zmožnosti in 
interesi. 
Občina Črna ob 200-letnici šolstva v kraju 
podeljuje Osnovni šoli Črna na Koroškem, 
temu vaškemu središču znanja, SPOMIN-
SKO PLAKETO.

POŠTA ČRNA NA KOROŠKEM letos pra-
znuje častitljivih 140 let obstoja. Pošta je bila 
v tem kraju ustanovljena 1. 7. 1871 in od ta-
krat posluje neprekinjeno. Ob ustanovitvi je 
imela naziv Schwarzenbach bei Bleiburg. 
Ustanovitelj je bilo Cesarsko kraljevstvo, tr-
govinsko ministrstvo na Dunaju, na predlog 
Poštne direkcije za Štajersko in Koroško v 
Gradcu. Od ustanovitve do zloma Avstro-
Ogrske monarhije, novembra 1918, je bila 
pošta neerarna (nedržavna), po ustanovitvi 
države oz. Kraljevine SHS pa državna, razen 
dveh mesecev leta 1929, ko je imela status 
pogodbene pošte, a je po utemeljeni pritožbi 
bila ponovno prenesena v državno pošto. Po-
štni urad je sprva deloval v najetih prostorih 
pritlične hiše na naslovu Center 11 v Črni na 
Koroškem. Leta 1951 je bila pošta preselje-
na v prostore v hiši Center št. 22. Ti prostori 
so bili večkrat obnovljeni in modernizirani. 
Prva zveza poštnega urada Črna na Koro-
škem je bila vozna pošta s postiljonom s po-
štnim uradom v Pliberku šestkrat tedensko 
preko Mežice. Danes so poleg upravnika na 
pošti zaposleni štirje pismonoši. 
Ob častitljivi obletnici 140 let POŠTA Črna 
prejema od Občine Črna SPOMINSKO PLA-
KETO.

DPD SVOBODA ČRNA NA KOROŠKEM 
združuje MePZ Mato, glasbeno skupino 
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Smo, kar smo ter skupino moderatorjev in 
recitatorjev. V tem letu praznuje 90 let ne-
prekinjenega delovanja in bogatenja kulture 
v kraju, kar dokazujejo arhivski dokumenti. 
Res je društvo doživljalo vzpone in padce, 
vendar nikoli ni nehalo delovati. Delo v DPD 
Svoboda je teklo in še teče amatersko, zavze-
to, zavedajoč se svojega prispevka k bogate-
nju kulturnega dogajanja v kraju, tako zelo 
oddaljenem od bogatejših kulturnih središč. 
Ta visoka obletnica in zanimiva kulturna 
prireditev bosta 3. decembra letos z gotovo-
stjo popestrila društveno dejavnost ter dala 
vsem sekcijam novih spodbud za nadaljnje 
kulturno delovanje. Cilj DPD Svoboda osta-
ja širjenje novih programskih pobud, v pri-
hodnje tudi v regijski in širši prostor. Sekci-
ji MePZ Mato in skupina Smo, kar smo že 
dosegata te cilje. S tem delovanjem bi se v 
naš kraj preko kulture vračala samozavest, 
občutek enakovrednosti in spoznanje, da 
se trud izplača. Ker DPD Svoboda združu-
je različne sekcije, lahko ponudi raznolik in 
bogat program s področja ohranjanja kul-
turne dediščine in izročila.
Občina Črna podeljuje DPD Svoboda ob 90-
letnici obstoja SPOMINSKO PLAKETO.

MEŠANI PEVSKI ZBOR MATO ima 30-letno 
tradicijo, čeprav obstaja fotografija pevske-
ga zbora že iz leta 1925. Torej je tradicija 
zborovskega petja vse do danes ostala na vi-
soki ravni. MePZ Mato je nastal leta 1981 iz 
moškega in ženskega pevskega zbora DPD 
Svoboda Črna. Zbor nosi ime po domačinu, 
borcu Kristlu Markoviču Matu, ki je med 
NOB padel v Koprivni. Ustanovitelj zbora je 
bil Marjan Berložnik, za njim pa sta ga vodi-
li Marija Pogorevčnik in Mojca Kovač Piko. 
Leta 1999 je zbor prevzel Tone Ivartnik in ga 
vodi še danes. V 30-letnem obdobju so pev-
ci redno in odgovorno nastopali na koncer-
tih in drugih prireditvah v domačem kraju, 
na odrih drugod po Sloveniji, Avstriji, Italiji, 
na Madžarskem, v Srbiji in na Hrvaškem. S 
svojim repertoarjem se uvrščajo na regijski 
nivo nastopanja. Prepevajo ljudske, umetne 

in domoljubne pesmi domačih in tujih avtor-
jev. Posneli so dve zgoščenki, prvo leta 2006, 
drugo pa aprila 2009. Zbor šteje 32 članov, 
trenutno pa nastopa s 26 člani. 
Občina Črna podeljuje MePZ  Kristl Marko-
vič Mato ob 30-letnici delovanja SPOMIN-
SKO PLAKETO.

KULTURNO DRUŠTVO GOZDAR praznuje 
letos 30 let delovanja. Leta 1981 so se zbrali 
gozdarji v moški pevski zbor, ki je bil osno-
va za ustanovitev Kulturnega umetniškega 
društva Gozdar. Le-to je prvotno delovalo 
pod okriljem gozdarskega sindikata. Poleg 
pevcev so se v njem aktivirali še harmoni-
karji ter folklorna in recitacijska skupina. 
Tekom let so se člani društva postarali in 
sčasoma so vse skupine, razen folklorne, 
prenehale delovati. Ekipa folkloristov pa se 
sproti pomlajuje in je aktivna še danes. V 
teh treh desetletjih so opravili lepo število 
odmevnih nastopov po Sloveniji, Srbiji, Ma-
kedoniji, Hrvaški, Italiji in si prizadevali za 
ohranjanje koroških ljudskih plesov. V tem 
času se je izmenjalo kar nekaj mentorjev in 
vsak je pustil svojstven pečat. Zadnja leta se 
lahko društvo pohvali z odmevno  tradicio-
nalno mednarodno  prireditvijo ‘Na gaudi se 
dobimo’. Mnogi folkloristi so se tudi dodatno 
izobrazili na tem področju in svoje znanje 
uspešno prenašajo na mlade. Danes je fol-
klorna skupina KD Gozdar starostno mlada 
z več kot 30 člani.
KD Gozdar že 30 let uspešno deluje in do-
stojno promovira naš kraj, zato mu Občina 
Črna podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.

ZDENKA IN FILIP MOKINA iz Podpece 47 
sta po lanskem požaru stanovanjske hiše 
družine Lesjak v Podpeci pokazala solidar-
nost in srčnost, ki ju v današnjem času pre-
morejo le redki. Štiričlanski družini, ki jim je 
ogenj do tal uničil hišo in so ohranili le golo 
življenje,  sta brez pomisleka ponudila stre-
ho nad glavo. Kljub temu da bi se družina 
lahko začasno preselila v Črno, nista niti za 
hip pomišljala, pač pa sta bila oba mnenja, 
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da je zanje najboljša namestitev pri njiju, saj 
bodo le tako nemoteno nadzorovali gradnjo 
novega doma in skrbeli za živino. Zakonca 
Mokina pa družini nista nudila le bivanja, 
pač pa sta poskrbela tudi za vsakodnevne 
obroke tako družini kot tudi delavcem pri 
novogradnji, za katere pa so skrbeli še drugi 
domačini iz Črne in Podpece. Dejanje zakon-

cev Mokina ni le nesebična sosedska pomoč, 
je veliko več: brezmejno prijateljstvo, dobro-
ta in občutek za sočloveka. 
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka in Va-
ška skupnost Podpeca menita, da je take 
vrednote treba ceniti in nagraditi, zato jima 
Občina Črna podeljuje posebno priznanje 
– PRIZNANJE ZA HUMANO DEJANJE.

RAZMIŠLJANJE
OB OTVORITVI VODOVODA TOPLA

Že pri izdelavi študije Primerjava onesnaže-
nosti v Zgornji Mežiški dolini med leti 1989 
in 2002 se je pokazalo, da so vodni viri, ki 
napajajo Črno s pitno vodo, onesnaženi. V 
poznejših letih temeljitejšega vzorčenja smo 
ugotovili, da je v nekaterih letih kar tretjina 
vzorcev prikazala onesnaženost.
Že naši predhodniki, predvsem gospoda 
Stakne in Markovič, sta v to, da bi izboljšali 
vodooskrbo, vložila ogromno truda. Žal se je 
poizkus izgradnje vodnega vira iz Burjako-
vega jeza ponesrečil zaradi občasnih vdorov 
površinskih voda v predvideni zbiralnik. To-
rej smo bili v letu 2003 spet na začetku. Odlo-
čali smo se med različnimi možnimi vodnimi 
viri, ki jih je na področju naše občine veliko, 
a žal so do porabnikov zelo oddaljene.
Drugi problem je bil denar. Občina je z iz-
računano primerno porabo in nekaterimi 
dodatnimi viri le s težavo obvladovala vsako-
dnevne potrebe. Kazale so se sicer nekatere 
možnosti s podelitvijo koncesije za morebi-
tno polnilnico pitne vode, a kaj, ko o takšnih 
zadevah ne odloča občina, ampak pristojno 
ministrstvo. Začeli smo z akcijo raziskave vo-
dnih virov in možnostjo pridobitve sredstev.
Po predstavitvi problemov posameznim ta-
kratnim ministrom z veliko pomočjo Irme 
Pavlinič Krebs smo naleteli na posluh pri 
takratnem ministru za okolje g. Janezu Ko-
paču in pri ministru za obrambo, koroškem 
rojaku Antonu Grizoldu.

Okvirni dogovor je bil, da bi bil novi vodni 
vir namenjen vodooskrbi celotni Mežiški do-
lini in da bi financiranje potekalo po sistemu 
soinvestitorstva: del za pripravo investicije 
iz občine in del za izgradnjo iz sredstev mi-
nistrstev.
Imeli smo srečo, da so tudi naslednji ministri 
Janez Podobnik, Karel Erjavec in Roko Žar-
nič prepoznali pomembnost projekta.
Seveda tu ne smemo pozabiti vseh tistih lju-
di, ki so neposredno odločali o projektu, kot 
so Radovan Tavzes, Meta Gorišek, Marjeta 
Rejc Saje in še posebej tista, ki je otvorila pri-
četek gradnje, Bernarda Podlipnik.
Skupaj smo iskali način financiranja in mo-
ram reči, da sem v tistem času preživel veli-
ko strahov in suhih ust. Tudi na ministrstvu 
so iskali način zagotovitve sredstev in včasih 
je postajala stvar že kar dramatična.

Vhod v rudniške rove, kjer je začetek vodovoda 
Topla
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Marsikatera pot v Ljubljano skupaj s tajnico 
Nado Vačun je minila v tišini, v razmišljanju, 
da si kdo ne bi premislil in da do realizaci-
je projekta ne bi prišlo. V tem primeru bi se 
morali v Črni vsekakor odpovedati obnovi 
šole, ureditvi centra Črna ali sodelovanju 
pri evropskih projektih.
Operativno je stvari na MOP prevzel človek, 
ki je vajen operativnega dela, ki pozna funk-
cioniranje občin, skratka človek, ki nas je ra-
zumel, to je bil Uroš Nučič.
Takrat so se v Sloveniji pogovarjali o nekaj 
vodooskrbnih sistemih in le naš se je zaklju-
čil. Dela v Halozah, Pomurju in v Beli krajini 
bodo še kar nekaj časa v delu.
Vodni vir Topla je vsekakor eden od treh 
najpomembnejših projektov v času mojega 
osemletnega županovanja in zaradi tega se 
mi zdi vsekakor primerno, da delo predsta-
vim tudi kronološko:
- do leta 2003 so potekala dela na predvide-
nem vodnem viru Burjakov jez;
- 2003 – ugotovitev, da je zaradi morebitne-
ga površinskega onesnaženja uporaba tega 
vira rizična; to leto smo razrešili dilemo 
okrog vodnega vira in intenzivno pričeli is-
kati soinvestitorje; konec tega leta smo s pod-
jetjem ESOTECH d. o. o. podpisali pogodbo o 
izdelavi dokumentacije;
- 2004 – izdelava projektne dokumentacije;
- 2005 – pridobili smo projektno dokumenta-
cijo in naleteli na probleme pri pridobivanju 
služnosti;
- 2006 – reševanje nastalih zapletov in prido-
bitev gradbenega dovoljenja;
- 2007 – iskanje možnosti financiranja; dile-
me predvsem na MOP; konec tega leta smo 
izbrali izvajalce, in sicer: glavni izvajalec je 
postal NIVO d.d. Celje, za dela v jamskih ro-
vih je bila izbrana strokovno zelo dobra fir-
ma RGP Velenje in za gradbena dela firma 
Slemenšek d. o. o.;
- 2008 – podpis soinvestitorske pogodbe z dr. 
Janezem Podobnikom, takratnim ministom 
za okolje 13. 3. 2008; dela na tem 6.500 me-
trov dolgem vodovodu so se pričela po prvo-
majskih praznikih;

- 2011 – zaključek del in predaja v uporabo;
Kot sem že omenil, ni šlo brez težav. Naj še 
te naštejem:
- zagotovitev finančnih sredstev;
- težave pri služnosti za zemljišče, pa čeprav 
čez nekaj let skoraj nihče ne bo vedel, kje 
potekajo cevi. Še enkrat hvala vsem služno-
stnim upravičencem, čeprav smo včasih iz-
gubljali živce tako oni kot mi, ki smo se z nji-
mi pogovarjali. Včasih je za kaj neugodnega 
potrebno le malo političnega nagajanja in 
stvari ne potekajo tako, kot si želiš;
- dodatna dela, ki so nastajala predvsem za-
radi drugačnega načina razbremenitve, za-
radi vključitve v vodovodni sistem kmetij v 
Topli in Šmelcu ter nekaterih tehničnih stva-
ri, ki so se kazale tekom gradnje;
- navsezadnje je k težavam pripomogel tudi 
nadzor, ki v enem delu ni opravil dela, kot bi 
ga moral.

Moram reči, da sem v teh letih spoznal in so-
deloval z veliko spoštovanja vrednih ljudmi 
in da je ta vodovod bil zame velik strokovni 
izziv in veliko delo.

Otvoritev vodovoda Topla
Foto: B. Kogelnik
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KS ŽERJAV

ZATIŠJE PRED VIHARJEM 

Navsezadnje projekt, ki je vreden okrog          
2. 300. 000 evrov, je okrog 90% sofinanciral 
Vodni sklad na MOP in 10 % Občina Črna. 
Za primerjavo: ta projekt je vreden toliko, 
kot znaša letna primerna poraba naše ob-
čine.
Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki ste nam 
omogočili to gradnjo in vsem, ki ste to gra-
dnjo izvajali. Še posebej se bi rad zahvalil 
nekaterim, s katerimi sem največ sodeloval: 
Mateju Križniku, NIVO Celje, odgovornemu 
vodji del, Bernardi Jurič, Projekt Nova gori-
ca, vodji nadzora in pooblaščenki za stike z 
MOP, tajnici občinske uprave Nadi Vačun in 
še posebej Urošu Nučiču, ki nas je vedno ra-
zumel.

Hvala tudi vsem neimenovanim, ki so nam s 
svojim delom ali drugače pomagali. A malo 
grenkega priokusa imam pri tem. Otvoritev 
tako pomembne pridobitve sem si predsta-
vljal malo drugače. Pričakoval bi vsaj ozvo-
čenje in nekaj več takta pri izbiri datuma in 
časa otvoritve ter pri povabilu krajanov in 
gostov na otvoritev. 
Upam, da se bo v skladu z dogovorjenim in 
napisanim gradnja vodovoda nadaljevala 
proti ostalim krajem v Mežiški dolini. Vodni 
vir Topla je rešil vodooskrbo kraja Črna, a je 
lahko osnovni, dopolnilni ali vir, ki je na raz-
polago vsem krajem v Mežiški dolini.

Janez Švab

Zakaj govorim o zatišju pred viharjem? Ob-
čina Črna bo do konca meseca v popolnosti 
popisala zemljišča, ki so v skupnem dobrem  
(javna zemljišča, kot so javne poti, igrišča, 
zemljišča, ki so primerna za vrtičke, javne 
parke, vsa ostala zemljišča - »travnate po-
vršine, na katerih so nastale razne ljudske 
gradbene umetnije fantomskih oblik«, ki so 
v javnem dobrem). Tudi v KS Žerjav bo tako 
in kaj to pomeni? Pomeni, da bo konec plo-
tov okrog javnih zemljišč z opozorili o hudih 
psih, določanju, kdo lahko ima kje njivo, kaj 
lahko postavi; bolje, da več resnic ne napi-
šem, ker me je sram, vendar tudi takšni so 
med nami.(Sokrajani jih imenujete ELITA, 
vendar se bomo njihovi samopašnosti mo-
rali vsi upreti.) Svet KS Žerjav od sprejetih 
in vročenih sklepov ne odstopa, niti ne more 
in ne sme, v kolikor to naredimo, smo ena-
ki zgoraj omenjenim, imenujejo nas 7…, jaz 
pa jim odgovarjam:  7 NEPODKUPLJIVIH. 
Enkrat bo treba nehati z manirami iz 80-ih 

let prejšnjega stoletja. Kakor ne moremo na 
zemljiščih lastnikov (zakonitih) delati, kar se 
nam zljubi, brez izrecnega dovoljenja lastni-
ka, tako tudi z javnim dobrim ne moremo 
početi, kar se komu zljubi, najmanj pa si lah-
ko lastimo javno dobro. 
Prav danes je bil javni razpis za izvajalce 
del, ki bodo opravili dela iz naslova sanacije 
okolja.
O izvajalcih ne bi pisal, lahko pa rečem, da 
je pred nami najtežji in najtrši oreh sanacije 
ceste od Foto kluba do Tenisa, pa tudi naj-
dražji. (Ne polaganje asfaltne prevleke, ki 
gre iz naslova sanacije.) Najdražji zaradi po-
ložitve krajevne infrastrukture od telefona 
do javne razsvetljave, vodovoda in kanaliza-
cije, do prepotrebnih novih škarp (občinska 
sredstva). Začetek del je planiran v mesecu 
septembru, v kar pa težko verjamem, saj dr-
žava še tistih rednih prispevkov, ki jih mora 
zagotavljati občini, ne nakazuje redno, se 
pravi pravočasno.
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Dobra novica je tudi to, da je gozdna cesta 
od mostu pri Hlevnikovem grabnu do Križa-
na in Naravskih ledin postala cesta občin-
skega reda. To pomeni, da jo vzdržuje Ob-
čina Črna in da na njej veljajo CPP. Nič več 
divjanja na lastno odgovornost !!! 
S podjetjem TAB Mežica smo se tudi dogovo-
rili, da bo sam redno vzdrževal parcelo 86 k. 
o. Žerjav.
Svet  izpolnjuje tudi vse zadane si naloge v 
letu 2011.  
Pripravljamo pa se na izdajo almanaha 
ob 30. obletnici ustanovitve KS Žerjav, ki jo 
bomo praznovali v letu 2012. Zbrati 
bomo morali vse od ustanovitve po-
družnične šole v Žerjavu v letu 1939 
do sokolov in tabornikov. Gradivo 
se bo zbiralo do februarja, pri tem 
bomo kaj povprašali starejše in  ne-
katere sokrajane povabili k sodelo-
vanju.
Na koncu podajam magnetofonski 
zapis odgovora na vprašanje, ki mi 
je bilo javno zastavljeno preko Koro-
škega radia.
Vprašanje: Kaj je s subvencionira-
njem zelenjave in ostalih povrtnin v 
Žerjavu?
Odgovor: (Menim, da je prav, da ga 
preberete vsi, prepis je točen) Sub-

vencioniranje povrtnin je zavrnilo Ministr-
stvo za okolje in prostor. Pobudo je dal Zavod 
za zdravstveno varstvo Ravne na pobudo KS 
Žerjav in Občine Črna na Koroškem.
Začasna nadomestna zemljišča so za Hau-
som pod cesto in zapuščeni vrtovi med hišno 
številko 24 in 28 (občinska zemljišča), dokler 
se ne izvrši prenos med Občino Črna na Ko-
roškem in Zavodom za gozdove pri Mrdav-
sovem (postopek še teče). Gre za parcelo 502 
k. o. Žerjav. Prizadevanja za nadomestna ze-
mljišča za vrtove iz ravnine potekajo že vse 
od leta 2003. Poudarjam, da so vsa zemljišča 
od Trostovega mostu pod posebnim reži-
mom (kmetijska zemljišča A kategorije) ali 
drugače povedano nezazidljiva.
Vljudnostnega vabila na delavnico ne bom 
prepisoval.
Samo skromno bi še dodal: Taborniki so 
na tabornem prostoru omogočili 5-dnevno 
taborjenje za člane rodu in tritedensko ta-
borjenje otrokom CUDV Črna. Svet krajev-
ne skupnosti se jim zahvaljuje za uporabo 
doma ob raznih prireditvah v kraju.
Še malo pa se prične šola: vozniki, pazimo 
na tiste, ki jih imamo najraje. Za varovanje 
bo poskrbel sosvet Občine Črna in Policijska 
postaja Ravne.

Peter Raztočnik,  
predsednik sveta KS Žerjav    

Kaj so na tej fotografiji pričeli graditi Žerjavčani  
in katerega dne?

Kje so že ti časi!
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VAŠKE SKUPNOSTI

PODPECA

Kot že nekajkrat je tudi letos vaška sku-
pnost priredila kresovanje na Olmu. S 
pomočjo raznih donacij je bila priredi-
tev množično obiskana in padale so kar 
zanimive zamisli za prihodnje leto. Tudi 
srečelov je bil v celoti prodan, izkupiček 
tega denarja pa bo v mesecu septembru 
porabljen za piknik vaške skupnosti. V 
istem mesecu načrtujemo tudi pohod čez 
avstrijsko Peco na našo stran. V samem 
kraju so se dogajale delovne akcije, asfal-
tirali so tudi cesto od Pečovega klanca do 
Pernata.

Mirko Rajzer,
predsednik Vaške skupnosti Podpeca

V zadnjih mesecih se je v Koprivni zgo-
dilo marsikaj.  Ena od večjih pridobitev 
je internet na vseh odročnih kmetijah 
pri nas. K temu projektu je bila s strani 
Občine Črna na Koroškem povabljena 
tudi VS Koprivna, pri katerem je s svo-
jimi člani vestno pomagala. Izvajalec 
del je bilo podjetje ALP PECA, ki je tudi 
poskrbelo, da so vse kmetije, ki imajo 
interes, dobile potrebno opremo. Stro-
ški same opreme niso bili majhni, zato 
je Občina Črna pomagala vsem intere-
sentom - ne samo v Koprivni, tudi v dru-
gih vaseh. Kljub finančni krizi ne samo  
države, ampak tudi ljudi, se mi zdi, da 
so takšni pristopi Občine koraki v pra-
vo smer. S tem se odraža odnos in po-
udari pomembnost, da se ljudje na po-
deželju obdržijo na svojih večstoletnih 
domovih.

Marko Kumer,
predsednik Vaške skupnosti Koprivna

Internet
v Koprivni

UTRINKI

Naš kraj že 
celo poletje 
krasijo
cvetlični 
lončki s 
pisanim 
cvetjem

Otvoritev otroškega igrišča v Rudarjevem
Foto: M. Pranjič

Kresovanje na Olmu
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DAN ČRNJANOV ali
NAZAJ, NAZAJ V DOMAČI KRAJ

Spoštovani bivši in današnji Črnjani!
Z radostjo in toplino v srcu vas danes poz-
dravljam na našem prvem dnevu Črnjanov, 
ki ga bomo v času Turističnega tedna orga-
nizirali tudi v prihodnje. Že dalj časa sem 
se poigravala z mislijo, da bi organizirali ta 
dan in vesela sem, da nam je to danes uspelo. 
Namen srečanja je poleg druženja in pogovo-
ra tudi to, da se spomnite časov, ko ste živeli 
tukaj, prepričana pa sem, da nikoli niste po-
zabili, da so tukaj vaše korenine. Vsak je iz 
Črne odšel iz nekega razloga, nekateri zaradi 
zaposlitve, nekateri zaradi ljubezni, nekateri 
v želji, da vidite svet, a vendar vemo, da vsak 
izmed vas nosi Črno nekje tam v najglobljem 
kotičku srca. Želimo, da se danes še posebej 
spomnite vašega otroštva, uric, ki ste jih pre-
živeli kot mulci, drsanja po cestah v kraju, 
smučanja po Farovškem, namakanja v čr-
njanskem in žerjavskem bazenu, skakanja v 
Rožančev jez, lazenja po Tebru in Obistovih 
skalah, obiskov po okoliških planinah, Sol-
zne doline in še in še bi lahko naštevala. Zato 
smo danes tukaj. 

Za Črno na Koroškem tudi danes pravimo, 
da je najlepši kraj v Mežiški dolini - samo-
svoj in razgiban svet, v katerem prebivalci 
– Črnjani ustvarjamo posebno atmosfero 
– kraj z dušo, ki vse Črnjane povezuje med 
seboj in jih z nevidnimi vezmi priklepa na to 
slikovito naselje, tako da nekateri ostajamo 
in živimo tukaj, drugi pa se sem vedno zno-
va radi vračate.
Črna in Črnjani smo v zadnjih desetletjih 
preživeli dobre in malo manj dobre čase, 
obeležili številne mejnike in danes smo lah-
ko ponosni, da smo se iz malega rudarskega 
zaselka razvili v sodoben in razvojno narav-
nan kraj, ki morda nima vsega, kar imajo 
veliki, imamo pa tiste drobne posebnosti in 

lepote, ki naš kraj bogatijo in jih ni mogoče 
umetno zgraditi ali kupiti z denarjem.
Črna je bila vse do leta 1958 samostojna ob-
čina, potem pa priključena občini Ravne na 
Koroškem. Od leta 1995 pa je Občina Črna 
na Koroškem spet samostojna občina, v ka-
teri po zadnjih podatkih živi 3.602 prebival-
ca. Število Črnjanov se žal vse od sredine 
šestdesetih let zmanjšuje, saj mladi odhajajo 
s trebuhom za kruhom v druge, večje kra-
je, kjer lažje najdejo zaposlitev. Največ pre-
bivalcev pa je občina Črna imela leta 1961 
– kar 4.986. 
Sodobni razvoj Črne se je začel po drugi sve-
tovni vojni, ko je Črna slovela kot uspešen trg 
z okoliškimi rudarskimi zaselki in številnimi 
gostilnami, v katerih so prebivalci in obisko-
valci preživljali vesele urice.
Leta 1961 smo Črnjani s skupnimi močmi 
zgradili hotel Planinka, ki je bil leta 1995 po-
imenovan hotel Krnes; ta sicer še stoji, a je 
potreben temeljite prenove in nujno rabi no-
vega najemnika. 
V Žerjavu je bil s pridnimi rokami krajanov 
in delavcev Rudnika Mežica leta 1952 zgra-
jen Delavski dom, kjer se je odvijalo bogato 
kulturno in športno življenje krajanov in v 
katerem so bile v osemdesetih in devetdese-
tih letih najboljše »gavde«.
Leta 1955 smo organizirali prvi Koroški turi-
stični teden, eno najstarejših slovenskih pri-
reditev, znan daleč naokoli, ki se je ohranil 
vse do danes, ko tukaj sedimo pod okriljem 
njegove že 56. ponovitve.
V Črni smo imeli vse do začetka leta 1967 
bolnico, po njeni ukinitvi pa od leta 1969 v tej 
zgradbi domuje Center za usposabljanje, delo 
in varstvo mladine in odraslih z motnjami v 
duševnem razvoju, ki zaposluje številne Čr-
njane in druge prebivalce Mežiške doline in 
ki s svojim delom lajša življenje varovancev.
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Osnovna šola Črna, ki je letos praznovala 
200-letnico, je dobila prizidek v letu 1967, leta 
1982 pa je bila zgrajena sodobna telovadni-
ca. Šola je bila v lanskem letu dograjena in 
obnovljena, nujno potrebna pa je še obnova 
starega dela. 
Črnjani smo v svetu najbolj znani kot špor-
tniki, zato smo že leta 1963 uredili nogometni 
stadion, ki je leta 1964 dobil sodobne garde-
robe, konec prejšnjega stoletja je bil v celoti 
obnovljen, pred tremi leti smo namestili raz-
svetljavo, tako da je tam sedaj urejen športni 
park, v katerem se bo prihodnje leto odvila 
petdesetletnica NK Peca. 
Vlečnica v Črni je bila postavljena leta 1966, 
leta 1969 pa smo imeli že prvi teptalni stroj. 
Vlečnica z nekaj posodobitvami – tudi z 
možnostjo umetnega zasneževanja in s so-
dobnimi reflektorji - deluje še danes – in to 
kako deluje! Saj so na naših strminah prve 
smučarske zavoje naredili najboljši svetov-
ni smučarji: Tina Maze, Aleš Gorza, Mitja 
Kunc, Katjuša Pušnik, med olimpijci pa velja 
omeniti še smučarsko tekačico Natašo La-
čen.
V Črni smo imeli tudi skakalnico, kjer sta 
blestela domačina brata Pudgar. Že leta 
1948 je imela Črna največjo skakalnico na 
Koroškem, posodobljena je bila leta 1955 in 

je vse do začetka 70-ih let v Črno privabljala 
svetovno znane skakalce iz domovine in tu-
jine. Leta 1984 je bila zgrajena nova, manjša 
skakalnica na Božičevem travniku, vendar 
smučarski skoki v Črni niso več zaživeli in 
skakalnica je kmalu propadla.
Leta 1983 smo z denarjem iz samoprispevka 
zgradili Kulturni dom in tako poskrbeli za 
kulturno življenje Črnjanov, ki se že od nek-
daj radi združujemo v številnih društvih in 
sekcijah.
V letu 1987 smo med prvimi občinami v Slo-
veniji zgradili sistem za kabelsko televizijo 
in prebivalcem omogočili spremljanje števil-
nih tujih programov.
Pri razvoju Črne nismo pozabili na zaselke, 
ki so bili prav tako deležni sodobnih vplivov 
– ceste v Koprivno, Toplo, Bistro, Javorje so 
bile asfaltirane v začetku osemdesetih let, te-
lefone so kmetije v zaselkih dobile že v letih 
med 1974 in 1979. Želimo si, da bi lahko vsem 
kmalu omogočili tudi sodobne internetne 
povezave.
V Črni na Koroškem že več kot deset let ob-
staja prvi gorski kolesarski park v Sloveniji, 
ki se je iz Črne razširil proti sosednji Avstriji 
in navzdol po dolini vse do Jamnice nad Pre-
valjami. V okolici Črne so označene številne 
gorske kolesarske poti, posebno doživetje 

Foto: B. Kogelnik
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pa omogoča možnost kolesarjenja po rovih 
nekdanjega Rudnika Mežica – po podzemlju 
Pece.
V Črni nimamo večjih gospodarskih subjek-
tov, razen podjetja TAB Mežica v Rudarje-
vem in Žerjavu ter podjetja MPI Žerjav, ima-
mo pa nekaj uspešnih obrtnikov in manjših 
podjetij,  številni kmetje so nosilci dodatnih 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, v občini 
deluje veliko število društev in klubov na naj-
različnejših področjih.
Kljub težkim časom po začetku postopnega 
zapiranja Rudnika Mežica od leta 1988, ko je 
delo izgubilo veliko Črnjanov, smo z obnovo 
in posodabljanjem kraja nadaljevali. Najprej 
smo pričeli s sanacijo okolja in predvsem v 
Žerjavu je že opaziti bistveno razliko - ozele-
nitev okoliških golih skal, čisto reko Mežo z 
ribami, ptice so se vrnile v naše kraje, gozdo-
vi ne umirajo več. Seveda so nekatere posle-
dice še prisotne in na Občini si prizadevamo 
za nadaljnje izvajanje ukrepov sanacije.
Leta 1995 smo pričeli z urejanjem samega 
centra kraja -  v nove prostore se je preseli-
la banka, obnovljena je bila Puhanova hiša, 
leta 1999 smo odprli nove prostore pošte 
Črna in dobili nov zdravstveni dom z lekar-
no. Urejanje se je postopno nadaljevalo vse 
do današnjih dni, ko obnavljamo inštalacije, 
mostove, pločnike in cesto skozi center proti 
Rudarjevemu.
Črna na Koroškem je v Sloveniji in svetu 
prepoznavna tudi po tradicionalnih prire-
ditvah, in sicer po že omenjenem Koroškem 
turističnem tednu, po Srečanju državnikov 
pod Najevsko lipo, ki smo ga letos pripravili 
že enaindvajsetič ter po gradnji snežnih gra-
dov kralja Matjaža in nočnem pohodu »Čez 
goro k očetu«- obe bosta prihodnje leto slavi-
li 20. jubilej. 

V kraju imamo nov čebelarski dom, TIC v 
Topli, kjer je stalna čebelarska zbirka, ru-
darski muzej in etnografsko zbirko; vse to z 
veseljem pokažemo obiskovalcem in doma-
činom. 

Vse naravne danosti, lepote, kulturni in zgo-
dovinski spomeniki, krajinski park Topla, 
pravljični liki in legende, tradicionalne pri-
reditve, možnosti za najrazličnejše športno 
udejstvovanje ter znani in uspešni Črnjani 
so potenciali, na katerih bomo razvoj Črne 
gradili naprej. Prepričani smo, da se bo v 
Sloveniji in svetu še naprej slišalo za Črno 
na Koroškem in da vam bomo na prihodnjih 
srečanjih ob dnevu Črnjanov imeli vedno po-
kazati kaj novega.

Danes pa je to naš skupen dan in želim, da 
ga preživimo prijetno najprej ob kulturnem 
programu, potem pa ob druženju ob pogo-
voru in glasbi. Naj bo takšen, da nam bo grel 
dušo in srce vse do prihodnjega srečanja.

Županja: Romana Lesjak
(pozdravni govor na dnevu Črnjanov 

– 20. avgusta 2011)

Ob robu vasi raste industrijski velikan
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KULTURA

Otvoritev razstave slik, albumov in reklamnih ek-
sponatov so  obogatili učenci Glasbene šole Rav-
ne.

TRIDESET LET

Trideset let, kako dolga doba je to, pa tako 
hitro mine!
O tridesetih letih prepevata Oto Pestner in 
Magnifico, trideset let je minilo od prvega 
prenosnega računalnika, mineva trideset let 
od poskusa atentata na Reagana, trideset 
let je stara računalniška miška, prav toliko 
let mineva od planinskih taborov…
13. maja letos je bil lep večer, saj je domači 
Mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO 
dostojno proslavil tridesetletni obstoj in de-
lovanje v čudovito okrašeni dvorani Kultur-
nega doma v Črni na Koroškem. V začetku 
je v zboru  prepevalo 56 večinoma mladih in 
mlajših ljudi, danes jih je 32, pa veliko manj 
mladih.

Uvodoma nas je v koncertno razpoloženje pope-
ljal mladinski zbor OŠ Črna pod vodstvom Mojce 
Kovač Piko.

Dolgo smo vadili, se pripravljali in se veselili 
jubilejnega koncerta. Pesmi, ki smo jih pred-
stavili, so bile iz različnih glasbenih obdobij. 
Nekatere je občinstvo še posebej nagradilo 
z močnim aplavzom, mi smo pa uživali na 
odru. Vse nas v dvorani je posebej navdušila 
pesem Rdeča roža, ki smo jo zapeli skupaj z 
gostjo, sopranistko, s prof. Vanjo Mori, prav 
tako je dlani ogrela Samo moru virujenm, 
nič manj pa X. rukovet  Pušči me, majko.
Res je prehitro minilo teh trideset let, odkar 
zbor deluje. Toliko imamo še volje in veselja 
do ustvarjanja, obenem smo pa ponosni na 
vso prehojeno pot!
Kaj pa vizija zbora? O ja, imamo jo, pa še 
kako jasno začrtano: z lepo zvenečim pre-
pevanjem dvigniti kvaliteto zbora še višje. 
Vse ambicije, želje in potrebe  bomo lahko 
uresničili le, če se nam boste pridružili mlaj-
ši in mladi pevci in pevke. Res pa je treba 
k zboru prinesti veliko veselja, vztrajnosti, 
odgovornosti. Pa saj to življenje zahteva od 
nas na vseh ravneh, če želimo biti uspešni 
in zadovoljni, mar ne! Pridejo trenutki sreče, 
slabe volje, brezizhodnosti, pa zopet zable-
stijo nova obzorja. Uspešno izveden nastop 
poplača ves napor in v trenutku so pozablje-
ni vsi manj prijetni trenutki.
Vedno se veselimo počitnic, potem pa komaj 
čakamo, da spet zapojemo pod taktirko pe-
vovodje. Dolgoletni pevovodja Tone Ivartnik 
ni zadovoljen s povprečjem, stremi po zah-
tevnem programu, kar je za nas včasih na-
porno. Vedno pa se vztrajnost in zavzetost 
poplačata. Vsi želimo, da zbor še dolgo in 
uspešno deluje v ponos sebi in krajanom, 
kjerkoli se mu ponudi priložnost za nastop. 
Ob koncu je domiseln povezovalec progra-
ma, naš Tomi Simetinger, povabil na oder 
nekdanje pevovodje in pevce in skupaj smo 
za zaključek zapeli že kar našo himno Rož, 
Podjuna, Zila. Občutki so bili neponovljivi. 
Koncert je bil le pika na i letošnje dejavnosti 
MATA.
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Svoj prispevek 
je dodala že 
drugič gostja 
večera, igralka 
in poustvarjal-
ka Jerca Mr-
zel.
Bila je vesela, 
da smo jo po-
vabili, mi pa 
še bolj, da je 
sprejela naše 
vabilo, pa saj 
je prijateljica 
našega zbora!

Prepevali smo na pevski reviji Od Pliberka 
do Traberka, s svojimi  pesmimi smo obo-
gatili  program na proslavi Medobčinskega 
združenja borcev za vrednote NOB v Črni, 

MATO na Šolti

MATO  na odru.

na Poljani smo naredili vtis na obrambno 
ministrico Ljubico Jelušič, prepevali smo 
tudi planincem in upokojencem na občnih 
zborih. 

Za Mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO 
sta fotografije prispevala  Aleš Moličnik in Irena 
Greiner.

Besedilo je pripravila Marinka Petrič.
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OD DRAVE DO SAVE

Zadnji junijski dnevi so v našo Črno privabili 
pevce, ki so se že sedmo leto zbrali na reviji 
Od Drave do Save. Ideja se je začrtala med 
pogovori zborovodij v Laškem in se ‘prijela’ 
med pevci, ki v ta namen potujejo po različ-
nih krajih Slovenije, se družijo in predstavijo 
raznolike pesmi poslušalstvu. S tem spozna-
vajo kulturno življenje krajev, njihove značil-
nosti, izjemnosti in lepote. Pesem nas je na 
predvečer državnega praznika z uvodnim 
govorom županje Romane Lesjak preko se-
dem zborov zbrano vodila do zaključne ge-
ste - predaje ključa naslednjemu zboru. Zlati 

30 let mešanega pevskega zbora MATO

Mešani pevski zbor je ambasador Črne na Koroškem. Že 30 let zveni njihova pesem, že 30 
let bogati kulturo naše občine. Pevke in pevci soustvarjajo zbor in z njim krojijo svoje uspe-
he. Za to je potrebno veliko volje, potreben je poseben odnos do kulture, predvsem pa velika 
ljubezen do petja. Na zbor smo lahko upravičeno ponosni, saj ohranja in širi kakovostno 
pevsko kulturo, ki jo širi tudi izven meja naše domovine. Brez prizadevnih pevcev in vseh 
dosedanjih zborovodij to ne bi bilo mogoče. Zbor kljub svoji ljubiteljski naravi posega po 
vseh vrstah pesmi od najzahtevnejših do preprostih, takih, ki takoj sežejo v srce in ogrejejo 
dušo.
Mešani pevski zbor Markovič Kristl - MATO je v vsem tem času uspešno predstavljal naš 
kraj in poskrbel za to, da je poleg njihovega petja slišno tudi ime Črna na Koroškem. Prav 
tako zbor uspešno skrbi za ohranjanje partizanske in domoljubne pesmi in z njima poskrbi, 
da se ohranja zgodovina in goji ljubezen do domovine. Njihova zgoščenka s temi pesmimi je 
hkrati spomin in tudi opomin za sedanje in bodoče generacije.
Poleg petja zbor krepi medsebojne odnose, druženje, prijateljstvo in sodeluje z vsemi dru-
štvi v kraju in tudi širše. V današnjem času, ko ljudje hitimo eden mimo drugega ter poza-
bljamo na širino duha in srca je pristnost medsebojnih odnosov še kako pomembna. Dobra 
polovica pevk in pevcev, ki vztrajajo v zboru vse od njegove ustanovitve, pa tudi vsi ostali, ki 
so se zboru priključili kasneje, dokazujejo, da jim negovanje prej naštetih vrednost nikakor 
ni tuje. Prav zato verjamem, da bo njihova ljubezen do petja, do pesmi, do Črne in tudi do 
domovine trajala še vrsto let. 
Verjamem tudi, da bodo njihove udarne pesmi še naprej odmevale po mnogih dvoranah, da 
njihov pevski navdih ne bo nikdar zamrl, da bo njihov trud tako kot doslej še naprej rojeval 
sadove, na nas vseh pa ostaja, da jih znamo ceniti.

Županja: Romana Lesjak

Nastop pevovodij
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ključ smo Črnjani predali v roke gostiteljem 
iz Laškega, kjer se bomo srečali prihodnje 
leto. Po zanimivi prireditvi smo organiza-
torji Smo, kar smo v dvorani KD pogostili 
nastopajoče, ki jih je gostoljubnost zadržala 
pozno v večer. Mnogi pevci so zatrdili, da se 
bodo v Črno še vrnili in si pobliže pogleda-
li Najevsko lipo ali gradove kralja Matjaža, 

se udeležili prireditev v Turističnem tednu 
ali pa se podali s kolesom po naših koroških 
poteh. 
In Meža, ki teče med Dravo in Savo, bo priča 
novim zgodbam, ki bodo ime našega kraja  
ponesle med druge ljudi.

Cecilija Piko

OB KONCU TURISTIČNEGA TEDNA

Konec letošnjega  maja je odstopil dolgoletni 
predsednik našega Turističnega društva Ja-
nez Švab. Zaradi bližajoče turistične sezone 
in potrebe po takojšnjem delovanju društva 
smo nemudoma sklicali skupščino društva, 
na kateri sem bila kot prejšnja dolgoletna 
podpredsednica izvoljena za predsednico. 
Na skupščini je bila spremenjena tudi sesta-
va upravnega odbora, starim članom so se 
pridružili štirje novi.
Naše društvo sodeluje pri vseh turističnih 
aktivnostih in prireditvah v občini, tradici-
onalno pa v zimskem času poskrbimo za 
organizacijo pustne povorke, poleti pa je se-
veda naš glavni zalogaj organizacija tradici-
onalnega Koroškega turističnega tedna.
Pravkar smo uspešno zaključili 56. Koroški 
turistični teden. Pri sestavljanju programa 
in izvedbi prireditev smo na račun našega 
prostega časa aktivno sodelovali vsi člani 
upravnega odbora Turističnega društva 
Črna na Koroškem. V tem tednu se je v naši 
vasi z denarno pomočjo sponzorjev in dona-
torjev zvrstilo okoli 70 prireditev, na katerih 
so sodelovali: Občina Črna,  kulturna dru-
štva,  športna društva in klubi,  domači go-
stinci ter veliko neimenovanih, a za izvedbo 
prireditev nujno potrebnih  posameznikov.
Ponosni smo, da nam je uspelo obuditi ne-
katere nekdaj tradicionalne prireditve, ki so 
bile vsakoletne vsebine preteklih turističnih 

tednov, a so z leti zaradi različnih razlogov 
zamrle. V mislih imamo predvsem prikaz 
kmečkih del na vozovih na vasi in dan goz-
darjev na nogometnem igrišču. Uspešne so 
bile tudi nekatere nove prireditve, predvsem 
Dan Črnjanov, v organizaciji Občine Črna, 
in etno-kulinarična prireditev Z žlico po Slo-
veniji - v organizaciji Turističnega društva in 
naših gostinskih, predvsem pa kulinaričnih 
zanesenjakov. Za obe prireditvi upamo, da 
bosta postali tradicionalni. 
Za zabavo so poskrbeli domači gostinci, ki 
so z nastopi različnih izvajalcev zagotovili, 
da so bile zabave dobro obiskane, ne glede 
na generacijske razlike oziroma poslušanost  
posameznih zvrsti glasbe. 
Zahvala gre vsem sponzorjem in donator-
jem prireditev, ki so s svojimi prispevki omo-
gočili izvedbo Turističnega tedna, prav tako 
domači Občini, vsem klubom in društvom 
ter tudi posameznikom za organizacijo in 
pomoč pri izvedbi prireditev. Nepogrešljivi, 
kot vedno, so bili člani PGD Črna na Koro-
škem, ki znajo poleg svojega temeljnega hu-
manitarnega poslanstva opraviti še varova-
nje vseh večjih prireditev. Zahvala gre tudi 
Studiu OOH - Blanki Kamnik za pravočasno 
in lepo izdelane tiskovine.

Štefanija Emeršič, 
predsednica Turističnega društva Črna
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FOTOREPORTAŽA
56. Turistični teden

Foto: I. Greiner, B. Kogelnik, D. Repnik
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Zakaj nisem več predsednik
Turističnega društva Črna?

KOMENTAR

Turistično društvo Črna je eno od najstarej-
ših društev v Črni (1929) in še pomembnejše, 
eno od najstarejših tovrstnih društev v Slo-
veniji. Po izteku mandata župana ali še bolje, 
po izvolitvi druge, županje, sem se odločil, 
da ne bom med kritiki dela novega občinske-
ga vodstva. Vem, da je to zelo zahtevno delo, 
še posebej če ga delaš kot svoje drugo delo, 
da si dnevno podvržen ocenjevanju in da si 
marsikdo misli, da bi določeno stvar izpeljal 
boljše, cenejše, kvalitetnejše, hitreje …
V tem prispevku ne bom kritiziral, rad pa 
bi povedal, zakaj ne želim in ne morem biti 
več predsednik društva. Še v letošnjem letu 
sem na programsko–volilni skupščini Turi-
stičnega društva dejal »ja«. Predstavil sem 
program in bil soglasno izvoljen za predse-
dnika. V program sem zapisal nekaj pogo-
jev, kajti prav zares mi ni šlo za funkcijo, pač 
pa za delo društva. Glavni pogoj za nadalje-
vanje mojega predsednikovanja je bil eden: 
POPOLNA PODPORA OBČINSKEGA VOD-
STVA PROJEKTU »DELO TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA«. Verjetno sem bil napačno razu-
mljen in nestrinjanje se je pričelo.
Naj naštejem nekaj glavnih poudarkov, iz 
katerih sem začutil, da podpore ni in je ne 
bo tudi v naslednjem času:
- Zmanjšanje proračunskih sredstev za do-
brih 800 evrov (naj povem, da smo podob-
na sredstva preko zelo zahtevnega razpisa 
pridobili iz sredstev TZS; porabili smo kar 
precej znanja in časa; za dopolnitve, ko smo 
imeli le tri ure časa, sem sedel v avto in se v 
Ljubljano odpravil popravit napake). Navse-
zadnje Turistično društvo Črna porabi večji 
del sredstev, ki jih pridobi iz proračuna, raz-
pisov ali donacij za prireditve, ki so name-
njene vsem krajanom in obiskovalcem.
- Ukinitev TIC Park kralja Matjaža – čeprav 
smo v preteklih letih vedeli za slabo poslova-
nje TIC - a, smo znova in znova iskali doda-

tne možnosti (določena dela), da je pisarna 
kljub temu obratovala.
Sedaj smo prišli na raven dajanja informacij 
k sreči sposobne pripravnice. Drugi kraji na 
Koroškem se trudijo ustanoviti turistično in-
formacijske centre, a jim to le s težavo uspe-
va. Mi smo takšen center imeli, le nadgraditi 
ga je bilo potrebno. V izogib nekaterim ko-
mentarjem: tudi sam sem se ponudil z raz-
ličnimi variantami delovanja in za delo bi za-
dostovala sredstva v višini sredstev prejšnjih 
let.
- Baje je potrebna nekakšna resolucija o 
strategiji razvoja turizma za malo vas Črna. 
V kraju so že utečeni turistični destinati 
(prireditve, naravna in kulturna dediščina) 
in navsezadnje vsak, ki vsaj malo razmišlja 
o razvoju turizma, ve, da je interesanten le 
turizem v povezavi, a ne ozko v mali vasici, 
pač pa vsaj na nivoju Mežiške doline, za kar 
pa že imamo izdelano strategijo. Bojim se 
tudi, da je pred izdelavo takšnega dokumen-
ta še vsaj kaj potrebnejšega (npr. program 
varstva okolja …). Še nečesa se bojim: redko 
uporabljam besede baje, menda ali podob-
ne, a vendar se govori, da naj bi to resolu-
cijo pripravil izvajalec, ki ni iz Črne (Ravne 
na Koroškem) in ki se s konkretnim delom 
v turizmu še ni srečal, na primer: matična 
občina Ravne na Koroškem jim izdelave ta-
kšnega dokumenta ni zaupala.
- Grožnje nekaterih, da bo neka politična 
opcija v delo Turističnega društva Črna pač 
nastavila svoje ljudi. Morda je to eden pogla-
vitnih vzrokov za moje dejanje, kajti sam ni-
sem nikoli in nikdar favoriziral »svojih« (poli-
tično sorodnih ljudi) v delo društva. Društvo 
je vedno želelo le dobro svojemu kraju in čla-
ni društva  niso iskali koristi za sebe, ampak 
so k skupnemu dobru prispevali svoj čas, 
znanje in tudi denar.  
- Zaradi razkoraka med besedami in dejanji. 
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Veliko besed je bilo v zadnjem letu izrečenih 
o razvoju turizma v kraju, a v eni od najlep-
ših slovenskih alpskih dolin Bistri na poti k 
Najevski lipi že nekaj mesecev ležita kupa 
azbestnih odpadkov.
Vesel sem, da so na Turistični zvezi Sloveni-
je prepoznali moje preteklo delo in mi v letu 
2010 podelili zlato plaketo kot najvišje pri-
znanje, ki ga zveza podeljuje. In še kako sem 
razočaran nad tem, da mi nihče iz kraja na 

koncu neke epizode v delu društva ni rekel 
niti hvala.
V Turističnem društvu Črna še vedno de-
lajo marljivi in sposobni ljudje in naj se jim 
zahvalim za vsa leta sodelovanja in jim tudi 
zaželim obilo dobrega dela pri vodenju turi-
stičnih tednov in drugih prireditev, ohranja-
nju urejenosti kraja ter pri širjenju dobrih 
besed o kraju Črna.

Janez Švab

PREDSTAVITEV PROJEKTA STARI ZA STAREJŠE
ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA

Društvo  upokojencev Črna je v aprilu 2010  
pristopilo k  projektu  Starejši za starejše 
– za višjo kakovost življenja doma. Za vstop 
v ta projekt smo se odločili na podlagi 8. 9. in 
10. člena statuta oziroma pravil društev upo-
kojencev, ki med drugim navajajo tudi:
- skrb za  izboljševanje kakovosti življenja, 
gmotnega in socialnega položaja upokojen-
cev in drugih starejših oseb,
- preprečevanje socialne izključenosti starej-
ših, 
- izvajanje humanitarnih programov, prosto-
voljstva in samopomoči v skrbi za bolne in 
onemogle člane in druge starejše osebe.        
Projekt vodi  predsednica Društva upokojen-
cev Slovenije Mateja Kožuh – Novak.
    Ideja je nastajala vse od leta 1995, ko so 
projekt zastavili strokovnjaki Slovenske fi-
lantropije, skupaj s strokovnjaki v posame-
znih društvih upokojencev iz območja Lju-
bljane in Maribora.
Pokazalo se je:
- da starejši raje ostajajo doma, kot pa se 
vključujejo v institucionarno bivanje,
- da se radi vključujejo v prostovoljne aktiv-
nosti pomoči sovrstnikom,
- da 25% starejših ljudi, ki živijo doma, potre-
buje različne vrste pomoči, da bi se lahko 
kvalitetno starali ob svojcih, ki niso vedno 

najbolj navdušeni nad njihovo odločitvijo,
- da potrebujejo pomoči, ki jih država s svoji-
mi službami ne more zagotoviti (razne obli-
ke druženja, drobna popravila v bivalnih 
prostorih, vzdrževanje dobrih medgenera-
cijskih odnosov),
- da je povezovanje vladnega in nevladnega 
sektorja možno in tudi prinaša novo kvalite-
to skrbi za starejše.
V tem projektu razvijamo idejo vključevanja 
nevladnega neprofitnega sektorja v organi-
zacijo pomoči na domu starejšim.
Namen projekta je vzpostaviti trajno med-
sebojno pomoč starejših v vseh lokalnih 
skupnostih v Republiki Sloveniji. Nevladne 
organizacije se bodo pri svojem delu tesno 
povezale z javnimi službami, ki se s pomočjo 
starejšim že ukvarjajo. S tem bomo zagoto-
vili celosten pristop k tej ranljivi skupini pre-
bivalstva.

Cilji projekta:
- zvišati kakovost pomoči starejšim na 
domu,
- povečati obseg medsebojne pomoči starej-
ših,
- razširiti skrb za kvaliteto življenja starejših: 
od članov društva na vse starejše prebivalce 
v lokalni skupnosti,



��

- izboljšati pretok informacij o pomoči po-
trebnih med vladnim in nevladnim sektor-
jem, 
- uvesti nadzor civilne družbe nad nudenjem 
pomoči in porabo javnih sredstev, namenje-
nih starejšim,
- uvesti nadzor civilne družbe nad nudenjem 
pomoči starejšim s strani različnih profitnih 
organizacij, ki ponujajo usluge starejšim,
- povečati pretok informacij med generacija-
mi o potrebah starejših ljudi in o aktivnostih 
za zadovoljevanje njihovih potreb.

Kakšne  možnosti imajo društva upokojencev 
pri zagotavljanju teh ciljev?
        Zveza društev upokojencev Slovenije ima 
najboljšo mrežo v slovenskem nevladnem  
sektorju. Društva so že do sedaj obiskovala 
starejše in bolnike, vendar je bilo to večino-
ma omejeno na različne praznike in rojstne 
dneve, predvsem pa na člane društva, pri 
tem pa ni bilo sistematične povezave z dru-
gimi nevladnimi organizacijami in javnimi 
službami.
V društvih imajo razvite številne prostovolj-
ne aktivnosti, ki so omejene na tiste člane, ki 
sami najdejo pot v prostore društva.
Starejši ljudje so ob poplavi ponudbe na 
domu in zlorabe le–tega do tujcev zelo neza-
upljivi in neradi odpirajo vrata. Njihovi vr-
stniki – sosedje so med redkimi, ki jim radi 
odpro in se z njimi pogovarjajo. Zato imajo 
društva upokojencev s svojo dobro mrežo 
najboljše možnosti, da poiščejo osamljene, 
zagrenjene, zapuščene in obupane starejše 
ljudi in jim skušajo organizirati pomoč. Po-
membno je, da stari ljudje ne ostanejo sami.

In kako je pristopilo k izvajanju projekta naše 
društvo?

Najprej  smo morali zagotoviti zadostno šte-
vilo prostovoljcev, ki bodo obiskovali vse kra-
jane, starejše od 69 let .
Prostovoljec je lahko vsaka oseba, ne glede 
na spol, izobrazbo, starost,  poklic, veroiz-
poved ali narodnost. Pomembno je, da spre-

jema etična načela, zavedajoč se, da dela 
brez pričakovanega plačila. Prostovoljec, 
ki vstopa v to dejavnost, se mora zavedati, 
da je delo z ljudmi zahtevno in odgovorno. 
Imeti mora spoštljiv odnos do sočloveka, 
znati mora vzpostaviti dobro komunikaci-
jo za prijazen pogovor, predvsem pa mora 
spoštovati zaupnost podatkov uporabnika. 
Na zahtevno delo je pristalo 21 prostovoljcev 
– članov društva upokojencev.
Vsak prostovoljec je moral, preden je pričel 
z delom, opraviti izobraževanje in podpisati 
izjavo o ohranjanju zaupnosti podatkov, ki 
jih bo zbral ob anketiranju. Izobraževanje 
je bilo organizirano v društvu - izvajalo pa 
ga je Društvo upokojencev Slovenije preko 
svojih pokrajinskih koordinatorjev. (Pokra-
jinska koordinatorka za naše društvo je Sla-
vica Mioć iz Velenja.)
Da pa prostovoljno delo le ne bi bilo čisto 
brez vsake zahvale ali pozornosti, si  bomo 
prizadevali, da se jim ob kakšni  posebni pri-
ložnosti zahvalimo za njihovo delo s pode-
litvijo priznanj, skromno zakusko ali  kako 
drugo obliko zahvale, za kar so tudi planira-
na sredstva v projektu.

Kako so prostovoljci pristopili k delu in ka-
kšni so rezultati?
Društvo je najprej pridobilo od lokalne sku-
pnosti sezname starejših od 69 let. Tu nam je 
bil v veliko pomoč dopis informacijske poo-
blaščenke Pirc Musarjeve, ki je poslala vsem 
županom občin priporočilo, da naj posre-
dujejo pri upravnih enotah svojih občin, da 
izdajo društvom podatke, za katere prosijo. 
Tu gre samo za naslove in starost iskane po-
pulacije. Pomoč ne zajema samo članov dru-
štev upokojencev, ampak vse občane, stanu-
joče na območju občine.
Po pridobitvi teh podatkov smo razdelili ob-
močja, ki jih bodo prostovoljci pokrivali s svo-
jimi obiski. Vsak prostovoljec naj bi obiskal 
največ 40 starostnikov. Iz izkušenj društev, 
ki so že v projektu, se je pokazalo, da je v 
prejšnjih letih potrebovalo pomoč približno 
28,6% anketiranih, v lanskem letu pa okoli 
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10%  Enemu prostovoljcu, ki bi prvič obiskal 
40 starostnikov, bi  jih po teh izračunih osta-
lo 11 do 12, ki bi jih moral periodično obisko-
vati v dveh letih po prvem anketiranju. 
Obiski starejših naj bi se ponavljali pri starih 
več kot 79 let vsako leto, pri mlajših pa vsaki 
dve leti. Čas ponovnega obiska  je odvisen  
predvsem od želje obiskanega, ki jo izrazi ob 
prvem obisku prostovoljca. 
Prostovoljec se  za obisk najavi.  Društvo je 
najavilo pričetek anketiranja preko siste-
ma kabelske televizije, kjer smo ves mesec 
obveščali občane o pričetku popisa. Večina 
prostovoljcev pa je pred obiskom vzpostavi-
lo tudi osebni stik. Izkazati so se morali tudi 
s pooblastilom društva upokojencev - to je v 
obliki priponke, na kateri so vsi podatki po-
pisovalca.
Vprašalnik oziroma anketa vsebuje osebne 
podatke, podatke o zdravstvenem počutju, 
o kakovosti bivanja, podatke o potrebi po 
pomoči, podatke o druženju in izrabi proste-
ga časa ter izjavo o strinjanju anketiranca s  
tem, da se njegovi podatki vnesejo v računal-
nik v društvu in da se zanj poišče pomoč, če 
jo potrebuje. 
Prostovoljec lahko anketirancu pusti telefon-
sko številko društva in ure, ko je koordinator 
na to številko dosegljiv, da lahko pokliče, če 
se njegovo stanje tako spremeni, da bi želel 
ponovni obisk in pomoč prej, kot pa sta se 
dogovorila.
Posebno pozornost mora društvo posvetiti 
varovanju osebnih podatkov. Pred pričet-
kom dela smo sprejeli pravilnik o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter o varova-
nju dokumentarnega gradiva.
Prostovoljec seznamov občanov in anketnih 
listov ne sme nositi domov ali jih celo hraniti 
doma. Po končanem popisu jih mora takoj 
oddati koordinatorju v obdelavo. Dokumen-
ti morajo biti  shranjeni v prostorih društva 
pod posebnimi pogoji (zaklenjeni v ognje-
varni omari ali blagajni). Dostop ima samo 
koordinator, ki jih po računalniški obdelavi 
uniči - zažge ali razreže na uničevalcu doku-
mentov.

S popisovanjem oziroma anketiranjem smo 
pričeli v mesecu oktobru. Že prvi mesec smo 
obiskali prvih 79 občanov, ki so vsi, razen 
enega, radi sodelovali v naši anketi. V novem-
bru, decembru in januarju smo obiskali 393 
občanov. Od tega jih je 37 odklonilo sodelo-
vanje, 9 jih je umrlo, 6 se jih je odselilo v dom 
za starejše, prav toliko pa se jih je odselilo iz 
Črne. Skupno je odgovarjalo na vprašanja 
iz ankete 414 občanov, od teh je bilo 321 čla-
nov društva upokojencev in 93 občanov, ki 
niso vključeni v društvo upokojencev.
Opravili smo 95% načrtovanih obiskov in 
tako izpolnili plan, ki je bil pogoj za nakazilo 
sredstev ZDUS-a

Zelo zanimivi so tudi rezultati ankete – seve-
da če so  bili odgovori res iskreni  in resnič-
ni.
Večina anketiranih ali kar 88% vprašanih 
meni, da ne potrebuje še več pomoči – kar 
56% vprašanih pomaga otrokom. To nam da 
misliti, v kako nezavidljivem položaju so v 
današnjih časih mladi.
Med nami pa so tudi ljudje, ki bi pomoč po-
trebovali pri vsakdanjih opravilih, vendar 
pa so prepričani, da je ne bi mogli plačati, 
zato se take pomoči branijo. Za te občane pa 
bomo morali v prihodnosti poskrbeti v okvi-
ru tega projekta.
Prav tako smo kljub življenju v zelo onesna-
ženem okolju dokaj zdravi, saj 53% vpraša-
nih meni, da so »še kar zdravi«,  60%  vpraša-
nih pa zdravnika obiskuje redkeje.
Prosti čas večina preživlja pred televizorjem 
ali v družbi radia, s časopisom v rokah.
Zaskrbljujoč pa je podatek, da samo 10 obča-
nov od vseh vprašanih uporablja internet.
Tako so naši občani prikrajšani za marsika-
tero informacijo, kajti večina obvestil, razpi-
sov in raznih pomembnih podatkov je danes 
dostopnih samo na spletnih straneh.
Veliki večini pa je ena skupna želja – dom 
za starejše v naši občini. Kar 82% vprašanih 
si želi dom starostnikov v Črni, nekaj vpra-
šanih -17% si želi dnevni center aktivnosti za 
starejše, za varovana stanovanja pa bi se od-
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ločilo 7% vprašanih občanov.
Mnenje  večine starejših pa je - temu mnenju 
se zagotovo pridružuje tudi večina prebival-
cev Črne - da je v Črni nujno  potrebna večja 
trgovina, ki bo zagotavljala boljšo preskrbo 
z zelenjavo, sadjem in drugimi cenejšimi iz-
delki. Prav tako si vsi želijo boljših cest, ure-
ditev in osvetlitev pešpoti, voznih redov in 
oglasnih desk.
Na osnovi anketnih listov, ki jih  izpolnjujejo 
prostovoljci ob obiskih starejših: 
- bomo ugotovili potrebe po vseh vrstah po-
moči na domu in kdo to pomoč že dobiva,
- posredovali podatke o potrebah pristojnim 
službam (Občina, patronaža, CSD in drugim 
nevladnim organizacijam, kot sta Karitas in 
Rdeči križ),
- skušali organizirati pomoč vrstnikom v 
okviru društva  (druženje, razna svetovanja, 
različne vrste laične pomoči, medgenera-
cijske aktivnosti), ki je lahko popolnoma na 
prostovoljni bazi ali pa društvo organizira 
lastni servis,
- z rednimi obiski prostovoljcev pri osamlje-
nih in tistih, ki so izjavili, da potrebujejo po-
moč in jo tudi dobijo, spremljali kvaliteto po-
moči in zadovoljstvo uporabnikov,
- s podatki, ki jih bodo zbrali prostovoljci, 
bomo skušali vplivati na občinsko in nacio-
nalno politiko pomoči starejšim na domu.

Kako bomo zagotavljali  pričakovane pomo-
či?
Koordinator poskuša organizirati pomoč  
po treh poteh, glede na lastno oceno, katera 
pomoč bo najbolj učinkovita, in sicer:
1.
- obvesti  javne zavode, pristojne za organi-
zacijo pomoči  na domu: 
- CSD o potrebi po denarni pomoči, o nasilju 
v družini, zapuščenosti, o potrebi po socialni 
oskrbi na domu,
- dom starostnikov o potrebi po namestitvi v 
dom ali o potrebi  po dovozu  hrane na dom, 
kjer ta možnost obstaja,
- patronažno službo o potrebi po zdravstve-

ni negi na domu, potrebi po zdravljenju, pre-
gledu zdravil in higienskih pogojev;

2. vzpostavi stik z  drugimi  nevladnimi orga-
nizacijami:
– Karitas lahko pomaga s pomočjo v hrani, 
obleki in z laično pomočjo, morda tudi z en-
kratno denarno pomočjo, 
- Rdeči križ lahko pomaga z enako pomočjo 
kot  Karitas, 
- koordinator se lahko poveže tudi s šolami, 
ki že imajo prostovoljno delo kot dodatno de-
javnost;

3. organizira se pomoč v samem društvu  
upokojencev: društvo že ima razvito pomoč  
onemoglim starejšim članom društva. V tem 
projektu širimo to pomoč tudi na vse starej-
še krajane - nečlane društva.

Kaj dobi društvo in način financiranja?

Društva dobijo sredstva za delo na projek-
tu v odvisnosti od števila prebivalstva, ki ga 
pokriva, od površine, ki jo pokriva društvo, 
in od oddaljenosti od centra za socialno delo 
in zdravstvenega doma. Sredstva so strogo 
namenska in se mora njihova poraba doku-
mentirati s prejetimi računi. Poročilo o po-
rabi sredstev se mora pošiljati mesečno na 
pokrajinsko koordinacijo, enkrat letno ob 
zaključnem računu pa je potrebno poslati 
na ZDUS tudi fotokopije vseh računov.
Društvo prejme tudi računalniško opremo, 
ki se praviloma sme uporabljati le za projekt 
Stari za starejše. 

Toliko o tem projektu, ki se izvaja na obmo-
čju občine Črna na Koroškem. Tudi v leto-
šnjem letu se oglašajo naši prostovoljci pri 
občanih na prvih in že ponovnih vnaprej do-
govorjenih obiskih. Upam, da ne bodo imeli 
težav s sodelovanjem občanov, saj si vsi želi-
mo le pomagati drug drugemu.

Koordinatorka projekta:
Joža Kropivnik
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1935 - Koprivski šolarji z učiteljema Hojnikom in 
Vodopivcem

Ob dvestoletnici šolstva v Črni
(kratek oris zgodovine)

Letos mineva 200 let, odkar je bila leta 1811,  
na pobudo grofa Jurija Thurna – Vallesassi-
na iz Pliberka, v Črni ustanovljena zasebna 
šola. Šola je 1823. leta postala župnijska trivi-
alka, šola, kjer so poučevali branje, pisanje, 
računanje in verouk. V upravnem pogledu 
je do leta 1859 spadala k lavantinski škofiji. 
Šola do leta 1885 ni imela lastnega poslopja 
in je gostovala v prostorih različnih vaških 
hiš (Klemen, Andrej, Matevž, Paulič, Karicl 
bajta). Leta 1885 je dobila lastno poslopje in 
postala dvorazrednica, 1902 pa trirazredni-
ca. Zgradba stare  šole je stala približno na-
sproti hiše, kjer je danes mesnica.
Prvi učitelj in cerkovnik obenem je bil Jožef 
Volger (Volgar ?). Za prvo leto poučevanja 
in potrebe šole je grof Thurn prvo daroval 
400 florintov in se obvezal, da bo še nasle-
dnjih sedem let dajal za plačo učitelja 50 flo-
rintov, šolskemu skladu pa je daroval še sto 
florintov. Občina je obljubila, da bo letno na-
menila za plačo učitelja 300 florintov, poskr-
bela za zemljišče za gradnjo šolske stavbe in 
skrbela za ostale šolske potrebščine. Učitelj 
je bil hkrati tudi cerkovnik, poleg plačila za 
poučevanje je prejemal še manjše vsote de-
narja za zvonjenje za umrlimi. Leta 1835 je 
bil učitelj plačan v naturalijah, preračunano 
v kilograme je dobil 462 kg pšenice, 201 kg 
rži in 114 kosov sira. 
Število otrok, ki so obiskovali šolo, je do leta 
1871 nihalo med 50–65, nedeljsko šolo pa je 
obiskovalo 12–18 učencev. Ljudje nad šolo 
niso bili navdušeni, neradi so plačevali šolni-
no, pogosto dajali za učitelja najslabše žito, 
pa še to si je moral pogosto iztožiti. Otroci 
so pouk neredno obiskovali, mnogi se niso 
naučili pisati, kar dokazujejo viri iz 19. stole-
tja, ko so se mnogi odrasli namesto podpisa 
podkrižali.
Delo šole je nadziral župnik, višji nadzornik 
je bil stolni dekan v Št. Andražu, od 1859. do 

1868. pa dekan v Celovcu. Od leta 1846 je bil 
šolski nadzornik Anton Martin Slomšek, ki 
je verjetno leta 1848 pregledal tudi delo šole 
v Črni, z znanjem in disciplino otrok ni bil 
najbolj zadovoljen. 
Učni jezik je bil v času avstroogrskega cesar-
stva nemški, le v prvem razredu je nekaj po-
uka potekalo v slovenskem jeziku, saj učenci 
nemščine niso razumeli. Poglavitna naloga 
teh šol na našem ozemlju je bila ponemčeva-
nje slovenskega prebivalstva. 
Na osnovni šoli v Črni so delovali kot učitelji 
Josef Volger (Volgar) (1823), Josef  Pototsch-
nig (1834), Sim.Janschegg (1835), Peter Ra-
ppatz (1841), J.Oitz (1841–1847), Jos. Apuchal 
(1857–1872), Ant. Svetina (1873), Ant. Kolarič 
(1873–1875), Loth. Lansegger (1875–1877), 
Mrt. Dernjač (1877–78), Vinc. Wenko (1878–
1880), Peter Hriberschek (1880 – od 6. 12. 
1890 višji učitelj ),  poleg njega Josef Grollni-
gg (1885).

Za nadaljnji razvoj šole je bil pomemben 
osnovnošolski zakon iz leta 1869, ki je vpeljal 
osemletno šolsko obveznost od 6. do 14. leta 
starosti, uzakonil je meščansko šolo za po-
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1936-37 - Igra Jurček - Šola v Podpeci (režiral upra-
vitelj šole Ivo Mihev)

klicno oziroma obrtno šolanje kot nadgra-
dnjo štiriletne ljudske šole. Meščansko šolo 
v Mežici, ustanovljeno leta 1926, je po kon-
čanem 4., 5. ali 6. razredu v Črni vsako leto  
obiskovalo tudi nekaj učencev iz Črne. V 
Mežico so hodili peš, se vozili s kolesi,  neko 
obdobje pa včasih tudi z rudniškim vlakcem 
iz Žerjava do Mežice. Posledica šolskega  za-
kona je bilo rednejše obiskovanje pouka in 
več pridobljenega znanja. 
Leta 1902 je šola v Črni  postala trirazredni-
ca. Poleg osnovnega znanja so učenci od leta 
1886 dalje na šolskem vrtu in sadovnjaku pri-
dobivali veščine iz poljedelstva in sadjarstva, 
saj je že od Marije Terezije naprej veljalo, da 
naj bo okrog stanovanjske hiše sadovnjak in 
ob hiši vrt, da si ljudje lahko sami pridelajo 
nekaj hrane. Osnovno znanje o vrtnarstvu, 
poljedelstvu in sadjarstvu so učenci dobili 
v šoli in ga kasneje kot ˝umni gospodarji˝ 
uporabljali doma. Od leta 1885 je bil šolski 
vodja Josef Grollnig, pomožni učitelj pa Hu-
bert Filla.
Travnik s sadovnjakom in njivo pa je imela 
tudi naša šola, ki je na tak način učencem po-
magala privzgojiti ljubezen do narave in dela 
na polju in sadovnjaku. V Spodnjem Javorju, 
nad gozdno hišo, je šola še v stari Jugoslaviji 
dobila v koriščenje – uporabo njivo, travnik  s 
sadovnjakom. Tam so rasle jablane, hruške, 
orehi. V času Pionirske zadruge so učenci in 
učitelji skrbeli za njivo, obrezovanje, škroplje-
nje sadja, pobiranje plodov…  Na njivi smo 
pridelovali predvsem  fižol in solato. Ob 88. 
obletnici Titovega rojstva 1980. leta sta se 
Občina Ravne na Koroškem in Občina Ča-
čak – KS Žaočani pobratila in pod vodstvom 
Sadjarskega inštituta iz Čačka so v šolskem 
sadovnjaku posadili 88 sadnih dreves v po-
častitev Titovega jubileja. Pri tem delu sta so-
delovala ravnatelj Alojzij Germ in gozdar in-
ženir Ivan Šartel. Vse sadno drevje smo nato 
obrezovali, škropili, zaščitili in nato pobirali 
z učenci sadove. Nekaj so jih pojedli učenci, 
nekaj smo jih stisnili v sadni sok. Po nekaj le-
tih je teh 88 sadik zaradi bolezni propadlo, 
ostalo je staro sadje. Še do leta 2009 so učenci 

vsako leto na naravoslovnih dnevih spozna-
vali sadno drevje, poskrbeli zanj  in pobirali 
sadeže. Njivo je prerasla trava, travnik so ko-
sili zainteresirani krajani (Kobolt, Kos Franc 
in Marica), od leta 2005 pa travnik v najemu 
kosi kmet Milan Matvoz. Za  preostalo sadno 
drevje vsa zadnja leta skrbi družina Franca 
Kosa. (Viri: Alojz Germ, Franc in Marica Kos, 
Jožica Ovnič)
Število priseljencev v Črno in otrok je nara-
ščalo, šola je leta 1908 postala štirirazredni-
ca, tega leta je bila zgrajena tudi nova šolska 
zgradba. Otroci iz oddaljenih zaselkov šole 
niso mogli obiskovati, zato so že na prehodu 
19./20. stoletja nastale šole v Javorju, Kopriv-
ni, Podpeci in Žerjavu. O teh šolah so napi-
sani posebni sestavki. (Nekaj je objavljenih v 
biltenu, ki je izšel ob 190-letnici OŠ Črna, op. 
urednice.)
Po končani prvi svetovni vojni, ko smo Slo-
venci zaživeli v novi državi, je 7. 1. 1919 za-
časni šolski vodja Janko Kuhar prevzel šolo 
od nemškega nadučitelja Josefa Grollnigga, 
učni jezik je postala naša materinščina – slo-
venščina. Za šolo je tako kot za vso jugoslo-
vansko ozemlje veljal enotni jugoslovanski 
osnovnošolski zakon o narodnih šolah, ki je 
šolo ločil na razredno in predmetno stopnjo, 
obe sta trajali po štiri leta. Zakon je bil spre-
jet 1929. leta in je imel precej pridiha diktatu-
re kralja Aleksandra. V državi so bili v rabi 
enotni formularji in spričevala, pogosto tudi 
v cirilici, so jih pa na slovenskem ozemlju uči-
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1960-61 - Pred kinodvorano

1980-81 - Ravnatelj Alojz Germ in tajnica Krista 
Krajnc v stari pisarni

telji lahko izpolnjevali v slovenskem jeziku. 
Leta 1921 so na šoli uvedli poldnevni pouk .
Šola je 1. 10. 1924 dobila peti razred. Kra-
jevni šolski svet je sklenil, da se k šolskemu 
poslopju prizidajo telovadnica, dve učilnici, 
soba za dekliška in deška ročna dela, kopal-
nica s prhami, šolska kuhinja in stanovanje 
za upravitelja šole. Z deli so začeli leta 1926, 
1927. pa končali večino del. V veliki novi telo-
vadnici z odrom so bile različne prireditve, 
proslave učencev in igre društva Sokol. Leta 
1934 je bila šola razširjena v šestrazrednico.
Pouk je potekal do 1. aprila 1941, ko so otro-
ke poslali domov in šolo zaprli. Med vojno so 
Nemci v šolo namestili svojo vojsko. Nemški 
šolski upravitelj Karl Rossbacher na šoli ni 
zapustil kronike, vse podatke, ki so zapisani, 
je zbral in zapisal po vojni ravnatelj Janko 
Kuhar.

Pouk, kolikor ga je sploh bilo, se je odvijal 
dopoldan in popoldan v dveh prostorih hiše, 

kjer je bila trgovina Prah, in v prostoru go-
stilne Geršak. Nemci so učitelje odpustili in 
večino od njih izselili. Učiteljice so bile Nem-
ke, le dve sta bili Slovenki, Elfrida Mauhler 
in Vida Mlinar, ki je honorarno učila ročna 
dela. Gospod Alojz Repanšek se spominja, 
da ga je učila Elfrida Mauhler, zavedna slo-
venska učiteljica, pri kateri so večkrat, se-
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veda če je bilo varno, zapeli tudi po sloven-
sko. Učni jezik je bil nemški, v arhivu pa se 
je našlo nekaj opravičil staršev, napisanih v 
slovenskem jeziku. Iz šestrazredne šole so 
Nemci naredili petrazredno šolo s štirimi 
paralelkami.
Ker je bila šolska zgradba  med vojno poško-
dovana, je pouk leta 1945,  po končani vojni, 
za kratek čas potekal v prostorih trgovin 
Čulk in Geršak. Vseh učencev je bilo na šoli 
315, od tega v prvem razredu kar 106. Zača-
sna upraviteljica je bila Irena Diehl, ki je to 
delo opravljala do vrnitve Janka Kuharja. 
Z odlokom ministrstva je bila v šolskem letu 
1947/48 šola spremenjena v sedemletko z od-
prtim petim razredom, za vstop v peti razred 
so morali učenci opraviti poseben izpit. 
28. avgusta 1949 leta je bil po tridesetih letih 
dela na šoli razrešen upravitelj Janko Kuhar 
in premeščen v Dravograd.  Nov upravitelj 
Ivan Hribar je službo nastopil 30. avgusta 
1949. leta.
Šolski zakon iz leta 1950 je ukinil sedemlet-
ko in ustanovil osemletko, kjer je bil uveden 
predmetni pouk. V šolskem letu 1951/52 so 
na šoli kot tuj jezik uvedli angleški jezik, ki je 
tako zamenjal ruščino. Od leta 1952 naprej 
se verouk ni smel več poučevati na šoli.
V naslednjem šolskem letu je bil upravitelj 
Ivan Hribar premeščen na osnovno šolo 
Podgorje, oktobra 1953. leta je bil za novega 
upravitelja šole imenovan Jakob Medved. 
Na njegovo pobudo je bilo v Črni ustanovlje-
no Društvo prijateljev mladine. Število otrok 
na šoli je hitro naraščalo. V šolskem letu 
1952/53 jih je bilo že čez 500. Šolski odbor se 
je angažiral za zbiranje sredstev za temelji-
to notranjo obnovo šole. 
Odlok o obveznem osemletnem šolanju 
otrok iz 1953. leta je prinesel spremembo, 
štirim razredom nižje osnovne šole so sledili 
štirje razredi višje osnovne šole oziroma niž-
je gimnazije. Upravitelj nižje osnovne šole 
je postal v šolskem letu 1954/55 Alojz Germ, 
upravitelj nižje gimnazije pa Jakob Medved. 
Zaradi pomanjkanja prostora so odprli učil-
nico v stari šoli. Velik problem je predstavlja-

lo pomanjkanje učiteljev. Leta 1956/57 je bil 
za potrebe po več učiteljih zgrajen učiteljski 
blok. 
V šolskem letu 1957/58 je prišlo do združi-
tve osnovne šole in nižje gimnazije v eno-
tno osemletno osnovno šolo. Na šoli je bilo 
562 učencev. Začelo se je načrtno urejanje 
šolskega vrta, kjer so učenci opravili preko 
4000 ur dela in posadili preko 1300 različnih 
vrst rastlin. Kar veliko število učencev je bilo 
naročenih na mladinsko periodiko – Ciciba-
na, Pionirja, Pionirski list in Kurirčka. Na 
šoli so leta 1959 ustanovili Šolsko zadrugo. 
Tudi učitelji so se trudili, da so posodobili in 
popestrili pouk z modernimi učnimi metoda-
mi in oblikami. Poučevanje ni bilo lahko, saj 
so zaradi pomanjkanja prostora bili oddelki 
številčno izredno močni, imeli so tudi do 45 
učencev. Za pouk so pridobili in preuredili 
sejno sobo bivšega Občinskega ljudskega 
odbora. 
Leta 1959 je šolo zapustil upravitelj Jakob 
Medved, nov upravitelj je postal Rudolf Ko-
dela. 
Patronat nad šolo je prevzel mežiški Rudnik. 
Vsako leto je bil na dan državnega praznika 
29. novembra – dneva republike – sprejem 
cicibančkov v Pionirsko organizacijo, na 
dan mladosti, 25. maja, pa sprejem pionirjev 
v mladinske vrste. Učenci so lahko delovali v 
številnih sekcijah šolske zadruge, pomagali 
pri pogozdovanju in enkrat tedensko nabi-
rali prakso pri proizvodnem delu. 
Leta 1961/62 so bile osnovne šole iz Javor-
ja, Koprivne, Podpece in Žerjava priključe-
ne kot podružnične šole matični šoli v Črni. 
Po letu 1960 je število učencev naraščalo. V 
teh letih je bil velik problem prostorska sti-
ska in veliko veselje in olajšanje je prinesla 
otvoritev novega prizidka 5. maja 1968. leta. 
Šola je pridobila šest učilnic, prostorno avlo 
in kurilnico, iz prostora, namenjenega za 
premog, so uredili učilnico za tehnični pouk. 
Nov prizidek je omogočil, da je bil prvič po 
vojni pouk enoizmenski. Knjižnica je bila 
urejena v pritličju šole. Naslednje šolsko leto 
(1969/70) so obnovili učilnice, ki so bile pod-
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Nekdanja šola v Črni

prte in šolo priključili na centralno ogreva-
nje. 
31. 1. 1970 je s šole odšel ravnatelj Rudolf Ko-
dela, za novega ravnatelja je bil imenovan 
Alojz Germ. Na šoli so nabavili nekaj dražjih, 
za takratni čas modernejših učil (sistem re-
sponder, gramofon, magnetofon, diaprojek-
torje, rotoprojektor …). Nekaj nove opreme 
je dobila tudi telovadnica. Potekala so obno-
vitvena dela starega dela šole in adaptacija 
podružnične šole v Koprivni, ki je pridobila 
dve učilnici, kuhinjo in jedilnico. 
V Podpeci so leta 1971/72 šolo začasno zapr-
li, ker niso dobili učitelja. Zaprta je bila do 
1977.,  ko so jo ponovno odprli do leta 1987, ko 
je bila dokončno ukinjena. Leta 1973 je bila 
otvoritev nove podružnične šole v Javorju. 
Na šoli v Črni so leta 1974/75 adaptirali 
ostrešje in delno nadzidali staro šolo, da bi 
pridobili štiri učilnice in večnamenski pro-
stor. Za učence z učnimi težavami je bil uve-
den dopolnilni pouk. V šolskem letu 1975/76 
so učne predmete likovno vzgojo, tehnično 
vzgojo, telesno vzgojo in gospodinjstvo zače-
li ocenjevati s tristopenjsko lestvico (ZU, U, 
MU), vedenje pa z vzorno, primerno in manj 
primerno. 
Šolsko leto 1976/77 se je v zgodovino osnov-
ne šole vpisalo zaradi tega, ker je to šolsko 
leto prvič od leta 1946 potekal pouk v eni 
zgradbi in ni bilo več potrebno gostovati po 
učilnicah po Črni. Težave (zamakanje) pa je 
povzročala streha na novi šoli, ki so jo več-
krat sanirali. 
Za učence iz Bistre, Javorja in Ludranskega 
Vrha je bil 1977. leta organiziran prevoz v 
šolo.
Po letu 1969 začne število učencev upadati. 
Leta 1980/81 je šola pridobila novo učilnico 
za gospodinjski pouk, za pete razrede so 
uvedli šolo v naravi, tekle so priprave za gra-
dnjo nove telovadnice, temeljni kamen zanjo 
so položili maja 1984. Uvedeni so bili naravo-
slovni in kulturni dnevi, novo opremljena je 
bila knjižnica. 
V prostem času so učenci aktivno delovali v 
Šolskem športnem društvu in številnih krož-

kih, ki so delovali na šoli pod vodstvom uči-
teljev in zunanjih mentorjev. Leta 1985 je bila 
za tretješolce prvič organizirana poletna 
šola v Karigadorju. 
Prireditev ob dnevu mladosti 1986. je bila  že 
v novi telovadnici, ki pa je bila še brez opre-
me. Ravnatelj Alojz Germ se je zelo angaži-
ral in s težkim materialnim položajem šole 
in pomanjkanjem materialnih sredstev za 
opremo telovadnice, izgradnjo zobne am-
bulante in opremo gospodinjske učilnice se-
znanil kmete, ki so skupaj prispevali za šolo 
209 m³ lesa. Zaradi pomanjkanja denarja so 
marsikaj sami naredili kar učitelji prostovolj-
no .Učenci so bili pridni prodajalci VEČERA 
in njegovih edicij. 
Leta 1986/87 so na pobudo učiteljice Milke 
Pušnik začeli urejati neurejeno okolico šole, 
s finančno pomočjo Gozdnega gospodarstva 
iz Črne in Prevalj ter delom zakoncev Pušnik 
so posadili okrasno drevje in grmičevje.
Zaradi bolezni ravnatelja Alojza Germa je 
oktobra 1988 v. d. ravnatelja postala Jožica 
Ovnič, ki je 1989. postala ravnateljica, bivši 
ravnatelj Alojz Germ pa je bil zaposlen štiri 
ure dnevno kot njen pomočnik. 
Leta 1989 so v Črni podrli poslopje stare šole 
nasproti mesnice. Na šoli so v šolskem letu 
1989/90 začeli prenavljati šolsko kuhinjo. 
Leta 1990/91 so na šoli organizirali fakulta-
tivni pouk nemščine za učence od 3.–8. ra-
zreda. Tega leta se je šola preimenovala iz 
OŠ Miloša Ledineka v OŠ Črna. Šola se je 
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po znanem pedagoškem delavcu in poslan-
cu Milošu Ledineku imenovala verjetno od 
1964. leta. Miloš Ledinek je na šoli v Črni po-
učeval od 1927.–1930.  leta. Na Koroško je pri-
nesel taborniško delovanje. Kasneje je delo-
val na Ministrstvu za šolstvo ter v upravnih 
in družbeno–političnih organizacijah v Ma-
riboru, pisal strokovne članke v Popotnik in 
Sodobno pedagogiko, sodeloval z Gustavom 
Šilihom.
Šola se je vključila v projekt trimestrov, pr-
vič se je izvajalo eksterno preverjanje zna-
nja osmošolcev. Še vedno so potekali prisrč-
ni stiki med učenci šole in gojenci Zavoda za 
delovno in učno usposabljanje ter z Vzgoj-
no–varstvenim zavodom.   
V šolskem letu 1992/93 je bil v 8. razredu pri 
matematiki uveden nivojski pouk. Učenci 
so pridno sodelovali na tekmovanjih iz ma-
terinščine, kemije, angleškega jezika, ma-
tematike, fizike, biologije … in dosegali lepe 
rezultate. Bogata zbirka šolskih pokalov 
iz različnih športnih dejavnostih govori o 
pridnem delu naših učencev in učiteljev na 
športnem področju.
V letih 1991-1995 je bilo izjemno dobro sode-
lovanje med OŠ Črna in ljudsko šolo Žitara 
vas iz avstrijske Koroške. Sodelovali so uči-
telji, učenci in starši obeh šol, z raznimi obli-
kami sodelovanja med matičnim narodom 
in našo slovensko manjšino v zamejstvu so 
bogatili sebe, stkali vezi in presegali meje.
Učenci so izvajali tudi številne projekte, s 
projektom Kralj Matjaž so se leta 1998 pred-
stavili v Ljubljani na Dnevih slovenskega iz-
obraževanja. 
S sodelovanjem ing. Gorazda Mlinška in Ja-
neza Švaba je bila odprta gozdna učna pot 
Teber. O gozdni poti je bila izdana lična bro-
šura. 
Skoraj ni proslave v kraju, da ne bi sodelo-
val šolski pevski zbor. Člani otroškega in 
mladinskega pevskega zbora se udeležujejo 
letne revije pevskih zborov in popestrijo šol-
ske proslave.
Leta 1999 je bil na šoli ustanovljen šolski 
sklad, zbrana sredstva se bodo namenila za 

sofinanciranje šol v naravi, pomoči socialno 
šibkim, nabavo sodobnejših učnih pripomoč-
kov.
V mnoge projekte učencev so bili aktivno 
vključeni tudi starejši krajani, ki so s svoji-
mi izkušnjami obogatili šolsko delo (članice 
skupine Alenčice ob mednarodnem letu sta-
rejših).  

Z letom 2000 končujem kratek izsek iz dvesto-
letnega obdobja naše šole. Leta 2002 sem se 
upokojila, v desetih letih je bilo na šoli izvede-
nih toliko novosti, ki jih bo laže napisal kdo 
iz prve roke.                     
                                  Zapisala Marjeta Burjak

Viri in literatura :
Šolske kronike OŠ Črna  (od 1919–2000)    
Lasbaher, Franček, Koroško šolstvo od preteklo-
sti do sedanjosti, Slovenj Gradec 1996    
Makarovič, Marija, Črna in Črnjani, Ljubljana 
1986
Lednik, Štefan, Mežica 1994: o podobi in prete-
klosti kraja ob njegovi 80-letnici, samozaložba, 
1994
Ustni viri: Ana Šušel, Alojz Repanšek, Mirko Ber-
ložnik
Zapisniki starih konferenc učiteljskih zborov
Matična knjiga za delavce in uslužbence (od l. 
1953)  

V naslednji številki bo objavljena analiza anket, 
ki so bile ob 200-letnici šolstva v Črni izvedene 
med krajani in učenci, in predstavljen zbornik, 
ki bo izšel v jeseni. (op. ur.)

Otvoritev ploščadi pred osnovno šolo Črna, junij 
2011
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Pevci in igralci iz Javorja

Petošolci so predstavili nekdanja stroga šolska 
pravila

PRIREDITEV IN RAZSTAVA

ob 200-letnici šolstva
v Črni in okolici

Dramska skupina je odigrala pouk nekoč in da-
nes

Folkloristi iz Žerjava so nastopili z igrivim
venčkom

Bogata razstava bo tudi v jeseni na ogled v avli šole

        Foto: B. Hancman Povezovalci programa Sara, Neža in Damjan
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Projekt  EKO ŠOLA

V šolskem letu 2010/2011 smo se vključili v 
projekt EKO ŠOLA. To je mednarodni pro-
jekt, ki spodbuja kreativnost, inovativnost 
in vzgojo za zdrav način življenja v zdra-
vem okolju. Vzgaja za okoljsko odgovornost 
– ravnanje z odpadki, racionalno rabo vode 
in energije.
Celo leto so potekale aktivnosti, ki smo jih 
morali izvesti v okviru projekta. Sodelovali 
so učenci od prvega do devetega razreda, 
pridružile so se nam podružnice Žerjav, Ja-
vorje in Koprivna, vključili pa smo tudi vr-
tec.
Izvesti smo morali 3 vodilne tematske sklo-
pe: 
- voda,
- odpadki in 
- energija.
Poleg teh smo morali sodelovati še v 3 pro-
jektih:
- eko branje za eko življenje,
- eko kviz za OŠ,
- mladi poročevalci.
Odločiti smo se morali še za prostovoljne ak-
tivnosti:
- zbiranje tonerjev,
- zbiranje manjših električnih in elektron-
skih naprav ter baterij,
- zbiranje starega odpadnega papirja.

Ustanovili smo eko programski svet in si po-
stavili določene cilje, ki smo jih med letom 
uresničili. Ti cilji so bili:
- izdelava nalepk za stikala (ugašanje luči) in 
nad pipe (zapiranje vode),
- v učilnice dodati dve škatli, eno za papir, 
drugo za plastiko,
- izvesti dve zbiralni akciji odpadnega papir-
ja (jeseni in spomladi),
- zbiranje zamaškov, tonerjev, odpadnih ba-
terij in manjših električnih in elektronskih 
naprav,
- sodelovanje pri čistilni akciji Občine Črna,
- izvedba eko dneva na OŠ Črna.

Na šoli smo uredili eko kotiček.
V vrtcu in pri gospodinjstvu smo izdelovali 
izdelke iz odpadne embalaže. Poučili smo se, 
kako pravilno zlagati kartonsko embalažo 
za mleko in sokove. 
Obeležili smo svetovni dan hrane, svetovni 
dan voda, svetovni dan zdravja in svetovni 
dan Zemlje.
20. maja smo skupaj z Zavodom za gozdo-
ve – Črna na Koroškem in Občino Črna na 
Koroškem posadili drevo javor in se s tem 
dogodkom pridružili ENO dnevu - sajenju 
dreves po vsem svetu.
Na podružnici Žerjav so se vključili v projekt 
VARNO S SONCEM. Namen je šolarje opo-
zoriti pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samo-
zaščitnemu ravnanju.
Prijavili pa smo se tudi v projekt šolski eko 
vrtovi, kjer smo bili izbrani, in k nam so pri-
šli strokovnjaki, ki so nam svetovali pri načr-
tovanju in izdelavi šolskega eko vrta.
Odločili smo se, da bodo naši otroci in učen-
ci jedli zdravo hrano, zato smo na jedilnik 
uvrstili ekološko pridelano hrano: krompir, 
paradižnik, papriko, fižol, jabolčni sok, vani-
lijevo mleko in eko jogurte.
Sodelovali smo na vseslovenskem natečaju 
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VR-
TEC in pridobili istoimenski naziv.
V projektu so sodelovali otroci in vzgojitelji 
iz vrtca, učenci, učitelji in delavci OŠ Črna in 
podružnic, nekateri starši in Občina Črna. 
Vsem bi se zahvalila za njihov trud in delo. 
Skupaj nam je uspelo, da je projekt zaživel, 



��

da smo uresničili vse cilje. S projektom bomo 
nadaljevali tudi naslednje leto in se potrudili, 
da bomo dobili eko zastavo.

Še posebej bi se zahvalila mentorjem oziro-
ma vodjem posameznih projektov: Karme-

lini Pečovnik, Cvetki Dimec, Nevenki Ger-
madnik, Teji Rotovnik, Ireni Greiner, Ireni 
Založnik in Branku Hancmanu. 

                               Koordinatorica projekta:
Alojzija Kos

Krsnikovci že nekaj časa nismo pustli sledi 
v Črjanskih cajtngah, tako da se tokrat mo-
ramo malo javiti. Za nami so občni zbor, Mi-
tnek fest in Turistični teden ... Ker smo letos 

veliko energije vložili v dogajanje pod Peco, 
nam je je za enotedensko dogajanje v Črni 
kar malo zmanjkalo. Zmanjkalo pa nam je 
tudi motivacije in volje, saj se zdi, kot da se 
naš odnos s sokrajani v skoraj desetih letih 
delovanja društva ni prav nič spremenil. Še 
vedno zabijamo čas, ne delamo nič konkre-
tnega in kaj vse se še govori o nas ... Zato pa 
bi tokrat objavili pismo fanta iz Bele krajine, 
ki smo ga po zaključku Mitnek festa našli v 
Đusovem nabiralniku. Pismo, napisano z na-
livnikom in lepo moško pisavo, je poplačalo 
ves trud in vlilo volje za nadaljevanje.

Srečno pot, Mitnek fest, al okuvonkuvo o Mitnek fe(j)stu
Mitnek fest »so« ljudje in ljudje smo kot vino in vino zori v vinski kleti. Le-ta pa je v zemlji. 
Bistvo je, da očem ni vidna, da je vlažna, temna in prostorna. Zaradi pogojev se v okolju 
razvijajo plesni, v vsakem prostoru drugačne. 
Poznamo sode iz hrastovega, češnjevega lesa in imamo tudi kovinske, navadne in »rostfra-
jaste«. Leseni dajo kvalitetno vino. Vino, ki se ceni. Rostfrajasti sodi omogočajo neko kvazi 
boljšo kvaliteto, vendar vino, zoreno v teh sodih, ne dosega vrhunske kvalitete. Tudi ljudje 
smo kot ena velika vinska klet, pod nivojem vidnega, hladne vlažne notranjosti, sodobno 
imenovane psiha, kjer potekajo kemične reakcije. Vprašanje je, kakšno kvaliteto damo 
vase in v kakšnem sodu se vse to dogaja. Če smo množični, za nizko cenovno uporabo, 
bomo v kovinskem okovju zamašenih žil, hladnega srca, ledvic in ostalih organov, v beton-
skih kletnih vinskih sobanah. Če smo srednji, delovni razred, smo morebiti doživeli mo-
žnost rostfrajastega soda. Ko daš, točno veš, kaj dobiš. Maloštevilnemu sortnemu grozdju 
je namenjen naravni sod. Vendar tu vino dalj časa zori. Šele takrat dobi svojo vrednost. 
Vino se uči, zbira izkušnje. Vendar je na koncu dostopno samo tistim, ki njegovo vrednost 
znajo ceniti. Vsako vino je zgodba zase, je navdih, kreacija, posebno doživetje in bolj kot 
katerikoli pridelek odseva raznolikost dežele.
Krsnikovci, v Mitneku ste mi dali piti vrhunskega vina!
Pozdrav, dec z gmajne

Kaj naj še povemo? Lepo smo se imeli, v prihodnje bomo še tudi kaj počeli, Črnjani, vi pa le 
pridite pogledat na nas.

KUD KRSNIK (www.kud-krsnik.si)
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ZAHVALA
Kljub pomanjkanju finančnih sredstev so se organizatorji Turističnega tedna potrudili s pripravo za 
vsakega nekaj. Osredotočila se bom na nogometno tekmo NK Rudar Velenje in NK Peca Črna, ki je 
bila organizirana v dobrodelni namen našega invalidnega sina Marka Pečovnika. On sam je bil ob tej 
novici zelo čustveno presenečen, kakor tudi vsi njegovi domači. Vem, da ko je človek v stiski in potreben 
pomoči, se najdejo ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Ko pa se solidarna gesta razširi na tak obseg, člo-
veka stisne pri srcu in spoznaš, da nisi pozabljen. Prisrčno se zahvaljujem vsem: predsednici NK Peca 
– mag. Romani Lesjak; vse članom odbora NK Peca; članom NK Rudar, ki so ob prejemu zmagovalnega 
pokala le-tega podarili Marku; NK Peca za sezonsko karto za oglede tekem; Kava baru Urška – Urški 
Kotnik in Klemnu Pušniku – za bone, s katerimi si Marko v gostišču, kamor rad zahaja, privošči kavo 
in pijačo; ter sorodnikom, prijateljem, znancem, skratka vsem, ki so svoj prispevek z ogledom tekme 
namenili našemu Marku. Sredstva bomo vsekakor porabili za njegove potrebe. Iskrena hvala.

Družina Pečovnik



��

NOV UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV

V letošnjem maju je Društvo upokojencev 
Črna na Koroškem po letnem planu dela 
sklicalo redni zbor članov. Zbralo se je okoli 
100 članov in gostov. Osrednja točka je bila 
menjava predsednika društva. Franc Nager-
nik, predsednik že štiri mandate, je poiskal 
svojo naslednico, Silvo Fužir.
Hvala, Franc, za dolgoletno vestno vodenje 
društva. 

Za UO DU Črna na Koroškem
Marinka Petrič

Silvi Fužir, novi predsednici, želi novi UO društva 
veliko volje pri vodenju  črnjanskih upokojencev 
in reševanju njihovih problemov. Na sliki  manj-
ka Mirko Rataj.

Na turistični kmetiji Plaznik v Bistri smo se člani 
UO DU Črna na Koroškem zahvalili Francu za 
pošten in vesten odnos do društva in članov. Na 
sliki manjka Betka Grabner, tudi članica UO.

IZLET ČLANSTVA OBČINSKEGA ZDRUŽENJA
BORCEV ZA VREDNOTE NOB ČRNA NA KOROŠKEM 

Poleg mnogih aktivnosti, ki jih Združenje 
borcev za vrednote NOB organizira skozi 
leto, spada tudi vsakoletni enodnevni izlet 
članstva in naših simpatizerjev. Zaradi lan-
skoletnih težav z vremenom, ko smo izlet or-
ganizirali na Idrijsko v jesenskem času, smo 
se letos odločili za spomladansko varianto. 
24. maja se nas je ob 6.00 uri zjutraj 30 čla-
nov napotilo proti nam manj znani pivški 
pokrajini, Pivki in Ilirski Bistrici. Tudi vreme 
je obetalo. Po triurni prijetni vožnji smo se 

ustavili pred Muzejem novejše zgodovine v 
Pivki, kjer so nam prijazni vodniki pokaza-
li pred nedavnim prepeljano diverzantsko 
podmornico iz Črne gore, v katero je bilo 
vloženo tudi veliko koroškega znanja. Našo 
pozornost je pritegnila tudi zelo velika in z 
eksponati bogata razstava oklepnikov in 
tankov, ki so sodelovali v velikih bitkah II. 
svetovne vojne - pri zaključnih bojih za osvo-
boditev Trsta maja 1945. leta. Ogledali smo si 
tudi kasnejšo oborožitev JLA in prve sloven-
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ske tankovske brigade ter si pogledali tudi 
za to priložnost primeren film. Po dvournem 
ogledu je vodenje izleta prevzel domačin, 
gospodar domačije pri Andrejevih, in se je 
v lepem in sončnem vremenu potrudil, da 
si bomo znamenitosti okolice zapomnili za 
daljšo obdobje. Povzpeli smo se na najvišjo 
in razgledno točko – Šilent tabor, kjer smo 
občudovali igro narave, mejnik med bogato 
in rodovitno zemljo na eni in pustim kraškim 
kamenjem na drugi strani. Po okusnem kosi-
lu pri Andrejevih, ki je bilo pripravljeno po-
časi in postreženo s stilom, nas je gospodar 
presenetil še s svežimi in sočnimi češnjami 
iz Goriških Brd. Slovo od gostoljubnih doma-
činov je ob dobri volji prišla prehitro, a ča-
kala nas je še pot domov. Še pred mrakom 
smo se vrnili na še vedno najlepšo Koroško, 

z bujnimi gozdovi in visokimi gorami, rahlo 
utrujeni, a veseli, da smo spoznali nove kraje 
in ljudi v naši čudoviti domovini. 

Gvido Jančar

SPOMINSKA SLOVESNOST PRI PERŠMANU
 – AVSTRIJA, 26. JUNIJA 2011

Tudi letos smo se člani ZB za vrednote NOB, 
rodoljubi in antifašisti udeležili spominske 
svečanosti pri Peršmanovi domačiji. V spo-
min na okrutno umorjene člane Peršmanove 
domačije s strani nacističnega okupatorja, ki 
se je v svoji nemoči zaradi neuspešnega boja 
s koroškimi partizani znesel nad nemočnimi 
in nedolžnimi, se vsako leto zbere pri doma-
čiji veliko ljudi. Kar 49 pohodnikov iz Črne, 
Žerjava in drugih sosednjih občin se je napo-
tilo preko prehoda Luže in Cerkve treh ver 
do prizorišča. Organizator (Zveza koroških 
partizanov) se je tudi letos potrudil, da so v 
programu sodelovali praporščaki, kulturni-
ki in govorniki, ki v svojih govorih vedno bolj 
poudarjajo, da nedolžne žrtve in partizan-
ski boj niso bile zaman – zaradi njih lahko 
tudi Republika Avstrija odkrije svoj obraz. 
Tudi mlajšim generacijam rdeča zvezda na 
kapi ni več tako tuja. Čast polaganja venca 
je pripadla Občinskemu združenju za vre-
dnote NOB Črna na Koroškem. V odsotnosti 

predsednika je to nalogo opravili Salvador 
Kotnik. V čast našim pogumnim rojakom 
obljubljamo, da se bomo svečane prireditve 
pri Peršmanu udeležili tudi prihodnje leto. 

Gvido Jančar

Častna govorca Janez Stanonik (ZZB za vrednote 
NOB Slo) in Katja Sturm Schnabl, nova predsed-
nica Zveze koroških partizanov

Foto: M. Savelli
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SREČANJE POD NAJEVSKO LIPO

Mladi folkloristi so poskočno zaplesali

Črnjanski harmonikaši so poskrbeli za veselo 
vzdušje

Ogledali smo si igro na prostem -
Samorastnike

Slavnostni
govornik je bil 
Danilo Türk,
predsednik
države

Prisotne je 
nagovorila 
tudi županja 
Romana
Lesjak

Najbolj prijetno je bilo v senci častitljivega drevesa
Foto: J. Omerovič
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ŠPORT

ŠPORTNIKI LETA 2010
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev 17. 8. 2011 ob 19. uri 

ŠPORTNIK LETA 
2010:

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

PREDLAGATELJ: 
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- 10. mesto na  Olimpijskih igrah – Whistler M (Kanada)  v VSL
- 1. mesto na Olimpijskih igrah – Whistler M (Kanada)  v VSL
- 9. mesto svetovni pokal – Kwitfjell (Norveška)
- 5. mesto na prvenstvu vojaških iger – Garmisch (D)
- 2. mesto v VSL na državnem prvenstvu  (Kope)

ŠPORTNICA LETA
2010:

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

PREDLAGATELJ: 
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- 2. mesto na Olimpiskih igrah v Whistler M (Kanada) v VSL
- 2. mesto na Olimpiskih igrah v Whistler M (Kanada) v SG
- 1. mesto – tekma za svetovni pokal  Garmisch (D) – VSL
- 3. mesto v skupni uvrstitvi svetovnega pokala  v VSL
- 2 x 4. mesto  na tekmi WC – St. Moritz (Švica) - SG
- 1. mesto državno prvenstvo Kope

PERSPEKTIVNA
ŠPORTNICA LETA
2010 – do 15  let:

HELENA LESJAK 
Mušenik 8
Črna na Koroškem 
Roj. 10. 4. 1999

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB
 
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- 2 x 5. mesto v VSL na tekmi pokala Vzhodne regije 
- 7. mesto v VSL na državni tekmi za pokal ARGETA – Ravne
- 8. mesto v VSL na državni tekmi za pokal ARGETA – Cerkno 
- 11. mesto na državni tekmi za pokal Roka Petroviča
- 6. mesto na državnem prvenstvu v Kranjski Gori – v VSL
- 7. mesto v skupni razvrstitvi pokala Vzhodne regije
- 9. mesto na državni tekmi na Kobli – VSL 
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ŠPORTNICA LETA
2010 – do 15  let:

TEA JELEN
Center 80
Črna na Koroškem 
Roj. 2. 7. 1995

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TEKAŠKA SEKCIJA
 
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
- Trofeo Topolino – Italija – 14. mesto  
- Državno prvenstvo: 6. in 7. mesto posamično; 1. mesto _ šprint šta-
fete (z Nušo Bahč)
- Pokal Slovenije: 3 x 6. mesto, 2 x 7. mesto, 1 x 8. mesto

ŠPORTNIK LETA 
2010 – do 15. let

JAKA KOMPAN
Center 120
Črna na Koroškem
Roj. 6. 11. 1998         

PREDLAGATELJ: 
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB 

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
-   6. mesto v VSL za pokal Vzhodne regije – Črna 
- 15. mesto v VSL za pokal ARGETA (državna tekma) - Krvavec
-   3. mesto na področnem šolskem prvenstvu na Ravnah v VSL
- 21. mesto v VSL za državni pokal ARGETA - Rogla

ŠPORTNA EKIPA
LETA 2010:

MOŠKA ČLANSKA 
EKIPA KEGLJAŠKE-
GA DRUŠTVA ČRNA 
NA KOROŠKEM 

PREDLAGATELJ: 
- KEGLJAŠKO DRUŠTVO  ČRNA NA KOROŠKEM

SESTAVA EKIPE:
Miro Simetinger, Stanislav Kordež, Jože Jamnik, Jože Ramšak, Jože 
Gorišek, Peter Kos, Ivan Ropič

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI: 
Moška članska ekipa se je udeležila državnega prvenstva v keglja-
nju borbenih iger v organizaciji Kegljaške zveze Slovenije, ki je bilo, 
kot že vrsto let, na kegljišču Komcel v dvorani Golovec v Celju dne 
19. 12. 2010. Ekipa je dosegla odlično 7. mesto in za štiri mesta izbolj-
šala rezultat iz leta 2009     

Čestitamo Srečku Škvorcu, članu Karate kluba Mežica, ki je na tekmovanju EP JKA 
karateja na Nizozemskem, v kategoriji veteranov v borbah, zasedel odlično 2. me-
sto.

mag. Romana Lesjak,
županja Občine Črna na Koroškem

IN VSI ČRNJANI 



��

KO SVINČENA KRI POSTANE ŽELEZO
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Triatlon je relativno mlad šport, ki je leta 
2000 v Sydneyu debitiral tudi na olimpijskih 
igrah. Prvo triatlonsko tekmovanje moder-
nega triatlona je bilo organizirano v San Di-
egu (ZDA) leta 1974, katerega se je udeležilo 
nekaj manj kot 50 tekmovalcev. Atleti na tria-
tlonskemu tekmovanju najprej plavajo, nato 
kolesarijo in nazadnje še tečejo. Vse to se iz-
vede s takojšnjim prehodom med disciplina-
mi, v skupni končni čas pa je vštet tudi čas 
»četrte discipline«, to je čas obeh menjav, ko 
tekmovalec preide iz vode na kolo in nato še 
s kolesa na tek. Tako je zelo pomembna tudi 
hitrost ob slačenju neoprena, zapenjanju če-
lade na glavo in obuvanju tekaških čevljev v 
menjavi.

Razdalje, na katerih se tekmuje, so različne 
glede na vrsto triatlona. Poznane so nekate-
re standardne triatlonske razdalje (Pregled-
nica 1). Poleg teh obstajajo tudi nestandar-
dne različice, kot so zimski triatloni, gorski 
triatloni, Ultraman … Tekmovanje se tako or-
ganizira od najkrajših razdalj (super šprint 
triatlon, šprint triatlon …), katerih se lahko 
udeleži praktično vsak rekreativni športnik 
in so najprimernejša razdalja za začetnika 
kot njegovo prvo tekmovanje, pa do razda-
lje najdaljše različice triatlona, ki spada pod 
okrilje svetovne triatlonske organizacije   
Ironman®, ki so običajni populaciji nepred-
stavljive in zahtevajo od tekmovalcev dolgo-
trajne priprave in nadpovprečne napore.

Preglednica 1. Standardne razdalje tria-
tlonskih tekmovanj

Triatlon je mogoče za večino Črnjanov ne-
poznan šport, vendar je njegove lepote že 
»olimpijskega« leta 2000 spoznala MANCA 
JUG. V triatlon jo je vpeljal prijatelj in sošo-
lec na fakulteti, ki se je takrat ravno pripra-
vljal na svoj prvi Ironman. Pritegnilo jo je 
predvsem dejstvo, da to ni le ena disciplina 
in da resnično krepiš telo in duha. Tako je te-
kom enoletnega študija v Milanu preizkušala 
svoje plavanje in sama poizkušala popraviti 
svojo plavalno tehniko. Po prihodu domov 
je plavanju dodala še tek, leta 2002 pa si je 
naskrivaj kupila svoje prvo cestno kolo, s ka-
terim je nabirala kilometre v okolici Ljublja-
ne. Tega leta se je tudi včlanila v triatlonski 
klub, kjer je hitro napredovala. Plavanje je 
kmalu postala njena najmočnejša disciplina. 

Leta 2003 je zbrala dovolj poguma in prvič 
nastopila na šprint razdalji v Slovenskih Ko-
njicah, kjer kot sama pravi: »Rezultat sicer 
ni bil spodbuden, vendar premagati same-
ga sebe je bilo neprecenljivo.« Triatlon jo je 
takrat za vedno potegnil v svoje vajeti. Na-
slednja tri leta je Manca namenila izključno 
tratlonu v upanju na čim boljši rezultat, ki 
pa ga kljub vsakoletnemu napredovanju ni 
bilo. Po treh letih, ko je večino časa preživela 
sama s seboj na treningu, si je vzela odmor 
in za tri mesece odpotovala v Avstralijo. Ven-
dar tudi tam ji triatlon ni dal miru in tako se 

Manca Jug
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je udeležila ene izmed lokalnih tekem. Spo-
sodila si je kolo in oddirkala tekmo brez vsa-
ke obveznosti, na kateri je samo uživala. To 
je tudi tekma, za katero pravi: »In takrat sem 
spoznala, da je to najbolj pomembno - uži-
vati na tekmi«. Po prihodu domov je zmanj-
šala količino treningov in ni več brezglavo 
rinila v nepotrebne napore. Kljub temu da je 
triatlon v naslednjih letih postal del njenega 
rekreativnega življenja, je to še vedno pome-
nilo vsakodnevno treniranje in uspešno je 
nastopala na triatlonih šprint in olimpijskih 
razdalj.

Tu pa se je triatlonska zgodba začela odvija-
ti še za dva Črnjana. Decembra 2007 je bila 
za to usodna Koroška gavda v Ljubljani, kjer 
sta se ALJAŽ PUDGAR in MIRO MAVC do-
govorila za obisk enega izmed plavalnih tre-
ningov triatlonskega kluba. Aljaža, ki se je 
do tedaj rekreativno ukvarjal s tekom, je na 
plavalni trening povabil prijatelj s fakultete. 
Miro pa se je Aljaževemu vabilu brez okle-
vanja odzval, saj je do takrat tudi on že iskal 
šport, ki bi mu bil v izziv in v zadovoljstvo. 
Triatlon ju je takoj zasvojil in že čez nekaj 
mesecev sta sedela na svojem cestnem kole-
su. Prvo leto treniranja sta večinoma plava-
la in počasi v treninge dodajala tudi tek. Ves 
čas pa so ju motivirali uspehi in dosežki tako 
rekreativnih kot profesionalnih slovenskih 
triatloncev. Vendar za prvo tekmo v prvem 
letu treniranja poleg študija in rednega štu-
dentskega dela nekako ni bilo pravega časa. 
Svoj potencial sta oba pokazala že v začet-
ku leta 2009. Že na prvi tekmi slovenskega 
pokala – šprint triatlon na Ptuju je nastopil 
Miro, oba pa sta se čez nekaj tednov preiz-
kusila na triatlonu olimpijske razdalje v Ce-
lovcu, kjer je bil Aljaž na žalost že na svojem 
prvem nastopu diskvalificiran, in še danes, 
ko že dodobra pozna vsa pravila tekmova-
nja, ne ve zakaj. 

Vsi trije so tekmovalno sezono 2009 uspešno 
končali, Manca je v slovenskem pokalu osvo-
jila absolutno 16. mesto (3. mesto v kategoriji 

članice II). Miro je na triatlonu v Celju osvojil 
absolutno 6. mesto (3. v kategoriji člani I), z 
nastopom v Celovcu in na Bledu pa dosegel 
dovolj točk, da se je v slovensko-avstrijsko-ita-
lijanskem tekmovanju Alpe-Adria Cup v svo-
ji kategoriji člani I uvrstil na 3. mesto. Aljaž 
pa je konec leta na Ljubljanskem maratonu 
na 10 km razdalji osvojil odlično 7. mesto ab-
solutno.

Po uspešnem letu 2009 so se vsi trije jeseni 
prijavili na tekmo polovične Ironman raz-
dalje, Ironman 70.3 v St. Poeltnu, ki je vsem 
postala nov izziv in doseg, o katerem si še 
pred nekaj leti niso upali niti sanjati. Polo-
vička kljub svoji ljubkosti imena ne pozna 
milosti, saj je na tekmi potrebno opraviti z 
1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km 
(polmaratonu) teka. Skupna razdalja vseh 
treh disciplin je 70.3 milje, od koder tudi ime 
Ironman 70.3. Za dosego zastavljenega cilja 
so se okoli pol leta pred tekmo začeli dalj-
ši treningi tako po količini kot po času in ob 
službi, ki nikoli ne traja samo 8 ur; to je bilo 
kar naporno usklajevati. Veliko treningov je 
bilo potrebno opraviti pred službo in potem 
med službo poskrbeti za ustrezno prehrano, 
da si lahko po službi opravil še en trening. 
Če samo pogledamo, kako poteka normalen 
dan ironmenaša. Vstane se ob 5.20. Sledi zaj-
trk in nato pot do bazena. V vodo se skače 
ob 6.20 tako, da se pred službo lahko naredi 
dokaj dolg plavalni trening. Potem je treba v 
službo. Po končani službi, kar je približno ob 
17.00, pa takoj v tekaške copate ali na kolo 
do mraka. Dan se konča okoli 20.30. Sledi 
nujen dober spanec, da se lahko naslednji 
dan ponovno kvalitetno trenira. Ob vseh teh 
dejavnostih je kljub še preostali energiji dan 
enostavno prekratek, da bi se lahko še ne-
koliko bolj posvetil tudi svojim prijateljem, 
domačim in predvsem partnerju, ki te mora 
pri vsem tem res podpirati, se velikokrat pri-
lagajati in te razumeti. 

Na tekmo v St. Poelten so se vsi trije skupaj s 
spremljevalci odpravili z avtodomom že dva 
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dni prej, saj je pred večjimi tekmami potreb-
no opraviti registracijo tekmovalcev in odda-
jo koles v menjalni prostor že dan pred tek-
mo. In prišel je dan tekme 30. 5. 2010. Dan, za 
katerega smo se vsi trdno pripravljali. Vsak 
s svojimi cilji in s svojimi mislimi ob sedmih 
zjutraj na štartu, svojo zgodbo med tekmo 
ter presrečni in zadovoljni čez nekaj dol-
gih ur v cilju. Aljaž in Miro sta oba krepko 
presegla svoja pričakovanja, da s polovičko 
opravita v manj kot petih urah, prav tako 
pa se je odlično odrezala in dosegla svoj cilj 
tudi Manca, ki je za dosego cilja imela uro 
več časa. Manci je bila to do danes največja 
tekma in največja osebna zmaga, zato si po-
glejmo, kako je iz njenega vidika potekal ta 
dan.

Manca Jug: »Bila sem psihično in fizično pri-
pravljena in zelo dobre volje. Cilj: predvsem 
premagati polmaraton in če bo sreča, priti 
v cilj v okrog 6 urah. Štart je na takšnem ve-
likem tekmovanju, ko se na tisoče tekmoval-
cev pripravlja, nekaj tako vznemirljivega in 
ti požene kri po telesu in ti da takšne navale 
adrenalina, da ni čudno, da te popolnoma 
zasvoji. In komaj čakaš, da se podaš na pot, 
za katero si treniral toliko let. Skok v vodo 
in že si na dolgi poti proti cilju. Kljub toliki 
množici ljudi okrog tebe si sam. Sam s sabo 
in svojimi mislimi. Celotno tekmo sem bila v 
pričakovanju teka na koncu. Bila sem samo-
zavestna, dobre volje in nasmejana, kljub na-
porom na celotni dolžini. Po prihodu s kole-
sa me je na menjavi zagrabil majhen krč, ki 
je verjetno bil opozorilni znak, vendar sem 
bila tako samozavestna, da sem ga ignorira-
la. Na tek sem se podala z zagonom in ko 
sem po 8 km srečala partnerja, sem tekla 
tako lahkotno, da sem se čudila sama sebi 
in kaj kmalu sem ugotovila, da sem štartala 
prehitro in me je to kmalu stalo. Po 11 km 
so se začeli pojavljati krči v stegnih, noge 
so otrdele in niso hotele nikamor. Na vsaki 
okrepčevalnici sem pojedla gel, popila nekaj 
vode in tekla v mukah naprej. In takrat sem 
ugotovila, kako je, če glava gre, telo pa ne. In 

samo zaradi glave je bil moj prihod v cilj tudi 
v okviru zastavljenega časa. Le-ta pa sploh 
ni bil pomemben. Zmagala sem sama s sabo. 
Po prihodu v cilj so me zalile solze sreče in 
po objemu partnerja sem doživela trenutke 
popolnega zmagoslavja, ki se ne more pri-
merjati z ničemer.« 

Ker pa nas življenje velikokrat pozitivno 
preseneti, Manca trenutno s partnerjem 
pričakuje prvega otroka, tako bodo treningi 
za nekaj časa potisnjeni v ozadnje. Vendar 
želja po celotnem Ironmanu ostaja. Tudi za 
to bo še prišel ta čas in takrat bo ta čas za 
Manco pravi.

Za Mira in Aljaža pa je ta tekma pomenila 
obrat v njuni triatlonski karieri, saj sta iz 
kratkih triatlonov presedlala na dolge raz-
dalje. Z dosego tega cilja sta videla, da se s 
trdim delom in pravo glavo da narediti mar-
sikaj in tako sta vedela, da je povsem mogo-
če opraviti tudi celoten Ironman, ki je tekma 
vseh tekem za vsakega triatlonca, tako pro-
fesionalnega kot rekreativnega, na kateri 
pa je treba opraviti 3800 m plavanja, 180 km 
kolesa in 42,2 km teka. Že mesec dni po tek-
mi v St. Poeltnu sta se prijavila za tekmo ce-
lotne Ironman razdalje za leto 2011 (za eno 
leto vnaprej, saj je na teh tekmah omejeno 
število prijav od 2000 do 3000). Že ob prija-
vljanju na takšno tekmo te preplavi adre-
nalin. Vendar ko si vpisan na štartno listo, s 
plačano štartnino (400-550 evrov) poti nazaj 
več ni. Takrat gre zares in potreben je teh-
tni premislek o načrtovanju dolgoročnega 
plana treningov. Tekmi, na kateri sta se pri-
javila, sta v razmiku enega tedna, zato sta 
vse treninge načrtovala skupno, z začetkom 
treningov okoli 35 tednov (skoraj 9 mesecev) 
pred samo tekmo. 

Plan treningov sta tako začela izvajati že je-
seni, takoj po uspešni tekmi na Bledu. Oba 
sta se namreč jeseni udeležila prve izved-
be tekme v razdalji polovičnega Ironmana 
v Sloveniji, ko je bilo na Bledu organizirano 
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tekmovanje, imenovano Loveman (drugačno 
ime, saj ni v okviru uradne serije Ironman). 
Aljaž je tu na državnem prvenstvu dosegel 
odlično 10. mesto (3. mesto v kategoriji 20-30 
let). Plan treningov je bil sestavljen v ciklih, v 
vsakem tednu pa sta opravila od 10 do 20 ur 
treninga (v povprečju okoli 15). Plan je vlju-
čeval tudi 14-dnevne februarske priprave na 
Kanarskih otokih, kjer sta v 14 dneh, ko po-
leg treninga ni bilo še redne službe, opravila 
tudi po 35 ur treninga tedensko. 

Tedni so hitro minevali, spomladanske tek-
me so kazale odlično pripravljenost in dvigo-
vanje forme. Prvi pravi test forme je bil polo-
vični ironman v maju, ko je Miro v svetovni 
seriji Ironman 70.3 na Majorki dosegel odlič-
no 17. mesto v kategoriji, Aljaž pa se je v ena-
ki seriji ponovno preizkusil v St. Poeltnu.

Dnevi, v katerih je bilo potrebno pokazati 
ogromno volje, discipline, odrekanja, vztraj-
nosti, požrtvovalnosti in energije, so se do 
tekme hitro iztekali, s tem pa sta se večala 
napetost ter pričakovanje. Tako je na vrsto 
prišel tudi 3. 7. 2011, ko je Črna v Celovcu do-
bila prvega Ironman-a. 

Miro Mavc o svojem prvem Ironman-u (Ce-
lovec): »Vstajanje na dan tekme je kot po 

navadi bilo okoli 4:30, po lahkem zajtrku je 
sledil odhod na prizorišče in v menjalni pro-
stor na še zadnji pregled kolesa. Po kratkem 
ogrevanju sem se stlačil v plavalni neopren 
ter brez nervoze, ki sem jo sicer pričakoval, 
odšel na štart. Na štartu čaka že tri tisoč lju-
di in jaz sem med njimi številka 582. Kljub 
temu da je ob tebi toliko tekmovalcev, ni bilo 
prisotne nobene tekmovalnosti, vsak je bil 
osredotočen na svojo tekmo in na boj sam 
s seboj. Pred štartom še zadnjič pogledam 
na uro, 6:58, in si mislim, če bo vse po planu, 
bom mogoče do šestih (zvečer) v cilju. Pok pi-
štole in pralni stroj se vklopi. Prvih nekaj sto 
metrov je boj za svoj položaj, ki sem ga kar 
dobro prestal. Nato se je nekoliko umirilo in 
lahko sem nadaljeval v svojem tempu. Kljub 
nekaj cikcakanja in nekaj bližnjih srečanj s 
sotekmovalci sem s plavanjem opravil v času 
59 min 30 sek. Po hitri menjavi je sledilo ko-
lesarjenje - 2 kroga po 90 km. Na kolesu sem 
najprej umiril pulz in nadaljeval v svojem rit-
mu, na tekmovalce, ki sem jih prehiteval in 
ki so me prehitevali, se nisem oziral, važno 
mi je bilo, da jaz uživam in da mi v nobenem 
trenutku ni bilo težko. Pogled na uro ob kon-
cu prvega kroga me šokira, saj sem za 90 km 
rabil 2 uri 26 min (povprečna hitrost 37 km/
uro), česar ob tako lagodnem tempu nisem 
pričakoval, sploh ob dejstvu, da gre za solo 
vožnjo, saj je na tekmah Ironman vožnja v 
zavetrju prepovedana. Z namenom, da pri-
dem res »spočit« na tek, v drugem krogu 
tempo načrtno še umirim, kar se je kasne-
je izkazalo za nepotrebno oziroma napač-
no. Na enem izmed klancev drugega kroga 
me pričakajo moji navijači: punca, starši in 
sodelavci, kar mi je dalo dodatno energijo, 
hkrati pa me tako pozitivno ganilo, da so se 
mi v nadaljevanju ob vsaki misli na njihovo 
navdušenje zarosile oči. To je bil res občutek, 
ki so mi ga »podarili« in me je spremljal sko-
zi celotno tekmo. Za vedno si ga bom zapo-
mnil. Kolo sem končal v 5 urah 1 min in 31 
sek. Na tek sem prišel s spočitimi nogami in 
do 9 km se mi je kar smejalo. Nato pa so se 
pričele želodčne težave in v nadaljevanju so 
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sledili samo še obiski bližnjih sanitarij. To mi 
je vzelo precej časa, me popolnoma dehidri-
lalo in mi pobralo preveč energije, tako da 
sem le s težavo še tekel. Kljub temu da so si 
noge in glava želele hitreje, enostavno ni šlo. 
S časom teka 4:39:24 tako nisem bil najbolj 
zadovoljen, saj sem sposoben bistveno več, 
vendar v trenutku, ko sem se bližal ciljni črti 
in slišal glas napovedovalca »YOU ARE AN 
IRONMAN«, to ni bilo več pomembno. Ob-
čutek prečkanja ciljne črte, osebne zmage, 
veselja, objemov in čestitk navijačev, to so 
trenutki, ki jih enostavno ni mogoče pozabiti 
in se jih bom z veselem spominjal.«   

Le teden dni za Mirom je Črna v Zürichu do-
bila še nekaj kilogramov železa več.
Aljaž Pudgar o svojem prvem Ironman-u 
(Zurich): »Moj prvi Ironman je bil v Švici. 
Plavanje je potekalo v Zuriškem jezeru, ki 
je bilo prepolno ljudi. Na startu sem se po-
maknil čisto na rob, da ne bi plaval v gužvi. 
Tudi po poku pištole sem počakal še nekaj 
trenutkov, preden sem začel s plavanjem, 
da me ne bi pretepli. Vendar ni pomagalo. 
Kar naenkrat sem se znašel v sredini bojne-
ga polja. In ni mi preostalo drugega, kot da 
pač nekako preplavam 3,8 km in čim prej 
zavrtim pedala na kolesu. Za plavanje sem 
porabil 1 h 7 min 41 sek. Kolesarski del je 
potekal v dveh 90-kilometrskih krogih. Sama 
trasa poteka čez 3 glavne klance. Zadnji se 
imenuje Hearthbreak hill, ki je najspektaku-
larnejši del proge in tudi sama vožnja skozi 
špalir na vrhu klanca je neverjetna. Moja 

taktika je bila, da se na kolesu dokaj ˝špa-
ram˝ in veliko jem, tako da lahko rečem, da 
sem kolesarski del odpeljal po planu in po-
jedel okoli 10 gelov ter privarčeval kar ne-
kaj moči za tek. Tako sem za dokaj zahtevno 
180-kilometrsko kolesarsko traso potreboval 
5 h 33 min 47 sek. Tekaški del pa je potekal 
v 4-ih zavitih krogih. Krogi vsebujejo veliko 
180° ovinkov, kar skrbi za nenehno metanje 
iz ritma. Sam sem prva dva kroga odtekel 
taktično z varčevanjem moči. Ker nisem no-
sil merilca srčnega utripa in tudi ne ure, ni-
sem imel občutka hitrosti. Zdelo se mi je, da 
sem počasen, počutje pa je bilo super, zato 
sem na 25 km hotel rahlo pospešiti, vendar 
se je to izkazalo kot nespametno, kar sem 
plačal približno na 33 km. Namreč v 25. km 
je pričelo deževati, kar je trajalo približno 
15 min. Nato pa ponovno sonce in v zraku 
se je pojavila velika vlažnost. Tako sem na 
33. km doživel rahlo krizico s krči, ki sem jo 
premagal do okoli 37. km. Nato sem do cilja 
nadaljeval sproščeno, saj sem vedel, da za-
stavljenega cilja pod 10 ur ne bom dosegel. 
Zato sem se prepustil razteku in uživanju ob 
vstopanju v IRONMAN druščino. Tako je bil 
končni čas teka 3 h 26 min 39 sek. Skupni 
dosežen čas pa je bil 10 h 10 min 59 sek, kar 
je zadoščalo za 20. mesto v kategoriji in 149. 
absolutno med skoraj 2000 udeleženci. Lah-
ko rečem, da moram s prvim nastopom na 
IM biti zadovoljen, je pa res, da sem prepri-
čan, da lahko čas v prihodnje še izboljšam.«

In tako smo Črnjani popolnoma zasvojeni 
s triatlonom. Doživljati te občutke znova in 
znova. Vlagati toliko energije, volje in truda v 
treninge je vredno vsega v cilju tekme. Je pa 
potrebno poudariti, da tak šport ne pomeni 
samo odrekanj, ampak predvsem zadovolj-
stvo in ne samo ob doseženih rezultatih, pač 
pa tudi ob lastnem napredovanju, razvoju, 
miselnosti ... Ko te triatlon zasvoji, to postane 
več kot samo šport, postane način življenja. 

Vtise, podatke in fotografije zbral in sestavil
Miro Mavc

ŠPORT

Aljaž Pudgar
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Splošna vadba in rekreacija

Rekreacija za občane je potekala petkrat 
tedensko za moške (tri starostne skupine, v 
enem terminu košarka in enkrat mali nogo-
met) in enkrat tedensko za ženske. Redno 
vadbo je enkrat na teden imela skupina 
moških nad 50 let. Povprečno se je tedensko 
udeležilo rekreacije, kjer se je igralo odboj-
ko, mali nogomet, košarko in namizni tenis, 
petdeset občanov in trideset občank. Ženska 
ekipa se je aprila udeležile turnirja veterank 
v odbojki na Ravnah, v mesecu decembru pa 
je organizirala turnir, na katerem je sodelo-
valo osem ekip iz Mežiške doline. 

Članice in člani rekreacije na medsebojni  tekmi 
v odbojki

Sekcija za odbojko

V odbojkarskem klubu je vadilo v devetih 
selekcijah okrog osemdeset registriranih 
igralk in igralcev pod vodstvom Neve Ger-
madnik, Filipa Repanška, Robija Skudnika, 
Iva Beondiča in Bogdana Pupovca.
Ekipa članic, ki igra v III. Državni odbojkar-
ski ligi, je trenirala trikrat tedensko po dve 
uri v telovadnici osnovne šole pod vodstvom 
trenerja Iva Beondiča. V pripravljalnem delu 
na tekmovalno sezono 2010/2011 so se člani-
ce pod vodstvom trenerja Iva Beondiča ude-
ležile petdnevnih priprav v slovenskem pri-

morju. Zaradi slabega vremena je večji del 
zunanjega treninga odpadel, so pa imela de-
kleta obilo dela s čiščenjem bivalnih prosto-
rov, katere je ob močnem neurju dobesedno 
poplavilo. Na pripravah so odigrale tudi dve 
trening tekmi proti ekipi Izole in Ankarana. 
V jesenskem in pomladanskem delu so odi-
grale 18 tekem, osem so jih zmagale, deset 
izgubile in osvojile sedmo mesto v 3. držav-
ni ligi – vzhod 1. V dodatnem razigravanju 
za mesta so odigrale osem tekem, štiri zma-
gale, štiri izgubile in na koncu tekmovanja 
osvojile 14. mesto. V minuli sezoni so za eki-
po igrale Tadeja Raztočnik, Neža Pumpas, 
Slavica Fortin-Strojnik, Anja Vončina, Urška 
Zdovc, Špela Krašovec, Žana Jug, Špela Paj-
nik, Alja Plesec, Nuša Napotnik, Anja Potoč-
nik, Anja Vončina, Karmen Sonjak-Tomaž, 
Maja Maze, Nina Krof, Zala Rihtar in Špela 
Sonjak, 
Slednje tri igralke so za eno sezono prestopi-
le iz OK Prevalje.

Ekipa članic pod vodstvom trenerja Iva Beondi-
ča
 
V jesenskem delu so članice igrale tekmo v 
tekmovanju za pokal Slovenije. V 2. krogu so 
izgubile v Celju, izpadle iz nadaljnjega tek-
movanja in osvojile 25. mesto v državi. 
Ekipo članov, ki je v sezoni 20009/2010 prvič 
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nastopala v II. državni odbojkarski ligi in do-
segla odlično peto mesto, je imela za letos še 
večje ambicije, ki pa jih je preprečil odhod 
dveh ključnih igralcev v prviligaška kluba. 
Anže Bahč je prestopil k ljubljanski Olimpi-
ji, Tadej Černec pa k novi prvoligaški ekipi 
OK Fram. Okrepitvi Rok Mandl iz Mežice 
in Robert Prikeržnik iz Mislinje pa nista bili 
pravi zamenjavi. Kljub temu je bil cilj jasen 
- borba za obstanek v 2. ligi. Ekipa je trenira-
la trikrat tedensko po dve uri v telovadnici 
osnovne šole pod vodstvom trenerja  Bogda-
na Pupavca. V pripravljalnem obdobju za se-
zono 2010/2011 se je septembra ekipa članov 
v spremstvu Marjana Juga in trenerja Robi-
ja Skudnika udeležila petdnevnih priprav v 
Smederovem v Srbiji. Poleg treningov so od-
igrali tudi prijateljsko tekmo s prvoligaško 
ekipo Smederovega.

V prvenstvu so odigrali 16 tekem, 14 tekem 
so izgubili, premagali so samo ekipi Mežico 
in Braslovče in na koncu z  8 točkami zase-
dli zadnje - 10. mesto in izpadli iz 2. DOL. Za 
ekipo članov so igrali: Samo Dimnik, Marko 
Kamnik, Blaž Keber, Jože Mlinar, Rok Šušel, 
Matej Kladnik, Jure Zmrzlikar, Mitja Zmrz-
likar, Rok Mandl, Roman Grabner, Marko 
Drevenšek in Robert Prikeržnik. V jesen-
skem delu so člani igrali tekmo z Logatcem v 
tekmovanju za pokal Slovenije, zaradi pora-
za izpadli iz nadaljnjega tekmovanja in zase-
dli skupno 25. mesto od 50 ekip v državi. 
Mladinci in mladinke so odigrali po en turnir 
v jesenskem delu sezone 2010/2011 in osvojili 
17. mesto (od 28. ekip) oziroma 33. mesto (od 
38 ekip) v državi.

Kadetinje so vadile dvakrat tedensko pod 
vodstvom trenerja Filipa Repanška. V jesen-
skem delu prvenstva 2010/2011 so tekmovale 
na treh kvalifikacijskih turnirjih v Koroški 
regiji, odigrale šest tekem, tri zmagale, tri iz-
gubile in osvojile 2. mesto, kar jih je uvrstilo 
v B državno ligo vzhodne regije.

Ekipa kadetinj na turnirju na Prevaljah pod vod-
stvom trenerja Filipa Repanška

Starejše deklice so vadile dvakrat tedensko 
pod vodstvom trenerja Filipa Repanška. V 
jesenskem delu 2010/2011 so tekmovale na 
treh kvalifikacijskih turnirjih v Koroški re-
giji in odigrale šest tekem, tri so zmagale, tri 
izgubile in se uvrstile na drugo mesto, kar 
jih je vodilo  v B državno ligo-vzhod. Spomla-
di so v B ligi odigrale šest tekem, pet tekem 
zmagale, le eno tekmo izgubile in osvojile 
prvo mesto in skupno 25. mesto med 59 eki-
pami v državi.

Starejši dečki so vadili dvakrat tedensko 
pod vodstvom trenerja Robija Skudnika. V 
jesenskem delu 2010/2011 so tekmovali na 
treh kvalifikacijskih turnirjih v Koroški re-
giji, odigrali šest tekem in se brez zmage 
uvrstili na tretje mesto, kar jih je vodilo v B 
državno ligo-vzhod. V spomladanskem delu 
prvenstva 2010/2011 so tekmovali v  B držav-
ni ligi in odigrali šest tekem ter z eno zmago 
osvojili v svoji skupini četrto mesto in 25. me-
sto med 31 ekipami v državi.

Mlajše deklice so trenirale mini in malo od-
bojko dvakrat tedensko pod vodstvom Neve 
Germadnik. Na štirih kvalifikacijskih turnir-
jih v mali odbojki so deklice odigrale osem 
tekem in s tremi zmagami osvojile 29. mesto 
med 60 ekipami v državi.

ŠPORT
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Ekipa mlajših deklic pod vodstvom Neve Germa-
dnik; stojijo: Kaja Praprotnik, Žana Šumah, Nina 
Kaker, Nika Vajt, Sabina Rošer, Franciska Kunc; 
čepijo: Vita Lesjak, Urška Laznik, Maja Senegač-
nik, Adrijana Kamnik, Zana Mrdavšič in Tamara 
Krivec.

Ekipa starejših dečkov pod vodstvom trenerja Ro-
bija Skudnika 

Ekipa leta 2009 v Občini Črna: ekipa mlajših de-
klic je v sezoni 2008/2009 osvojila 8.mesto v drža-
vi. Stojijo: Urška Keup, Sanja Skarlovnik, Neža 
Pupmas, Nuša Napotnik, Sara Rataj in Kristina 
Čofati, čepijo: Urška Virtič, Lucija Komprej, Neva 
Germadnik (trenerka), Tjaša Obretan in Blažka 
Kunc.

Mlajši dečki so trenirali malo odbojko dva-
krat tedensko pod vodstvom Robija Skudni-
ka. Na dveh kvalifikacijskih turnirjih v mali 
odbojki so dečki odigrali štiri tekme in osvo-
jili 28. mesto med 31 ekipami v državi.
V mesecu juniju so se vsi trenerji udeležili 
seminarja za trenerje, ki ga je organizirala 
OZS v Mariboru, in si pridobili naziv trener-
ja z licenco. 

ŠPORT

Zasedenost objektov

V letu 2010 je bila telovadnica zasedena preko tisoč petsto ur, redno pa jo je obiskovalo preko 
sto petdeset občanov, ki so si na rekreaciji, treningih in tekmovanjih nabirali moči, zdravja in 
iskali razvedrilo ter lastno zadovoljstvo. 

Predsednik TVD Partizan Črna,  Milan Kumer 

Nekaj premislekov o klubu z imenom Peca

Nogometni klub Peca je športni kolektiv, v 
katerem se dogaja mnogo stvari. Če bi mo-
rali zgolj z eno besedo opisati celotno do-
gajanje, bi bil morda še najbolj primeren 

pridevnik »zanimivo«. Dogajanje namreč. A 
tokrat imamo na voljo nekaj več prostora, 
zato lahko uporabimo malce daljši zapis.
Naslednje leto bodo črnjanski nogometaši 
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praznovali petdesetletnico delovanja, zato 
je potrebno poudariti, da je NK Peca del 
pogovorov med krajani že pol stoletja. Niti 
predstavljati si ne moremo, koliko zgodb je 
v ozadju večdesetletnega delovanja nogo-
metnega kluba. Vemo pa, da jih je izjemno 
veliko. Vemo tudi, da so nekatere skorajda 
neverjetne. In vemo, da so nekatere povsem 
neponovljive. K sreči je ravno Peca tista, ki 
skrbi, da se nove epizode še vedno snemajo. 
In ker snemanje poteka v zelo hitrem tempu, 
ni časa za cenzuro. Zaradi tega zgodbe, ki 
jih pišemo na stadionu (in drugje), ostajajo v 
originalni embalaži.
Akterji le-teh niso zgolj nogometaši v črno-
belih dresih. Seveda imajo vodilno vlogo, ven-
dar poleg njih pri pisanju zgodovine sodeluje 
še cela vrsta drugih pomembnih ljudi, ki so 
Peco vzeli za svojo. Od trenerjev, navijačev, 
skrbnikov, natakaric in enega natakarja, 
upravnega odbora, Hord zla, varnostnikov, 
pobiralcev žog, prostovoljcev na delovnih 
akcijah, modrecev na delovnih akcijah … do 
tistih, ki do Pece ne čutijo posebne pripadno-
sti, vendar jih v soboto zvečer vseeno zani-
ma, kakšen je bil rezultat članov na zadnji 
prvenstveni tekmi. 
Tudi v tekmovalni sezoni 2010/11 je Peca pi-
sala nova poglavja. Skoraj bi se sicer bilo 
zgodilo, da bi se zadnje dejanje v lanskem 
letu zaključilo z bridkim koncem, saj je Čr-
njanom grozil izpad v nižji rang tekmova-
nja. Na koncu so črnjanski nogometaši tako 
kot vedno strnili svoje vrste in poskrbeli, da 
bo članska ekipa Pece še eno leto igrala v 
Štajerski nogometni ligi, kjer je v lanski se-
zoni končala na devetem mestu. Letos so cilji 
mnogo višji, ob jubileju kluba je namreč po-
trebna visoka uvrstitev.
Poleg članskega moštva so barve Pece uspe-
šno zastopale tudi druge selekcije: kadeti in 
ekipe U12, U10, U8 in U6. Šest nogometnih 
moštev, ki dokazujejo, da je v Črni na Koro-
škem nogomet še vedno popularen šport. 
Morda ne toliko kot včasih, a kljub temu še 
vedno v veliki meri, kar potrjuje tudi vsako-
dnevno prizadevanje vseh sodelujočih, ki si 
želijo, da bi Peca za vselej ostala klub s po-
nosom. Seveda takšne stvari ne pridejo kar 

same od sebe, zato je še toliko bolj pomemb-
no, da kluba ne jemljemo zgolj kot prostora, 
kjer je možno igrati in trenirati nogomet. 
Nogomet je sicer najpomembnejši, vendar 
ga obkrožajo tudi mnoge druge nadvse po-
membne zadeve, ki jih ne gre spregledati. Po-
leg igre je nedvomno v ospredju  tudi vzgoja 
otrok, ki temelji na prepotrebnem ekipnem 
duhu in vzajemnem sodelovanju nogometa-
šev na igrišču in izven njega. Nenazadnje 
lahko kot pomembno vrednoto štejemo že 
samo ukvarjanje s športom in željo, da bi 
mladi v svojem življenju ob izobraževanju 
v prostem času našli tudi nekaj sprostitve. 
Pri tem je ključno razumevanje med otroki, 
njihovimi trenerji in starši, ki si s skupnimi 
napori prizadevajo za dobre rezultate, na-
predek in veselje do nogometa.
Prav veselje pa je tisto najpomembnejše, ki 
spremlja nogomet v našem kraju. Prihajajo 
zmage, prihajajo pa seveda tudi porazi. Vča-
sih je več prvih, včasih drugih. A v vsakem 
primeru so tisti zvesti pripadniki kluba na 
nek način še vseeno zadovoljni in veseli, ker 
so lahko vedno znova nezamenljivi ustvarjal-
ci pestre vsebine, ki jo s sabo nosi Nogome-
tni klub Peca. Čemu je tako, je pravzaprav 
težko razložiti. Če pa pogledamo samo malo 
globlje, je razlaga dokaj enostavna: človek 
pač vedno do nečesa nekaj čuti. Tisti, ki ste 
del zgodbe o nekem klubu z imenom Peca, 
točno veste, na kaj ciljam. Ja, vedno bomo 
vedeli. In prav je tako.

                                                                          
        Avtor: Neki večer na stadionu Pece

Razigranost ob tekmi SUHI : DEBELI
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ALPINISTIČNI KLUB ČRNA

SEKCIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE

ŠPORT

Športno plezanje se je najprej razvijalo kot 
smer alpinizma, danes pa je to samostoj-
na športna panoga. Plezanje, ki sicer velja 
za dokaj nevarno dejavnost, je z razvojem 
športnega plezanja postalo zelo priljublje-
no. Glavni vzrok je v tem, da je z razvojem 
opreme postalo relativno varna športna ak-
tivnost.
Je pa športno plezanje tudi tekmovalni šport. 
Poleg domačih tekmovanj v Vzhodni in Zaho-
dni ligi ter državnega prvenstva se organizi-
rajo tudi mednarodne tekme, svetovni pokal 
in svetovno prvenstvo. S še sedem drugimi 
športi je izvršni odbor MOK športno pleza-
nje uvrstil v ožji izbor za olimpijske igre leta 
2020.
Temu sodobnemu trendu razvoja smo sledili 
tudi v našem klubu in konec lanskega leta 
ustanovili Sekcijo za športno plezanje. Vodi 
jo Grega Golob – Tavbi, pomagata pa mu še 
Dušan Delašjava in Jaroš Zajec.
V sekcijo je vključenih 19 otrok iz Črne in Me-
žice, ki redno trenirajo na umetnem balvanu 
v hotelu Krnes, na novi plezalni steni v ob-
činski telovadnici ter v plezališčih Matvoz in 
Burjakova peč. Lani in letos so se udeleževa-
li tekem Vzhodne lige, kjer je največ uspeha 
dosegla lani še cicibanka Manja Delašjava, 
ki je bila v končni razvrstitvi četrta, letos pa 
je v kategoriji mlajših deklic osvojila odlično 
tretje mesto. 
Lani so v Vzhodni ligi v kategoriji starejših 
dečkov prva tri mesta osvojili Miha in Jure 
Ozimic ter Gal Ribič. Udeleževali so se tudi 
tekem državnega prvenstva, kjer so dosega-
li dobre rezultate, največji uspeh pa je bilo 
povabilo Mihi Ozimicu v državno reprezen-
tanco za mednarodno tekmovanje v Kranju. 
Vsi trije tudi še danes odlično plezajo, ven-
dar trenutno žal niso člani kluba, ker niso 
izpolnili nekaterih predpisanih obveznosti. 
Kot kadeti bi namreč morali opraviti izpit za 

športnega plezalca, a so se zadeve lotili pre-
malo resno in odgovorno.
Člani sekcije so lani proti koncu leta s pro-
stovoljnim delom obnovili balvan v hotelu 
Krnes. Za v bodoče imajo postavljene kar 
visoke cilje, ki jih Tavbi, Dušan in Jaroš s pri-
zadevnim in marljivim delom nameravajo 
tudi uresničiti. Omenjeni trije so tudi glavni 
organizatorji zdaj že tradicionalne tekme v 
balvanskem plezanju MASTN GRIF, ki se že 
9 let zapored odvija v okviru Koroškega tu-
rističnega tedna in privabi plezalce iz cele 
Slovenije.
Morda ne bo odveč, če na kratko predsta-
vimo še zvrsti športnega plezanja. Športno 
plezanje se odvija v naravnih in umetnih 
stenah. V osnovi ločimo tri zvrsti športnega 
plezanja:
•  klasično športno plezanje v nizkih stenah 
oz. plezališčih,
•  balvansko plezanje,
•  športno plezanje v visokih stenah.
Športno plezalne smeri so za varovanje 
opremljene s svedrovci, zato je plezanje do-
kaj varno. Danes skokovito pridobiva na po-
pularnosti, v plezanje pa se vključujejo vse 
generacije – od najmlajših cicibančkov do že 
zrelih dam in gospodov.

Manja na 3. 
mestu leto-
šnje V. lige
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Balvansko plezanje ali balvaniranje, slengo-
vsko tudi bolderiranje, je plezanje brez vrvi 
na balvane (skalne osamelce), ki praviloma 
niso višji od doskočne višine, zato pri padcih 
praviloma ne pride do resnih poškodb. Pri 
tem plezanju je poseben poudarek na moči 
in dinamiki in ne toliko na vzdržljivosti, ki je 
značilna za športno plezanje. Glavna pred-
nost balvanskega plezanja so relativno pičle 
zahteve po opremi v primerjavi s športnim 
plezanjem in še posebej klasičnim alpiniz-
mom.
Zadnja leta se je razmahnilo tudi opremlja-

nje velikih sten s svedrovci, tako da smo tudi 
pravoverni alpinisti vsaj do neke mere obča-
sno tudi športni plezalci. Znana smer Plate 
v Mali Raduhi je danes za varovanje opre-
mljena s svedrovci in tako sodi v kategorijo 
dolgih športno plezalnih vzponov. V visoko 
nadpovprečje ostalih članov kluba tudi na 
tem področju sodi izvrsten alpinist in špor-
tni plezalec Grega Lačen.

Športno plezanje je torej šport za otroke in 
odrasle. 

IR

KONČANA OBČINSKA LIGA V KEGLJANJU
V SEZONI 2010/11

ŠPORT

V petek, 27. 5. 2011, se je končalo tekmova-
nje v občinski ligi za sezono 2010/11. Tekmo-
vanje se je pričelo v mesecu oktobru 2010 
in je potekalo vsako soboto do maja. V ligi  
je sodelovalo 9 ekip. Tekmovanju v ligi se je 
priključila nova ekipa, in sicer RCM Špedi-
cija; ti tekmovalci so v tem letu šele pričeli 
s kegljanjem, vendar so se z vztrajnim tre-
ningom uspeli na koncu  enakovredno kosa-
ti z drugimi ekipami, zadnjo tekmo z ekipo 
EKO DIM jim je celo uspelo zmagati.  V ligi 
je kegljalo 51 kegljačev.  Da kegljanje v Črni 
iz leta v leto napreduje, kažejo rezultati, saj 
se je povprečje prvih 10 igralcev dvignilo iz 
542 na 552 podrtih kegljev.

KONČNA  LESTVICA

Zmagovalka  občinske lige ekipa LUNDI, na sliki 
manjka Jože JAMNIK

Vzporedno z ekipnim tekmovanjem je pote-
kalo tudi tekmovanje posameznikov. Za uvr-

stitev na lestvico posameznikov se je štelo 
najboljših 8 rezultatov. Vrstni red pa je bil na 
koncu naslednji:
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ŠPORT

Najboljši posamezniki, ki so si razdelili prva 3
mesta.

27. 05. 2010 je bilo tekmovanje vseh ekip v 
borbenih igrah. Tekmovalo je vseh 9 ekip, 
doseženi pa so bili zelo dobri rezultati, ki 
so bili skorajda primerljivi z državnim pr-
venstvom v borbenih igrah. Ob zaključku 
tekmovanja je bila v hotelu KRNES ob pri-
jetnem vzdušju podelitev pokalov, medalj in 
priznanj. Priznanja je podelila družno s pod-
predsednikom društva za tehnične zadeve 
Jožetom Gorišekom in predsednikom dru-
štva Ivanom Ropičem županja Občine Črna, 
mag. Romana Lesjak, ki je vse prisotne tek-
movalce tudi nagovorila in vsem čestitala za 
dosežene rezultate in pozdravila dobro delo 
društva. Ekipa RCM Špedicija je prejela pri-
znanje za ‘ferpley’, zaradi odnosa do igre in 
do nasprotnih ekip in tekmovalcev. Posebno 
priznanje je dobila ekipa Bratje Tomšič, za 
edinstven primer sodelovanja in druženja 
bratov, odnosa do sotekmovalcev in do igre.

V borbenih igrah je bil  vrstni red ekip na-
slednje:

1. DOM NA PECI & CVET. IRIS  - 506 kegljev
2. LUNDI                                        -  482 kegljev
3. BRATJE TOMŠIČ                     -  482 kegljev

Po štirih letih, kolikor že traja občinska liga 
v kegljanju, že lahko rečemo, da se je keglja-
nje v Črni prijelo. Kvaliteta kegljanja se po-
zna na vsakem koraku, tako na tekmovanjih 
posameznikov kot na tekmovanjih ekip. V 
letošnjem letu se je uspelo prvič v zgodovini 
kegljanja v Črni uvrstiti na kvalifikacijah za 
finale državnega prvenstva kegljaču iz Črne. 
Na regijskih kvalifikacijah je uspelo med 
več kot 100 registriranimi tekmovalci iz ko-
roških klubov doseči 7. mesto našemu članu 
Stanislavu Kordežu, ki je nato na DP dosegel 
44. mesto. Prav tako je v letošnji sezoni ekipa 
KD Črna dosegla na državnem prvenstvu v 
borbenih igrah 7. mesto med 18 ekipami. Na 
tem tekmovanju je nastopala tudi ekipa ŠD 
Podpeca, ki je dosegla 13. mesto. S tem de-
lom bomo nadaljevali in poskušali pridobiti 
še kakšno ekipo in sistem tekmovanja prila-
goditi tako, da bo tekmovanje še bolj zanimi-
vo. Veseli smo vsakega novega rekreativca 
ali tekmovalca. Nam vsem kegljanje pomeni 
nekaj več kot le šport. Skozi vsa ta leta so 
se stkala številna prijateljstva, druženje pa 
nam daje večji smisel življenja.

PREDSEDNIK KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
Ivan Ropič

Zmagovalka borbenih iger je bila ekipa DOM NA 
PECI & CVET. IRIS N. GORICA.
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STREHE KRIJE S ŠIKLNI 

Naše domove pokrivajo strehe. Kritine so 
dandanes zelo različne, tako po materialu 
kot po barvi, ki se bolj ali manj (ne)sklada z 
okoljem.
Nekaj desetletij nazaj pa so bile strehe pove-
čini pokrite z opeko, strehe kmetij in pripa-
dajočih gospodarskih poslopij pa najpogo-
steje s šiklni, skodlami.*  V širnih gozdovih je 
rasel les, ki se je lepo dal cepiti, domačini pa 
so znali z njim pokriti streho, ki je zdržala, 
odvisno od vrste lesa, tudi po tri desetletja.
Kar nekaj kmetij in predvsem gospodarskih 
poslopij ob njih je v naši okolici, ki se tudi da-
nes ponašajo s takimi strehami.  Od časa do 
časa kako streho obnovijo, na novo pokrijejo 
s skodlami. Krovcev, ki znajo pokriti streho 
s tako kritino, ni več veliko. Znanje se je pre-
našalo iz roda v rod. Ker pa danes krijejo z 
novejšimi kritinami, se je povpraševanje po 
takih krovcih z leti zmanjševalo. Zato so tisti, 
ki to še znajo, vse bolj iskani.
Eden takih  je POLDI KOS. Živi v hiši, ki si 
jo je postavil ob potoku, ki priteče po sote-
ski iz Podpece. Na njej si je sam naredil rušt 
(ostrešje) in hišo pokril s šiklni. Kmalu pa 
mu bo voda vrtela tudi mlinsko kolo – ko bo 
utegnil, si ga bo naredil – in poganjala mlin.
Bil je mrkast dan, ko ni bilo primerno, da bi 
delal na kaki strehi, zato si je lahko vzel čas 
za razgovor z nami.

Od kod veselje, da rad oblikuješ les?
Že moji davni predniki so se ukvarjali z le-
som in živeli z gozdovi okoli svojega doma. 
Vsi, kar nas je Kosov, znamo marsikaj nare-
diti iz lesa.

Kaj vse znaš narediti iz  lesa?
Pravzaprav bi bilo bolje, če bi me vprašali, 
česa na znam, česa  še nisem delal. Pa bi tudi 
težko odgovoril. Vse sem že delal, vse … Prvi 
rušt sem naredil za svoj zajčnik. To je bilo 
leta 1966 v času počitnic, ko še nisem bil star 
dvanajst let. Pokril sem ga s šiklni. Šel sem v 

les  in si jih nacepil iz 
drv, ki so bile pripra-
vljene za krušno peč. 
Na enem votlem štoru 
sem jih nacepil pa zajč-
nik pokril. Imam še sli-
ko za spomin.

Najbolj te pa vabijo, da  
kriješ strehe s šiklni? 
Takih, ki to zanjo, ni                 

                                       več veliko.
Pravzaprav nobeden tega ne dela rad. Nekaj 
nas je, ki to sploh še hočemo delati. Marsik-
do se izgovori, da tega ne zna, ker je to zagu-
leno delo. Kdor pa ima voljo, se  mimogrede 
lahko  nauči. Dva sem naučil kriti streho s 
šiklni. 

Kaj je pri tem delu težko, zaguleno?
Pravzaprav ni težko. Bolj je dolgocajtno. Do-
ločeni enaki gibi so, ko bolj nerodno stojiš na 
tramih, s ‘hlapca’ jemlješ šiklne in jih dru-
gega za drugim pribijaš  na trame. To delaš 
ure in ure dolgo. Krovci  pokrivajo vsak svo-
jo vrsto. Pomagajo jim strežači. En strežač 
pomaga trem krovcem. En krovec naredi v 
desetih urah vrsto, dolgo okoli 35 m. Bolj za-
mudni so robovi streh. Več je krovcev, prej je 
streha pokrita.

Te kdaj kaj ‘utruca’ pa rečeš, da ne znaš?
Ne pomnim, da bi me. Pri kaki obnovi, ko 
kdo pri starih hišah hoče kaj posodobiti, je 
včasih kaka težava. Dobro moram preštudi-
rati, da najdem rešitev. Utrucalo pa me še 
ni. 

Koliko streh si tako pokril?
Ne vem, pojma nimam, nikoli nisem štel. Ru-
štov sem naredil čez tristo.
Največ sem jih postavil tod okoli in po kmeti-
jah po naši dolini. V Avstriji sem enemu kme-
tu naredil šestnajst ruštov, štiri pa sem mu 
pokril s šiklni.
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Kaj je bila to vas?
Skorajda. Pa še en rušt mu bom kmalu šel 
delat, za ovčji hlev.

Kakšen les mora biti za šiklne?
Najboljši! Tak, ki se lepo cepi, ki nima vej. Ta-
kega lesa pa ni več veliko. Najbolj dolgo drži-
jo macesnovi šiklni, pa tudi bolj fajn se cepijo. 
Lahko so tudi smrekovi. Pa je tudi smrekov 
les že težko dobiti tak, ki se lepo cepi. Vča-
sih so smreke klestili za rinke za plotove. 
Okleščeno drevo je raslo počasi, ker ni imelo 
toliko vej, les je bil gost in tak se lepše cepi. 
Les, ki raste hitro, je za vse bolj born. Kakih 
osemdeset let in več mora rasti drevo, da je 
les primeren  za šiklne. Zdaj pa najkvalite-
tnejši les sekajo pa ga poceni prodajajo. Na 
Smrekovec je bolje, da ne greš gledat. Čez 
nekaj let ne bo lesa za take strehe. Najboljše 
je, če se krije takoj, ko so šiklni nacepljeni. 
Če se posušijo, jih je treba namakati, preden 
z njimi kriješ. Suh šikl se precepi, ko ga pri-
biješ z žebljem, surov les pa se bolj lepo pri-
lega in se šele počasi suši. Taka streha dolgo 
drži.

Po kmetijah še veliko krijejo s šiklni?
Čedalje manj. Les je težko dobiti. Povečini 
krijejo hleve. Te strehe imajo velike površi-
ne in zanje težko dobijo dovolj kvalitetnega 
lesa. Krijejo tudi z macesnovimi dilami. Jih je 
lažje dobiti. Lesa za šiklne  je čedalje manj. 

Kaj delaš sedaj?
Mlinsko kolo za Lipoltov mlin. Ta mlin bo 
mlel, kadar bo imel kaj mleti.
Pred nekaj časa sem iz Avstrije pripeljal ajdo 
in jo zmlel v tem mlinu. Rad si kuham ajdo-
ve žganke. Tista moka, ki jo v trgovini kupiš, 
je drugačna, nekaj je zraven primešano, da 
nima pravega okusa po ajdi. V Veržeju sem 
dobil pravo ajdovo moko. Spoznaš jo, ko jo 
primeš s prsti, ta prava kar smukne skozi.

Mlinsko kolo pa moraš res znati narediti? Kje 
si to videl, kje si se naučil?
Sploh nikjer nisem videl. Najprej sem nare-

dil eno kolo iz železa. Potem sem naredil eno 
mlinsko kolo, ki je imelo dva metre premera. 
So pa tudi večja mlinska kolesa. Večje kolo 
mora biti tam, kjer je manj vode.

Si narediš načrt?
Model si moraš narediti. S šestiloma zarišeš 
in izrežeš posamezne dele iz lesonita ali iz 
vezane plošče. Potem pa delaš po segmen-
tih. Če so štuki dovolj široki, narediš na šest 
segmentov, če so bolj ozki, pa jih mora biti 
osem. Ko imaš model narisan, po njem izre-
žeš posamezne dele. 
Za mlinsko kolo je uporaben samo mace-
snov les. Res je  veliko dela, preden ga  posta-
viš pod rake. Po tri tedne lahko pridno delaš 
najmanj po deset ur na dan. Vse moraš izde-
lati ‘na roko’. V eno kolo gre na primer čez 
sto lesenih šravfov, ki jih moraš zdrejati. Ve-
liko utorov moraš narediti, da se vse prilega. 
Tudi os kolesa je lesena, pri mlinskem kolesu 
so železni samo ležaji. Z železom lesa ne mo-
reš vezati. Tako kolo zdrži od petindvajset do 
trideset let, mora pa biti stalno  mokro, da 
se ne razsuši. Drugo leto bom naredil eno 
mlinsko kolo za v Toplo. 

Ali narediš tudi ‘notranjo opremo’ za mlin?
Seveda naredim vse, kar je treba, da mlin 
deluje, melje žito. Tisto znotraj je tudi zelo 
zahtevno in dolgotrajno delo. Vse po meri.
Tudi zase si bom naredil mlin, kakih 70 cm 
premera bo imelo kolo. Deloval bo  na vodo. 
Prej sem imel na elektriko, zdaj si bom nare-
dil mlin na vodno kolo. Ajda se poceni dobi 
v Avstriji, sam si jo bom zmlel, pa bom doma 
imel pravo ajdovo moko za dobre ajdove 
žganke pa knedlne.

Kaj pa zdravje?
Previden moraš biti pri takem delu. Počasi 
pa se bom moral izogibati ruštov, ker trpi 
križ, imam že okvaro na hrbtenici. Zdravni-
ki me resno strašijo, da tako ne bo šlo več. 

Kako je bilo pa letos, ko si si poletno  žejo ga-
sil le  z  vodo?
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Imel sem močno razvito borelijo in veliko 
težav. Izvedel sem za znanega zdravnika v 
bližnji Avstriji. Pregledal me je in predpisal 
dieto in neka zdravila, s katerimi naj bi oči-
stil telo strupov in težkih kovin. Veliko naj bi 
pil – vodo! Zdravljenje je trajalo tri mesece, 
dieta je bila zelo stroga: brez sadja, sladkor-
ja, svinjskega mesa, brez alkohola! Moram 
reči, da sem se držal vsega tega in res mi 
je borelijo skoraj povsem ozdravil. Tako se 
je zgodilo, da je bila moja glavna pijača le-
tošnje poletje voda. Med tem časom pa naj 
bi šel še na zahtevno operacijo tumorja. 
Tako je menda pisalo na izvidu avstrijskega 
zdravnika. TAKOJ bi moral na preiskavo z 
ultrazvokom, TAKOJ potem na operacijo. 
Kar pripravil sem se že, da bom dolgo mo-
ral brez dela počivati. Nekako sem res takoj 
prišel do preiskave z ultrazvokom. Pa se je 

pokazalo, da ni nobenega razloga  za opera-
cijo – vse je bil le nesporazum ob branju iz-
vidov v nemškem jeziku. Tako se je nazadnje 
vse lepo izteklo.

Poldi, hvala za tvoj dragoceni čas. Želimo ti, 
da bi ti zdravje dopuščalo, da bi izdelal še 
kako mlinsko kolo in kako streho pokril s ši-
klni. Mlini ob potokih niso le korist in stre-
he niso le zelo zdržljive, so tudi okras naših 
kmetij in domov, so tradicija naših krajev, 
obdarjenih z obiljem voda in obkroženih z 
bogastvom gozdov.  

Marta Repanšek

V SSKJ besede šikl ne najdemo. Njen pomen 
pa ima beseda:
skodla - kalana deščica za pokrivanje streh

DA NE POZABIMO

NE BOM SE TOLKEL ZA ŠVABE

Pogovor s Stankom Jeseničnikom – 
borcem V. Prekomorske brigade

Ivana Turšiča  

 V deževni julijski sredi sem se pozno do-
poldan napotil po kratki poti do domovanja 
Stanka Jeseničnika. Pod dežnikom se mi je v 
dobrih petih minutah porodilo veliko vpra-
šanj, bil sem tudi rahlo zaskrbljen, navseza-
dnje lahko priznam, da sem občutil precej 
treme.
 Po kratkem zvonjenju mi je vrata od-
prla hčerka Rozka.  Jesen življenja Stanko 
preživlja ob njeni skrbni in čutni negi. Stan-
ko me je pričakal v postelji. Moja skrb pa se 
je razblinila, ko sem uzrl njegove še vedno 
čiste in nagajive oči. Stanko se je izkazal kot 
zelo zanimiv sogovornik, kakor je bila zani-
miva tudi njegova življenjska pot. 
 Stankove korenine segajo pod Pohor-
je, kjer se je 15. aprila 1924. leta rodil v St. 
Lovrencu na Pohorju. Kakor mnoge njegove 
vrstnike sta ga II. svetovna vojna in nacistič-

na okupacija oropali brezskrbne mladosti. 
Prisilna mobilizacija v nacistični vojaški 
stroj se je zgodila hitro, brez opozorila. V 
začetku 1943. leta je Stanko že spoznaval 
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DA NE POZABIMO

vojaški dril, krutost nacističnih oficirjev in 
podoficirjev, ko so se v pospešenem ritmu 
urili rokovanja z orožjem in vojaške taktike. 
Košate in zelene pohorske gozdove je moral 
zamenjati za ostro kamenje italijanskega 
otoka Sicilija, kjer so v obupnem strahu in 
tudi pričakovanju čakali na invazijo anglo-
ameriških zaveznikov. Julija 1943. leta so jo 
tudi dočakali. Po nekajdnevnem peklu se je 
Stanko zatrdno odločil: » Ne bom se tolkel za 
Švabe.« Izkoristil je zmedo ob hitrem umiku 
nemških enot in se predal. Takrat bi se lah-
ko zgodilo marsikaj, njegovo življenje ni bilo 
vredno nič. K sreči so ga zajeli razumni vo-
jaki. Nemške vojne ujetnike, med njimi je bil 
tudi Stanko, so prepeljali v Afriko v ujetniško 
taborišče. Bila je neznosna vročina in pre-
cejšnja žeja. Nekaj časa so bili v taborišču, 
nagneteni vsi skupaj. Po kapitulaciji Italije, 
septembra 1943, se je stanje spremenilo in 
nekoliko izboljšalo. Z oznako Yugoslav na 
prsih se je Stanko znašel v drugem tabori-
šču, skupaj z ostalimi Slovenci, povečini s 
primorskimi Slovenci, Istrani in Hrvati. Bil 
je dober in skrben vojak in kaj kmalu si je 
pridobil naklonjenost Angležev, saj je malo 
kasneje zanje opravljal stražarsko službo. 
Pričeli so se obiski predstavnikov kraljeve 
vojske, ki so novačili vojake v svoje vrste. Ve-
dno več pa je bilo slišati tudi o NOB v Jugo-
slaviji in Titu. Stanku politike ni bilo mar, rad 
bi se le vrnil pod svoje rodno Pohorje. 
 V letu 1944 pa so se med njimi poja-
vili prvi partizanski oficirji in le šest iz ce-
lotne skupine se jih ni odločilo za vrnitev v 
domovino na partizanski strani. Oktobra is-
tega leta se je v Gravini blizu Barija zbralo 
precejšnje število Slovencev, med njimi tudi 
Stanko. V decembru pa je iz Anglije preko 
Neaplja prispelo v Gravino več kot 2.400 
mož – Slovencev iz vseh slovenskih pokrajin: 
Štajerske, Koroške, Gorenjske in Dolenjske, 
ki so se spomladi 1944 znašli v nemških vo-
jaških uniformah na novem bojišču v sever-
ni Franciji in po 6.  juniju pričeli množično 
zapuščati nemške vojaške enote. Ob sodelo-
vanju francoskih domačinov so iskali prilo-

žnost, da prestopijo k zaveznikom. V Gravi-
ni se je zbrala močno oborožena Slovenska 
pest, slovenska brigada, ki je bila namenje-
na za boje v Sloveniji. Do 8. januarja 1945 so 
se vsi borci z ladjami prepeljali v Split, na 
uradni ustanovitvi brigade je bil prisoten 
tudi Stanko. Čas relativno mirnega življenja 
je minil, življenje je dobilo čisto druge razse-
žnosti. Osvobajanje domovine je bilo v pol-
nem teku, čas je hitel z neusmiljeno hitrostjo. 
Boji so se vrstili, Nemci in ustaši v Liki so bili 
neusmiljen nasprotnik. Najhujše boje je V. 
Prekomorska brigada Ivana Turšiča  (briga-
da je dobila ime po narodnem heroju Ivanu 
Turšiču – Iztoku, legendarnemu komandan-
tu Kosovelove brigade) bojevala ob napadu 
na Gospić, kjer je Stanko izgubil 160 svojih 
tovarišev. 
 V začetku aprila se je brigada po tež-
kih bojih in izgubah končno napotila proti 
Sloveniji. Stanko je čutil veliko veselje in sre-
čo, žal pa je v bojni patrulji staknil skoraj 
usodni strel in težko ranjenega v komolec 
in ramo so najprej transportirali v frontno 
bolnico, od tam pa v ustrezno bolnišnico v 
Beograd, kjer so mu rešili roko. Vojna je bila 
zanj končana, okrevanje je preživel v Zemu-
nu. 1946. leta se je demobiliziral in po treh 
težkih letih vrnil pod Pohorje. 
 Ob koncu pogovora je Stanko Jese-
ničnik, rahlo utrujen, le skomignil z rameni 
in rekel: »Tako je bilo takrat, nisi smel in tudi 
nisi imel koga, da bi ga vprašal, kaj storiti. 
Sam si odločal, kaj je prav in kaj ni. Odločil 
sem se prav.«

Zapisal: Gvido Jančar

Stanko
Jeseničnik
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KOT JUGOSLOVANSKI OZN VOJAK
SEM SLUŽIL V EGIPTU

Tako kot danes vojaki 
mirovniki na Koso-
vem so v letih 1957-1967 
enote OZN opravljale 
podoben nadzor, in 
sicer na Sinaju - po 
prenehanju sovražno-
sti med Egiptom in 
Izraelom. Njihov cilj je 
bil vzdrževati mir na 
enem najbolj občutljivih področij Bližnjega 
vzhoda. Svoje sile je tja pošiljala tudi Jugoslo-
vanska ljudska armada, katere pripadnik je 
bil v letih 1959-1961 tudi Črnjan Alojz Tom-
šič. Danes 70-letni nekdanji OZN vojak JLA se 
svojega šestmesečnega mirovnega poslanstva 
v Afriki takole spominja:

»V vojsko sem stopil aprila leta 1959. V Mari-
boru so nas razdelili v tri enote, takrat so bili 
namreč samo trije avtocentri - že prej sem 
imel šoferski izpit in poklicno vozniško do-
voljenje - Reka, Skopje in Titograd. Na srečo 
sem bil določen v Reko. Pred tem so me si-
cer ‘tiščali’ v mornarico, a takrat je bila taka 
praksa, da so v mornarico poslali fanta iz 
družine, kjer so bili trije sinovi, edinca pa 
navadno ne. No, v Mariboru so nas ‘poštu-
pali s pantakanom’ (dezinfekcirali) in potem 
sem na Reki prvič videl morje! V kasarni je 
na panoju na eni strani pisalo: »Dobro nam 
došli, mladi vojnici«, na drugi pa: »Najebali 
ste ga«. Spali smo na slamaricah in že prvo 
noč je moj sosed, mladenič iz južnih krajev, 
ob jutranji ‘trubi’ jokal in mi kazal prstan 
na roki. Mislil sem si, le kako bo vzdržal, saj 
smo morali ‘vojsko služiti’ dve leti! Potem so 
nas ‘postrojili’ v šest čet, jaz sem bil določen 
za Mučiče, kjer so nas postrigli – kot ovce. 
Glede oblačil so nam nametali, kar je pač 
bilo, jaz sem dobil številko čevljev 42, nosil 
pa sem 39, zato sem jih lahko zgoraj samo 

trdo zavezal. Sledilo je pet mesecev obvezne 
vojaške ‘obuke’. V ‘avtoedinici’ smo imeli en 
dan učne ure vožnje, naslednji dan taktiko 
vojaških veščin, potem pa zjutraj ‘politično 
nastavo’, sledili so strokovni predmeti, zame 
motoroznanstvo in cestno-prometni pred-
pisi, ter seveda vojaške vaje. Po petmeseč-
nem usposabljanju so me odredili k vojaški 
policiji, kamor nisem maral iti, zato sem za-
prosil za prekomando; takoj sem moral na 
‘raport’, kjer mi je kapetan pojasnil, da me 
želijo pri policiji, ker imam izpit za motor, 
jaz pa k njim nisem maral, saj bi sledilo še 
večmesečno strogo ‘vežbanje’. Kapetan se 
me je usmilil in me dodelil za inštruktorja 
vožnje. Po enem letu pa so, ker sta dva zara-
di zdravja izpadla iz usposabljanja za Egipt, 
izbrali mene za to poslanstvo. Sprva me je 
stisnilo pri srcu, a že naslednji dan so me 
dve uri zasliševali in preverjali mojo karak-
teristiko. Takrat je bilo najbolj sumljivo, če si 
imel kakega sorodnika v inozemstvu, mi pa 
smo živeli tik ob meji! V Zagrebu sem moral 
opraviti natančen zdravniški pregled: za oči 
in zobe so me celo pohvalili, menda bi lahko 
bil celo za ostrostrelca. Sledila so cepljenja 
ter psihofizične priprave za delo v Egiptu, 
tudi streljanje s pištolo in učenje angleščine.
Vročega junija so nas vkrcali na Jugoslavijo, 
eno od treh ladij (drugi dve sta se imenovali 
Enotnost in Partizanka), in ob vojaški godbi 
ter nagovoru smo odpluli služit mednaro-
dnim enotam. Na srečo sem bival sredi tru-
pa te velike ladje, na najnižji točki, kjer se je 
najmanj občutilo zibanje, kajti kmalu je bilo 
okoli nas samo morje, nikjer kopnega! Po 
treh dneh in štirih nočeh smo v pristanišču 
Port said zagledali črnce - tudi te prvič v ži-
vljenju - ki so prenašali težke vreče, policija 
pa jih je pretepala. S strahom smo se spra-
ševali, kam smo prišli. Ker je bila izmena 
mirovnikov, so nas, prišleke, postavili v vrsto 
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na eni strani, odhajajoče vojake pa na dru-
go. Le-ti so nosili sončna očala, tranzistorje 
in fotoaparate. Mlade Sinajce so nas bučno 
pozdravili s trikratnim HURA, naš pozdrav 
starim Sinajcem pa je bil precej bolj tih in 
prestrašen. Po celonočni vožnji z vlakom 
smo prispeli na Sinaj v puščavo El Arish. 
Prva dva meseca smo kljub sončni pripeki 
prebivali v šotorih, potem pa so nam naredi-
li lesene barake z mrežami proti komarjem. 
Po razporedu so meni, mlademu in željnemu 
vožnje, dodelili popolnoma nov džip, s kate-
rim sem prevažal oficirje in druge vojake z 
visokimi čini. Čez nekaj dni me je srečal moj 
kapetan in me vprašal, če sploh vem, kdo je 
moj komandir. Pokazal sem nanj, on pa je 
hotel vedeti, če poznam njegovo ime. Tega 
pa nisem vedel, zato je po dalmatinsko za-
klel in razložil: »Zapamti si, tvoj komandir je 
Ante Burić, Dalmatinac!« In res nisem nikoli 
pozabil njegovega priimka. Po dveh mesecih 
je komandir odreda Čad pristal v džipu z de-
fektom (oni so namreč imeli svoja vozila in 
svoje šoferje), jaz iz tehnične ekipe pa sem 
moral po njega. Ni mu bilo jasno, da imamo 
‘tehnični’ nov džip! Pa so nam ga  čez čas 
vzeli. Od takrat sem vozil tovorni avto Bed-
ford . 
Domačini na Sinaju so na nas gledali zelo 
lepo, pravzaprav smo bili njihovi prijatelji. 
Takrat je namreč Tito vodil politiko neuvr-
ščenosti, mi smo bili na strani Palestincev, 
ne Izraelcev, s Palestinci smo bili zavezniki. 
Skoraj vsak domačin je poznal izraze ‘dobra, 
Tito-Naser, Sava’. Tam je bilo vojno stanje, mi 
smo ‘držali’ izraelsko-egiptovsko mejo, polja 

so bila polna min, zaradi teh je bilo kar ne-
kaj smrtnih žrtev, videl sem celo grozljiv pri-
mer eksplozije tankovske mine. Nekoč sem 
moral po črpalko na samo mejo, kjer je bilo 
dvojno zastraženo, in ko sem ustavil, mi je za-
čel džip sam lesti. V trenutku je vojak nape-
ril mitraljez vame, tako da sem mislil, da bo 
spustil rafal, in komaj sva se sporazumela. 
Še danes me zmrazi ob tem spominu! Imeli 
pa smo malo večja pooblastila kot današnji 
mirovniki. Ponoči je stražila ‘mrtva’ straža 
– če je kaj zašumelo, ni bilo treba kričati, pač 
pa kar streljati. Velikokrat so bili povzročite-
lji potepuški psi, potem pa je bila cela ‘buna’. 
Od El Amora do El kontila in Raselnaka so 
patruljirale dvojne močne patrole. Vozil sem 
se tudi po Arabce, ki so pri nas čistili; a nikoli 
sam, ker je bilo nevarno. Nekoč pa so bile 
vse luči v mestu ugasnjene, tudi jaz sem mo-
ral avto ugasniti, tako da so se mi že tresle 
hlače, a sem kasneje ugotovil, da gre le za 
običaj ob muslimanskem prazniku. Toliko 
sem doživel strahu, da sem nekega dne izja-
vil: Samo da pridem do Gevgelije, pa grem 
kar peš domov! Kljub vsemu hudemu sem 
se čez čas prijavil tudi za misijo v Centralno 
Afriko, kajti rad bi doživel še kaj na ekvator-
ju, če sem že enkrat tako daleč od doma. Pa 
potem niso poslali nas, pač pa Švede; a še 
sreča, kajti kasneje so pripovedovali o mrče-
su, kačah in neznosni soparni vročini.

Afriško vročino smo sprva tako težko pre-
našali, da še za domotožje ni bilo časa; ene-
ga so celo odpeljali domov, ker mu je koža 
popokala, kljub temu da so nam prej doma 
pregledali tudi delovanje znojnic in žlez. 
Pred obroki so doktorji poskrbeli, da je vsak 
pojedel solno tableto in dobil ogromno teko-
čine. V vseh šestih mesecih sem doživel le en 
deževni naliv. Sicer pa me je pokrajina spo-
minjala na zimski čas pri nas – vse je bilo 
belo in pusto. Taborišča s palmami so bila 
nebesa za nas. Najbolj zoprn je bil veter, ki 
je raznašal pesek. Tako vroče je bilo, da si 
lahko na pokrovu avta skuhal jajce. A na 
srečo je bila to suha vročina. Zvečer pa se 

Alojz Tomšič med Afričani
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je ohladilo do150°C. Nekoč sem v taborišče 
pripeljal celo vrečo mandarin in eno vrečo 
sladkorja – za priboljšek, čeprav smo imeli 
odlično hrano: devet različnih jedi si dobil 
na krožnik. Le alkohola nam niso dali. Ka-
dil je pa vsak beduin, tudi otroci, ki so nas 
venomer prosili za cigarete, poleg hrane in 
vode. 

Za Izraelce moram reči, da so pridni, to je 
bogat in pameten narod. Z oficirji sem imel 
priložnost prehoditi mejo in z daljnogledom 
opazovati Izrael: cele plantaže mandarin, 
vse zeleno z namakalnimi napravami! Ko so 
se morale njihove enote umakniti, so za sabo 
vse zravnali: bloke, ceste, mostove. V Palesti-
ni pa je za razliko od Izraela sam pesek, Pa-
lestinci pa leni, imajo po več žensk, mnoge 
med njimi so naprodaj; povedali so nam, da 
je pred hišo, kjer je bila ženska naprodaj, vi-
sela bela zastava.

Nekoč sem se z Jožetom Prevalnikom z Jezer-
skega lotil popravila ‘dojča’ (dodgea). Razdr-
la sva ga in ‘porihtala’ pa na roko stuširala, 
potem pa naj bi jaz z njim prevozil okoli 2000 
km, da se ‘zalaufa’, nato pa bi ga vrnili Ka-
nadčanom. Kanadčani so namreč bili zelo 
napredni, njihovo strojništvo izpopolnjeno, 
tako da sem se kar čudil. Čez čas sem se teh 
voženj naveličal, zato sem rekel, da tega no-
čem več. Za »neču«, torej za nepokorščino, 
pa je v vojski sledil ali zapor ali kaka druga 
kazen! In res so me dodelili v kuhinjo pomi-
vat posodo. Tam je bilo še bolj vroče, da ne 
govorim o dolgčasu in želji po vožnji. Nisem 
vedel, kaj naj naredim, zato sem se na poti v 
šotor pretvarjal, da mi je slabo, in padel v ne-
zavest. Hitro so me prepeljali v bolnico, kjer 
pa me je zdravnik takoj ‘pogruntal’ in rekel: 
»Nemoj, da spavaš!« Tam so me obdržali de-
set dni in čeprav sem silil domov, se me niso 
usmilili. Zvečer sem kar v pižami uhajal v 
bližnji letni kino. Pri tem so me zalotili in me 
spet okregali. Po težko pričakovanem odho-
du pa je moj kapetan izjavil: »Ej, zdaj boš pa 
rad vozil!« Potem smo vozili iz enega ‘logor-
ja’ v drugo, imeli pa smo štiri taborišča. To 

je bilo tik ob Rdečem morju, kjer je potekalo 
250 km meje. Vmes smo pobrali inženirca in 
minerje, da so na področjih z napihanim pe-
skom preverjali, kje so mine. Na poti smo se 
ustavili ob vodnjaku, kjer smo napolnili mojo 
cisterno vode, kolega pa je prevažal hrano. 
Na določenih postajah sva vodo in hrano de-
lila tudi beduinčkom. Na teh postankih sva 
se vedno slekla in oškropila ter osvežila z 
vodo, mimogrede pa oprala avto. Po enem 
takem postanku sem, da ne bi zaprašil avta, 
vozil zelo počasi, medtem pa sta mi zadaj 
gor zlezla dva komandosa. Srečal sem Ka-
nadčane, ki so nas ustavili, nepridiprava sta 
hotela uiti, a so ju ulovili, jaz pa sem moral 
peljati cisterno, potem ko so jo izpraznili in 
vzeli vzorec vode,  na razkuženje. Varnost je 
bila na prvem mestu! Druga neljuba dogo-
divščina se je zgodila, ko je bilo treba peljati 
v Kairo enega komandanta. Ker sem nekaj 
naredil narobe, so me kaznovali za dva dni, 
medtem pa je vozil nekdo drug, ki pa se je 
na cesti zvrnil in kapetan je pristal v bolnici. 
Ko sem ga šel vsega polomljenega obiskat, 
je rekel: »E, Lojze, da bi vozil ti, se ovo ne bi 
dogodilo. Pa ti si šofer iz gradžanstva (civil-
stva)!« Zgodilo se mi je tudi, da sem izgubil 
svojo identifikacijsko ploščico. Tega si nisem 
upal povedati in na poti iz Rafaka, z mano 
je bil študent, ki je bolj obvladal angleščino, 
naju je ustavila kanadska OZN policija. Jaz 
sem peljal kar mimo, policija pa za mano, 
ker so mislili, da je kak beduin, preoblečen 
v OZN uniformo. Kasneje niso mogli verje-
ti, da sem jim ušel. Sledila je kazen in spet 
sem bil dva dni brez avta. Enkrat pa me je 

Eden od njegovih starejših motorjev
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komandant poslal v kuhinjo po pločevinke; 
te so bile ovenčane s kanadsko zastavo, z 
njimi pa smo krasili naš park – z zvezdo in 
z napisom Tito. Kuharji in mnogi drugi, ki 
so takrat odhajali v kino, so se mi obesili na 
avto, mimo pa sta prišla komandir odreda in 
polkovnik, ki nista mogla verjeti, da onadva 
pešačita, kuharji in mehaniki pa se peljejo. 
In spet sem bil kaznovan, ker bi se lahko kdo 
ponesrečil. Takrat smo morali tudi postilja-
ti posteljo našemu vodji …, vsak en teden, in 
jaz sem bil tisti, ki je to najslabše opravljal, 
komandir pa se je samo smejal. Nekega dne 
sem ponevedoma planil v šivalnico, kjer sva 
včasih posedala s kolegom, tistikrat pa so 
tam imeli konferenco poveljujoči, tako da 
me je komandant oštel z dalmatinskim ‘ma-
garacem’.

Dvakrat pa sem lahko koristil dopust: prvič 
sem potoval v Bejrut, kamor smo se zapeljali 
z letalom, drugič pa v Kairo, kjer smo videli 
piramide in mumije. Vedno smo morali ho-
diti skupaj, v sklopu OZN, med Kanadčani, 
Finci, Brazilci, Norvežani in Švedi. Najraje 
sem se družil s Kanadčani, ker so bili pravi 
kavbojci, enkrat so mi celo rešili kožo. Na Nil 
smo šli iskat ljubice, v javne hiše pa Jugoslo-
vani nismo zahajali. Malo smo se tudi kopali 
v morju, a so bili nevarni valovi. Večinoma 
smo znali plavati, a dobri plavalci nismo bili 
– kolikor smo se naučili doma v Lorbekovem 
in Rožančevem jezu. 

Ob koncu našega poslanstva v Egiptu me je 
moj komandir objemal in se težko poslovil. 
A pri odhodu domov pa smo bili v luki mi 
mogočni stari Sinajci, tudi jaz sem imel čez 
ramo obešen nov fotoaparat, in sicer Kodak, 
ki ga imam še danes. V pristanišču smo ob-
čudovali največjo potniško ladjo na svetu Ari-
ano. Na palubi sem srečal rojaka Jelenovega 
Lipija z Leš, kar solznega, saj ga je pot v div-
jino še čakala. Nas pa je čakalo razburkano 
morje in bilo nas je res strah, saj smo vide-
li paniko tudi pri posadki. No, končno smo 
srečno pristali v Puli, kjer smo oddali orožje. 
Vojske pa zame še ni bilo konec, a pripadal 
mi je enomesečni dopust. Ko sem prispel na 
Koroško in se na Poleni odpravil proti Črni, 
je bilo zasneženo in voda je tekla na cesto, 
pa sem obstal in strmel, misleč: »Šest mese-
cev nisem videl tekoče vode! Kaj bi ljudstvo v 
Egiptu dalo za tako razkošje!«
Doma sem bil prava atrakcija, vodniki so me 
začudeno gledali in me o marsičem spraše-
vali; in zažugali so mi, naj se ne preoblečem 
v civil, da naj ponosno pokažem ljudem, da 
sem bil OZN vojak. 
Še to: tam sem si kupil motor Horex; naro-
čil sem ga preko Import- exporta in preden 
sem prišel domov, je že prispel iz Nemčije v 
Celje. Pred trgovino sta me čakala dva kup-
ca, a motorja nisem hotel prodati. Kar brez 
tablic sem se kljub težavam odpeljal domov. 
Koliko sem se kasneje prevozil s tem motor-
jem, trikrat sem ga prodal in trikrat nazaj 
kupil! Tega 53-letnika sem nazadnje podaril 
sinu, naj mu bo za spomin na to, kaj je ‘ati 
privlekel iz Afrike’.«

Pred služenjem vojske, med njim, vsa leta 
do upokojitve in še danes je življenje Alojza 
Tomšiča povezano z avtomobili in  motorji. 
V svoji zbirki, skupaj s sinovoma Slavkom 
in Janezom, imajo dvajset vozil – oldtajmer-
jev, večinoma so to motorji, trije pa so ‘džipi’ 
(jeep GPM Willis). Alojzu Tomšiču želim še 
veliko užitkov ob tem hobiju in se mu zahva-
ljujem za spomine, ki jih je podelil z bralci 
Črjanskih cajtng.

Zapisala Irena Greiner

Alojz pred 
svojim
tovornjakom
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

Vabilo bralkam
in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavlja-
mo 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. Pro-
simo, da nam zaupate svojo sta-
ro fotografijo, dopišete datum 
ali letnico in imena oseb ali do-
gajanje; napišite vse, kar veste o 
posnetku. Če datuma ne veste, 
nam posredujte približno letnico 
posnetka. Svojo fotografijo lahko 
pošljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner@guest.
arnes.si ali jo prinesete urednici 
osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografije
prispeval Aleš Moličnik.

Črna med vojno 1941, pred gostilno Geršak Florjanova hiša, ki je že podrta, danes stoji na 
tem mestu banka

Prihod zvonov v Črno leta 1926, pri hiši Matevže-
vih so še vidni oboki, ki so že tudi podrti
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FOTOREPORTAŽA

TURISTIČNI TEDEN

Udeleženci pohoda
po poteh Koroškega

bataljona pri
Haderlapu

Foto: M. Petrič

Mladi tekači na maratonu kralja Matjaža

Z razstave
klekljaric

Celodnevni kramarski sejem

10. Mastn grif

Foto: B. Kogelnik
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Že misel na poletje prinese v naše glave 
ugodje, ker je to čas počitnic, dopustov, pri-
jetno toplih dni in noči, skratka, čas košnje, 
žetve in obiranja sadežev … Resnici na lju-
bo jih tu in tam razgibajo nevihte, a če ne 
prinesejo s sabo preveč dežja, toče in vetra, 
so tudi te del poletja in letnega časa. Ob ta-
kem vremenu smo po navadi doma, gleda-
mo TV, preberemo kakšno knjigo ali tako 
kot jaz, pobrskamo po albumih in že so tu 
spomini …

Pred sabo imam sliko, ki me je ponesla daleč 
tja v leto 1968, na kateri so vsi razen mene 
že pokojni. Na sliki je vodstvo poletnega pla-
ninskega tabora na Pudgarskem. Vsako 
leto je imela na tem prostoru svoj tabor in 
urjenje »predvojaška vzgoja«. To leto so nam 
pustili šotore, mi pa smo vanje naselili mla-
de planince in vodstvo. Bila je raznolika sku-
pina šolarjev in najstnikov (okoli 60). Vodja 
projekta je bil takratni tovariš Ivan Hercog, 
ostali (razvidni iz priložene fotografije) pa 
smo imeli vsak svojo zadolžitev. Moje naloge 
so bile: jutranja telovadba za dekleta, skrb 
za higieno in urejenost šotorov, prva pomoč 

DAJ, NIKO, KAR JE TREBA, JE TREBA!

Kaj naj tokrat napišem za slavne Črjanske 
cajtnge?
Teme, ki me obletavajo, so bolj s tistega vrha, 
s katerega vodo spuščajo, kot da bi bile s ti-
stega, na katerem veter delajo. In sem pri 
prvi zapornici, ki jo je sicer lažje zapreti, 
prav veselo pa ni. 
Kaj naj torej napišem?
Da ne bi kdo mislil, da je zabavno pisati o 
napakah, slabostih in skrivnostih ljudi? Od-
kar imam na netu blog, ki sem ga svečano 
poimenoval KOKAPLATZ, verbalno kar po-
gosto  koga koknem, tako da te dejavnosti 
nisem najbolj žolčen in potreben. Fizično pa 
– dajte no, dajte: naj po izdanem BREVIRJU 
DUŠE, v katerem sem s soavtorico Dragico 
pisal in objavil molitve na profan način (knji-
go lahko kupite v turistični pisarni v Črni: 
evo, pa imamo poleg Črjanskih cajtng še čr-
janski brevir), vsak dan postavljam jambor 
pokonci in potem obešam zastavo na »pol 
droga«? 
Bi me pa zanimalo, koliko od svojih sodelavk, 
ki ga tako peklensko zlorabljajo, je koknil 
»naš Borut«, da se jim pusti tako zelo nate-
govati? Če kdo ve, naj to pove za prvim šan-
kom kar v času Turističnega tedna, in slava, 
sodišče ter poseg v najbolj intimne dele de-
narnice so mu zagotovljeni. Odvetniki že ča-
kajo, pa tudi za ohladitev po vročem poletju 

bi bilo takšno »frišanje« prav učinkovito.
Hej, Niko, pa si zapeljal nekam na stranski 
tir: besede se nabirajo kot bruhanci za vo-
gali v času obilja, ko želodec ni kos pretirani 
konzumaciji hrane, možgani pa ne pijače, 
teme za humor pa še vedno nikjer na vidiku. 
Pa ne, da bo treba poseči v arhive in izbr-
skati kaj starega, a primernega iz sistema 
»stare šale za nove budale«? 
Ne bi se rad tako zlahka odrekel zalogam 
– razen tistim iz zalog podkožnega maščob-
nega tkiva, ki me motijo pri obuvanju in za-
vezovanju čevljev.
Da Črnjani nismo v vseh teh minulih mesecih 
vrgli v svet kakšnih pomembnih neumnosti 
in da zaradi tega nimam o čem pisati, skoraj 
ne morem verjeti. Kje naj torej iščem teme 
in vzroke za njihovo pomanjkanje? Očitno 
se ne gibam v pravem okolju in med pravi-
mi ljudmi s tem svojim izborom Rešerjevega 
vrta pred Rešerjem. Kvantanje, klobasanje, 
premetavanje besed, obiranja pa nobenega 
pravega. Bom moral iskati žensko družbo 
namesto teh zaspanih dedcev? Pesa pa mi 
tudi nikoli nič novega ne pove. 
Rabim dinamično žensko zrelih let s pozna-
vanjem Črnjanov in njihovih avantur, iz ka-
tere, ko gre lulat, špricajo informacije o kra-
ju in ljudeh. Simpatičnost je obvezna, pamet 
ne.

Neinformirani NIKO

HUMOR
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in spoznavanje planinskega cvetja. Seveda 
sem sodelovala tudi pri drugih aktivnostih. 
Z mano je bila štiriletna hčerka Pavlina, ki ji 
je bilo taborjenje všeč, še posebej zato, ker je 
lahko vsako jutro po steklenički hranila udo-
mačeno srnico. Osnovni urnik dejavnosti je 
bil glede na moje zapise sledeč:
• vstajanje, telovadba, higiena, dviganje za-
stave in zajtrk,
• urejanje ležišč in šotorov in pregled ureje-
nosti,
• zbor in planiranje dnevne dejavnosti,
• izvedba pohoda ali druge dejavnosti,
• kosilo, počitek, predavanje, prosto za 
šport,
• večerja in večer ob ognju z bogatim zabav-
nim in kulturnim programom.
V spominu mi je ostalo, da so se fantje jezili, 
ker so morali včasih zjutraj za kazen iskati 
zastavo, saj je niso dovolj čuvali ponoči. Moj 
ati (Ožbi Pudgar) jo je navadno skril, še pre-
den so vstali. Naša kuharica Jerčka Svetec 
je kuhala zelo dobro, hrana ni nikoli ostaja-
la, zato smo dežurstvo v kuhinji in jedilnici 
hitro opravili. Posamezna zadolžena skupi-
na je po počitku pripravljala večerni pro-
gram, drugi so igrali športne igre. Zvečer 
se je ob ognju predstavila, navadno z igrami 
za smeh. Tam smo se pogovorili o pozitivnih 
in negativnih dogodkih tekom dneva, potem 
pa je sledilo pripovedovanje zgodb in petje 
ob spremljavi kitare, za katero sta poskrbe-

la Anzi Golob in moj oče. Večeri so bili zelo 
zabavni, lepi, nepozabni.
V času našega tabora smo prehodili 96 km. 
Cilji naših poti so bili: Bela peč, partizanska 
bolnišnica Pavla, Hlipovec, Črno jezero, Kr-
nes in Kramarica. Moja Pavlina je bila pov-
sod z nami. Če je bila preveč utrujena, so jo 
fantje, večji seveda, nosili na hrbtu. Pohodi 
so imeli vedno svoj cilj in ko smo ga dosegli, 
smo si ga ogledali in se pogovorili o videnem. 
Med pohodi sem jih opozarjala na naravo in 
njene lepote, predvsem pa na zdravilne rože 
in zelišča. Posamezne smo odnesli s seboj v 
tabor, kjer smo o njih izvedeli več. V mojem 
zvezku piše naslednje: »Vsak planinec, vsak 
ljubitelj gora bi moral poznati gorsko nara-
vo, zaščitene rastline in najvažnejše – zdra-
vilne rastline. Zdravilne rastline niso samo 
zelišča, tudi mnoge drevesne in grmovne vr-
ste spadajo sem, pa tudi planinski mah in li-
šaji. Jelka, macesen, rdeči bor, predvsem pa 
smreka s svojimi vršički. Med grmovnicami 
z veliko C-vitamina kraljuje šipek. Tu pa so 
še sadeži: maline, robide, borovnice in bru-
snice – vsi so zakladi smrekovškega pogorja. 
Na Pudgarskem in v njegovi okolici je dosti 
materine dušice, navadne smetlike, arnike, 
rmana, šentjanževke, včasih pa najdemo 
tudi zlati grmiček tavžentrože. Pogovorili 
smo se o glavnih značilnostih in koristnosti 
vsega, kar smo videli, o nabiranju v zdravil-
ne namene. Pri tem nas mora voditi misel, 
da nabiranje ni plenjenje ali pohlep, saj mo-
ramo čuvati naravo in njeno bogastvo.
To sem izbrskala iz svojih spominov in be-
ležk in upam, da se bo kakšen udeleženec 
tega tabora spomnil, kako je bilo, in me po-
pravil, če je kaj doživel drugače kot jaz.

Leta so prinesla jesen
»Vsako novo življenjsko obdobje terja od nas 
novo rojstvo in vsa naša leta ne zaležejo, da 
ne bi bili znova in znova neizkušeni.« (La Ro-
chefaucund)
Leta so prinesla jesen življenja. ‘Vsak človek 
ima svojo življenjsko uro,’ meni pokojni dr. 
Anton Trstenjak, kajti ta različno bije pri 
vsakem posamezniku, zato tudi govorimo o 

Ivan Hercog, Helena Ošlak, Ferdo Kaker in Zofka 
Kaker, Polanec, Pavla Hercog, Ožbi Pudgar s kita-
ro. Manjkata Anzi Golob in Jerčka Povsod.
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fiziološki in psihološki starosti. To pomeni, 
koliko je človek v starosti čil in umsko svež. V 
starosti različno doživljamo tudi čas. Pri 70-
letniku teče veliko hitreje kot pri 10-letniku. 
Saj poznate našo parolo, da ima upokojenec 
vedno premalo časa. Večina nas si želi tudi 
v poznih letih ostati zdrav in kreposten, zato 
se s svojim načinom življenja v tej smeri tudi 
trudi.
Vsi poznamo prastare sanje človeka o več-
ni mladosti, ki pa se še nikoli nikomur niso 
uresničile. Sprejeti in razumeti moramo, da 
starost ni bolezen, marveč je kot rojstvo in 
smrt lastnost življenja. Življenje moramo ne-
govati, skrbeti za svoje zdravje, delati in veli-
ko misliti, saj delo podaljšuje življenje, misel 
pa ohranja prožnost možganov. Moramo si 
priznati, da nas je vsevedni učitelj – življenje 
veliko naučilo, le da se tega premalo zaveda-
mo. Morda se preveč zanašamo na druge in 
premalo iščemo, kar je v globini naše duše.
V starosti je dobro zdravje temelj človeške 
sreče, zato se moramo zanj tudi potruditi, saj 
s svojimi problemi nismo edini na svetu. K 
temu veliko pripomorejo zadovoljivi medse-
bojni odnosi tako s svojimi otroki, vnuki, par-
tnerji kot tudi s sosedi in sosesko. Te pa lahko 
pristno vzpostavimo na podlagi odkritosrč-
nosti s pridržkom, da moramo biti obzirni 
do drugih, da jih s svojo odkritosrčnostjo ne 
prizadenemo. Navezovanje stikov z ljudmi in 
spoznavanje medčloveških odnosov ni eno-
stavno, priznati moramo, da se vsak izmed 
nas kdaj v življenju duševno spotakne in ni 
človeka na tem svetu, ki ne bi bil v medseboj-
nih odnosih duševno ranjen in prizadet. Na 
mojem kratkem pomladnem dopustu sem 
navezala kar nekaj znanstev. V zdraviliščih 
je veliko žensk, ki so zaradi različnih vzrokov 
same. Zato smo se veliko sprehajale, kopale 
in klepetale. Na koncu sem jih vprašala, kaj 
si želijo v preostanku življenja. Presenečena 
sem bila nad podobnimi željami: ohraniti 
dobro gibljivost in bister um, še dolgo živeti 
brez tuje pomoči, ob bolezni ne čutiti nezno-
snih bolečin, ohraniti človeško dostojanstvo 
do konca … Nobena od vprašanih pa si ni 

želela nazaj v mladost. To mi je dalo misliti. 
Kaj lahko stori starejši človek sam za srečno 
življenje? Nekje sem prebrala, da so vrata do 
zadovoljnega življenja v  vsakem izmed nas, 
le odpreti jih moramo znati. Nekateri tega 
niti ne poizkušajo, ne zmorejo osebne moči, 
da bi uresničili svoje sanje in s tem izpolnili 
svoj smisel življenja. Na koncu moramo pri-
znati, da starejši težje prenašamo hiter tem-
po današnjega časa. Velikokrat imamo ob-
čutek nemoči. Do tja, kamor je vredno priti, 
ne vodi nobena bližnjica, ker tudi ne vemo, 
kje je konec našega potovanja. Je to takrat, 
ko dosežeš želje svojega srca, ali takrat, ko 
teh želj ne dosežeš? Notranja moč nas pre-
ganja vsakič znova, včasih tako silovito, da 
prizadenemo druge, jih prezremo, kajti po-
membni smo le mi. Mnogi pri tem, ne mislim 
le nas, gradijo na temeljih, ki so jih postavili 
drugi, veliko in z velikimi besedami govorijo 
in imajo občutek, da so široki in razgledani 
in pravični. Človek je ustvarjen tudi zato, da 
lahko greši, ker v nasprotnem primeru ne bi 
duhovno rastel. Prihodnost naj bo tista, v ka-
tero zremo. Odpuščanje je največja zmaga, 
je razmišljal tudi Dante. Ko razmišljam o teh 
besedah, se vedno znova sprašujem, koliko 
sta narazen odpuščanje in pozaba. Priznati 
moram, da sem sposobna stokrat oprostiti, 
a zelo težko pozabim, če sploh. Prav pa je od-
ložiti nahrbtnik, poln nepotrebnih kamnov, 
ki te bremenijo.
Vse naše življenje je stvar kompromisov med 
tem, kar smo, in tem, kar postajamo, kajti sli-
ka, ki jo imamo o sebi, je mnogokrat drugač-
na od tiste, ki jo vidijo drugi.
Na koncu predora vidim svetlo luč, kajti leto 
2011 je razglašeno za evropsko leto prosto-
voljstva, leto 2012 za leto aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti. Vse to bo v 
naši jeseni združeno v enem tednu. Lahko 
upamo na boljšo kakovost življenja, ki jo bo 
izboljšala medgeneracijska simbioza – raču-
nalniško opismenjevanje.
Lepo in bogato jesen vam želim,

Lenčka
Viri: Lorella Flego, prof. Slavica Pogačnik-Toličič
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Iz zapiskov starega samskega gurmana
dr. Marjana Erjavca

PETROV KOT(L)IČEK

Bil je zdravnik, raziskovalec, profesor na 
MF (pravili so mu Tičo). Kot študent je bil 
edini jazz trombonist pri nas, ki je uspešno 
improviziral. Kot strokovnjak VHO je  Afriki 
in južni Aziji pomagal vzpostaviti centre za 
nuklearno diagnostiko  itd. V uvodu knjige 
piše: Če radi kuhate, se prepustite njegovi 
zapuščini.

“M” je Bonda povabil na kosilo v ekskluzivni 
Blade pub zraven Regenc parka. 007 mu je 
tam zamešal tale salad dressing: pol male 
žlice popra, soli in sladkorja, 1.5 male žlice 
mletega gorčičnega semena in tri velike žli-
ce olja. To je vse skupaj zdrobil, zmešal in 
prilil eno veliko žlico vinskega kisa in nekaj 
kapljic vode. Bil je pohvaljen. 

Bučke ala scapece: Rezine bučk ocvri, odce-
di, ohladi, posuj z origanom, meto, česnom 
in soljo. Polij s kisom in temeljito ohladi.

K roštilju lahko serviraš dolge tanke papri-
ke, ki si jih že prejšnji dan napolnil z mešani-

co na toploti zmehčanega masla in mehkega 
sira. V hladilniku se je to strdilo in treba je le 
narezati tanke kolobarčke. Pazi, na toplem 
se to spet zmehča in je treba hitro požreti ali 
pa hladiti naprej.

Pri Albertovih dajo na roštilj kumarično 
solato s skuto, česnom, kislo smetano in po-
prom.

Turki pa na kumare dajo sol, poper, česen, 
meto, til, pehtran, sesekljane orehe, kis, limo-
no, olje in jogurt.

Grki, kot kaže, poznajo eno samo solato, ki 
pa je OK: paradajz, mlad ovčji sir (feta), če-
bula, olive, kumare in olje s soljo in poprom 
seveda. Namesto fete gre za silo tudi mlad 
slan srbski sir, kadar ni pod embargom.

Breda me je naučila delati pindjur, ki je sen-
zacionalen in srbski: Sesekljaš olupljene pa-
radajze in pečeno papriko. Začiniš s poprom, 
kisom in soljo in MNOGO česna. Neka se na 
hladnom sve to dobro oženi!

Če zmiksaš kumare, česen, orehe, sol, poper 
(option še čebula in koprc) ter dodaš malo 
kisa, jogurt, smetano in daš v hladilnik, do-
biš slavni bolgarski tarator.

Peter Lenče
in nečak Peter

Peter pri
svoji
stojnici
»Koroška
košta«
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

odbor: Janez Praprotnik, Marjeta Burjak, Gvido Jančar
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Naklada 1400 izvodov, avgust 2011.

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 Rene Bic, Rudarjevo 28, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


