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NAGOVOR ŽUPANJE
NAŠA SKUPNA NALOGA - SKRB ZA STAREJŠE
»Človek je del celote, ki jo imenujemo Vesolje, del, omejen v času in prostoru. Sebe, svoje misli in čustva doživlja kot nekaj ločenega
od preostalega sveta – kot optično prevaro
svoje zavesti. Ta prevara je za nas kot ječa,
ki nas omejuje na naše osebne želje in naklonjenost nekaj najbližjim ljudem. Naša naloga
mora biti, da se osvobodimo iz te ječe in razširimo krog sočutja ter vanj vključimo vsa
živa bitja in vso naravo v njeni lepoti. Nihče
tega ne more doseči v celoti, a stremljenje k
takšnemu dosežku je samo po sebi del osvoboditve in temelj za notranjo varnost.«
Zgoraj napisano je teorija Alberta Einsteina, ki jo moramo brati počasi, od stavka do
stavka, od besede do besede, da jo lahko razumemo in doumemo. Namenjena je nam
vsem, da se poglobimo vase, da razmišljamo
o sebi in o soljudeh, o tem, da moramo pogledati in tudi videti daleč okrog sebe in pomagati sočloveku, kolikor je to v naši moči.
V teh nekaj stavkih, ki jih je pred stoletjem
napisal veliki um, je zaobjeto vse, kar rabi
človek za svoje zadovoljstvo. Danes bo moj
uvodnik tudi zato namenjen zadovoljstvu in
potrebam starejših prebivalcev naše občine,
predvsem tistim, ki so stari 80 let in več in
ki še vedno skrbijo sami zase, ter tistim, ki
svoja stara leta preživljajo v domovih starejših. Teh je trenutno trideset, 21 jih je v Domu
starejših Na Fari na Prevaljah, v Koroškem
domu starostnikov Črneče so štiri naše
sokrajanke, v Domu sv. Eme v Šentjanžu
ena, prav tako v Domu starejših v Mariboru ter v Domu za varstvo odraslih v Velenju
trije. O vseh veliko razmišljam, predvsem o
tem, da so morali zapustiti svoj kraj, in vem,
da je velika želja večine, da bi lahko jesen
življenja preživljali v Črni. Takratna politika
- tako državna kot lokalna - je bila takšna, da
so se občine Mežiške doline skupaj vključile v izgradnjo doma na Prevaljah. Saj ne, da
so ljudje po domovih starejših nezadovoljni,

veseli so, da imajo popolno oskrbo in da zanje osebje v njih zelo lepo skrbi. Tudi ne gre
samo za tiste ljudi, ki so trenutno tam, glede
na naraščajoče število starejših prebivalcev
bodo potrebe vedno večje in prav zato si tudi
v Črni želimo enoto doma starejših, ker bi
polepšali preživljanje starosti tistim, ki bi
tam živeli, hkrati pa olajšali obiske njihovim
domačim. Zato bo naša skrb in ena izmed
najpomembnejših nalog usmerjena v iskanje finančnih sredstev in prostora za realizacijo tega cilja.
Kljub vsemu pa v naši občini namenjamo posebno skrb starejšim, za katere želim, da bi
vselej imeli dovolj informacij o tem, kakšne
možnosti so na razpolago, da si olajšajo
svoje življenje. Pomoč na domu je vsekakor
priložnost, ki jo velja /iz/koristiti. Izvajajo jo
zaposleni v Domu starejših Na Fari, dobi jo
lahko vsak, ki jo potrebuje, ne glede na fi2
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nančno stanje, in občani, ki to pomoč imajo,
so s to storitvijo zelo zadovoljni.
V našem kraju prizadevni prostovoljci v
okviru Društva upokojencev nadaljujejo s
projektom Starejši za starejše, katerega namen je, da se omogoči starejšim, da lahko
čim dlje živijo doma in da se izboljša njihova kvaliteta življenja. Prostovoljci, ki so duša
izvajanja tega projekta, že sedaj skrbijo za
skoraj 300 naših starejših. Vsak, ki želi biti
vključen, lahko vse potrebne informacije o
tem, pa tudi o vseh ostalih stvareh, ki se tičejo starejših, dobi na sedežu našega društva
upokojencev vsako prvo in tretjo sredo, od 9.
do 11. ure. Potrkajte na njihova vrata, dobili
boste koristne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vlog vseh vrst, kar vam omogočamo vsak dan tudi na občini.
Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta
Zdrava Črna, so primerne za vse generacije
in vedno več je starejših, ki se vanj vključujejo. Zdrava Črna združuje aktivnosti in prireditve v občini Črna na Koroškem, s katerimi
širimo zdrav in aktiven slog življenja - in
pogled na športna prizorišča je pravo veselje. Če le morete in zmorete, se tem aktivnostim ne glede na leta pridružite v še večjem
številu.
V Črni smo pred nekaj leti odprli Medgeneracijski center Plac, ki ima prav tako na široko odprta vrata vsem, ki se želijo vključiti
v različne aktivnosti in delavnice, ki se tam
odvijajo. Še vedno želimo, da je to zlat kotiček, kjer poteka medgeneracijsko druženje,

zato tudi tja vabljeni vsi, ki si v tem prostoru
želite še več aktivnosti, bodisi kot udeleženci
dogodkov bodisi kot avtorji dogodka.
Prav v okviru MGC Plac bomo v kratkem
odprli »Demenci prijazno točko«, kjer na
otvoritvi pričakujemo gospo Zlobec, predsednico združenja Spominčica. Demenca
je bolezen, ki ne prizadene samo bolnika,
ampak obremeni svojce, zato naj bi ta točka pripomogla k večjemu vedenju, razumevanju in pridobivanju koristnih informacij o
tem, kako lahko to bolezen upočasnimo, jo
omilimo, ali zgolj k izmenjavi medsebojnih
izkušenj. Širjenje informacij o tej bolezni lahko pomaga tako bolniku kot svojcem, saj sta
pravočasna zaznava in obisk pri zdravniku
še kako pomembna pri obvladovanju izgubljanja spomina.
Mnenja sem, da so vse naštete informacije
lahko zelo koristne tako za starejše kot tudi
za vse tiste, ki zanje skrbijo, ter da je prav,
da jih medsebojno širimo, saj bi bilo res škoda, da bi kdorkoli samo zato, ker nečesa ne
ve, ostal brez pomoči.
Bliža se 1. maj – praznik delavcev in dela,
ki ga bomo kot vsako leto praznovali na
Pikovem, kamor vas vabimo organizatorji:
CUDV, Občina, Društvo upokojencev, Planinsko društvo in ŠD Podpeca. Pridite in si s
ponosom pripnite na prsi rdeč nagelj – simbol praznika in spomin na vse, ki so nam ga
priborili.
Županja: mag. Romana Lesjak

Nova gasilska cisterna
Foto: B. Keber
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KOMUNALNA DELA
Komunalna dela se šele začenjajo ... V mesecu marcu smo izvajali spomladansko čiščenje, prej pa veliko pluženja.
Mojca Dimnik

Rekonstrukcija ceste od Žerjava proti Mežici

Obnova ceste Mežica–Črna

Pričetek obnove pešpoti Kovač–hotel

Nadaljevalna dela ceste Mežica–Črna

Zaključna dela pri obnovi
Prahovega mostu
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DELAVSKI DOM
Dolga zima se je končala. Sonce je končno
posijalo tudi na naš kraj in prineslo več
dobre volje. Zadnji sneg se topi, travniki in
gozdovi počasi dobivajo svojo barvo.
Najprej bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem
krajanom, ki so ob večji količini snega bili
pripravljeni poprijeti za lopato in tudi sami
pomagali, da je bil kraj očiščen snega. Zahvaljujem se za vso strpnost in razumevanje
in vem, da smo se vsi trudili po svojih najboljših močeh. Prav tako se tudi iskreno opravičujem vsem tistim, ki so bili to zimo zaradi
snega za karkoli prikrajšani in ki so menili,
da odgovorne službe ne opravljajo svojega
dela. Verjemite, vsak se je trudil, kolikor se
je najbolj lahko.
Še nekaj mesecev nas loči do volitev. Menim,
da smo s člani Krajevne skupnosti v našem
mandatu naredili veliko stvari. Ena izmed
najpomembnejših je ta, da je Delavski dom
zopet v naši lasti. Dom je bil prvič odprt za
delavski praznik 1. maja 1954. Ta pridobitev
je za nas pomembna zato, ker je bil zgrajen
prostovoljno z rokami naših prednikov in je
bil tudi v celoti last krajanov. V drugi polovici devetdesetih let pa je Delavski dom prešel v zasebno last. Celotne zgodbe ne bom
opisoval, saj je najbolj pomembno to, da smo
nazaj dobili zgodbo kraja, delo naših prednikov, trud vseh, ki so takrat kakorkoli poma-

gali pri gradnji, in kar je najbolj pomembno,
dobili smo zgodovino, ki pripada krajanom.
Krajevna skupnost s člani se bo trudila, da
bo Dom služil svojemu namenu in da bo v
celoti »zaživel«. Na naslednji seji sveta Krajevne skupnosti se bomo pogovarjali o tem,
kako najbolj zapolniti uporabo doma. Dobrodošla pa je tudi vsaka ideja s strani vas,
krajanov.
Pogled na Delavski dom v tem trenutku nima
več grenkega priokusa. Pogled nanj je sedaj
zazrt v prihodnost in poln načrtov, da zopet
postane to, kar je nekoč bil – središče dogajanja in druženja. Bili so drugi, ki so ga zgradili, mi pa bomo nadaljevali njegovo zgodbo.
In ta zgodba bo nekoč del zgodovine, zato je
na nas, da zgodbo napišemo dobro.
Eno pa ne ugasne nikoli, če zagori:
ljubezen do domačega kraja.
(J. Sušnik)
Do naslednjega pisanja lep pozdrav.
Alojz Zmrzlikar,
predsednik KS Žerjav
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FOTOREPORTAŽA

NEURJE V DECEMBRU
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Foto: Boris Keber

MEDNARODNO EVROPSKO TEKMOVANJE

ENTENTE FLORALE EUROPE 2018

24. junija 2018 na ocenjevalnem obisku v Črni na Koroškem
Kot smo vam predstavili že v prejšnji številki glasila, se je Občina Črna na Koroškem v
letu 2018 vključila v mednarodno evropsko
tekmovanje ENTENTE FLORALE za najlepši kraj v kategoriji: vas (village) do 5.000 prebivalcev.
Mednarodna komisija, ki jo sestavljajo člani
iz desetih evropskih držav, bo Črno obiskala
v nedeljo, 24. junija 2018.

Prahovega mostu in atletskega stadiona po
dolini Bistre do naravnega parka Bistra. Pot
bomo nadaljevali do TIC Topla, kjer si bodo
ogledali info točko Geoparka Karavanke
in čebelarsko zbirko, nato pa jih bomo odpeljali do Žerjava, kjer jim bomo predstavili
tehniško dediščino – zbiralnico rude in jim
zavrteli predstavitveni film Žerjav nekoč in
danes. Posebej jih bomo opozorili na posledice onesnaženja ter jim pokazali učinke
sanacijskih ukrepov.
Po končanem ogledu bo komisija na zaprtem sestanku dokončala svoje ocenjevanje,
svoje vtise pa bodo nato predstavili na novinarski konferenci. Zvečer bomo za člane
komisije in vse sodelujoče pri organizaciji
njihovega obiska pripravili večerjo in prijetno druženje z izmenjavo vtisov in kulturnozabavnim programom v Kulturnem domu.

Obisk komisije bo potekal po strogo in natančno določenem programu, ki bo trajal
natančno štiri ure in v tem času jim bomo
Črno predstaviti na čim bolj prijeten način,
tako da bomo predstavili dosežke v desetih
kategorijah, ki jih bodo ocenjevali.
V vsaki uri, ki jo imamo na voljo za predstavitev občine, bomo člane komisije na zanimiv
in nam lasten način popeljali skozi zgodovino našega kraja, naše naravne lepote, kulturno in sakralno dediščino, razvojne dokumente, društveno dogajanje in pomembne
dogodke ter prireditve. Predstavili jim bomo
dosežke na področju urejanja kraja, varovanja naravne in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter jih seznanili z delovanjem
šole, vrtca in CUDV.
Komisijo bomo pričakali v centru, kjer jih
bosta pozdravila Pihalni orkester Rudnika Mežica – Črna in častna četa gasilcev,
na stojnicah pa se bodo predstavila naša
društva. V poročni sobi na občini jih bomo
pogostili in jim uvodoma zavrteli kratek
predstavitveni film o Črni ter razgrnili strateške razvojne dokumente. Pot nas bo nato
vodila po obnovljeni ulici mimo Kovača do
Kulturnega doma, kjer se bosta na ploščadi
predstavila OŠ Črna na Koroškem in CUDV
Črna.
Nazaj proti centru se bomo vrnili mimo tržnice in Rešarjeve hiše do cerkve in pokopališča.
Po premoru za kosilo bomo člane komisije popeljali po Pristavi mimo obnovljenega

V prihodnjih tednih nas tako čaka veliko
dela, saj želimo res dobro pripraviti vse
potrebno, da se bo naš kraj 24. junija uspešno predstavil mednarodnim ocenjevalcem.
Ponovno se obračamo tudi na vas, krajane
Črne, saj lahko tako visoke cilje dosežemo
le, če vsak posameznik po svojih najboljših
močeh prispeva h končnemu rezultatu.
Po informacijah in navodilih, ki smo jih pridobili od članov strokovne komisije, so pri
ocenjevanju še posebej pozorni na sodelovanje vseh občanov pri urejanju kraja, pri
predstavljanju lokalnih značilnosti in pomembnih dosežkov ter na sodelovanje pri
sami izvedbi obiska komisije.
7
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tudi občina, ki bo nabavila določeno število
sadik in jih občanom brezplačno razdelila.
Strokovna komisija si v vsakem kraju, ki ga
ocenjuje, še posebej skrbno ogleda tudi pokopališče, ki je odraz kulture in zgodovine
kraja ter odnosa prebivalcev do svojih prednikov in svoje preteklosti. Vse občane zato
prosimo, da v času obiska komisije še posebej skrbno uredijo svoje grobove, za katere pa vemo, da so v Črni tudi sicer vse leto
zgledno urejeni. Vedno pa je prostor za še
kakšno dodatno ureditev ali izboljšavo, zato
vas prosimo, da tudi temu v prihodnjih tednih namenite svojo pozornost.

Tako vse Črnjane prosimo in vabimo, da
vsak v svoji bližnji okolici poskrbi za urejen
vrt, pokošeno zelenico, pospravljeno dvorišče in lepo ocvetličena okna ali balkone. Da
bodo naše ulice, po katerih se bodo sprehodili člani komisije, res lepo in enotno urejene, smo se posvetovali tudi s strokovnjaki s
področja urejanja krajine in hortikulture, ki
so nam svetovali, da okna, balkone in ograje v Črni polepšamo s cvetjem v rumeni in
beli barvi. Tako vas na tem mestu prosimo,
da če je le možno, tudi sami pri nakupovanju
cvetja upoštevate to priporočilo in letos svoj
dom okrasite z rumenimi in belimi cvetlicami. Pri tem bo občanom na pomoč priskočila

Zdaj je čas, da se Črnjani spet lahko izkažemo. Vsi skupaj zavihajmo rokave in kar
najlepše uredimo naš kraj, da ga bomo s
ponosom lahko pokazali obiskovalcem in da
se bomo tudi sami v njem dobro počutili. V
nedeljo, 24. junija 2018, pa vas vse vabimo, da
se pridružite dogajanju v centru in tudi sami
pozdravite naše obiskovalce oz. ocenjevalce.
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

NOVI POGLEDI NA PLEČNIKOV SPOMENIK
V ČRNI NA KOROŠKEM
Jubilejno Plečnikovo leto
V preteklem letu, ki je bilo na kulturnem
področju poimenovano tudi »Plečnikovo
leto«, smo obeležili 145. obletnico rojstva in
60. obletnico smrti našega slovitega arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957). S svojimi
stvaritvami je dal izrazit značaj Ljubljani,
prestolnici Slovenije, mednarodno poznane
pa so tudi njegove arhitekturne umetnine,
ki jih je ustvaril drugod po svetu, predvsem
na Dunaju in v Pragi. Širši publiki in včasih
tudi domačinom samim pa so manj poznane
izjemnosti Plečnikovih posegov po različnih
krajih širom Slovenije.

Razstava v CTK
V Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK) smo se odločili, da ob priložnosti
Plečnikovega leta osvetlimo eno njegovih
manj znanih del, ki pa nosi v sebi vse prvine vrhunske Plečnikove stvaritve in ki je tudi
pomembna dominantna točka v prostoru. Z
razstavo smo predstavili »spomenik žrtvam
prve in druge svetovne vojne«, ki je središčna točka glavnega trga v Črni na Koroškem.
Razstava je obsegala dva dela. Osrednji del
je predstavljala fotografska razstava črnobelih fotografij velikih formatov, v spremljajočem delu pa smo raziskali okoliščine
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nastanka spomenika, analizirali njegove
arhitekturno urbanistične značilnosti ter
poiskali, kaj je o tem zapisanega v literaturi. Ob tej priložnosti smo uredili tudi knjižno
razstavo Plečnikovih del in del o Plečniku,
ki jih hranimo v zbirki knjižnega gradiva
CTK. Med njimi je tudi danes že zelo redka
prva monografija o Plečniku, ki jo je napisal
umetnostni zgodovinar Kosta Strajnić in je
izšla leta 1920 (Strajnić, 1920).

originalni deli starejših spomenikov. Vrhnji
del tako vzidanega dela dorskega stebra (ki
spominja tudi na Knežji kamen) je hkrati
spomenik žrtvam prve svetovne vojne. V srednjem delu obeliska je vzidan relief otroške
glave (ali putta).
V spodnjem delu iz štirih pip priteka voda v
osem skledastih kamnitih korit in se pretaka
naprej v kvadratni bazen ob vznožju.
Nad koriti je napis prof. Janka Glaserja
(1893–1975):
TO ŽRTEV BORB IN ZMAG JE SPOMENIK
POSTOJ TOVARIŠ
SPOMNI SE NA MRTVE
VSE KAR VELIKO JE, VZKALI IZ ŽRTVE
IN TI KI ŽIV SI, MRTVIM SI DOLŽNIK.
Vklesane so tudi letnice 1914–1918 in 1941–
1945.

Opis prostorske umestitve obeležja
V delih, ki opisujejo preteklost Črne (Repanšek, 2004) je opisano prostorsko stanje utesnjenosti središča Črne v obdobju po drugi
svetovni vojni. Leta 1946 je nastal idejni ureditveni načrt, po katerem naj bi preoblikovali središče Črne. Izvedli so 'udarniško akcijo', podrli lesene barake, ki so se tu nahajale,
odstranili hleve in druge neustrezne objekte.
Preuredili so tudi pokopališče pred cerkvijo,
ki je segalo globoko v središče kraja, in ga
prenesli za cerkev. Tako je nastal sredi Črne
večji prazen prostor, v katerega se stekajo
tri glavne cestne vpadnice. V njegovem središču so si zamislili spomenik, ki bi bil pomnik žrtvam Črne in njene okolice. Naročili
so ga pri arhitektu Plečniku, ki ga je zasnoval, za izvedbo detajlov pa je bil odgovoren
njegov učenec in asistent Anton Bitenc.

Skrivnostna glava na vrhu spomenika
Vrhnji del spomenika z glavo je modelirala Vladimira Bratuž (1923–2006). (Hrausky,
Koželj, Prelovšek, 1997, Krečič, 1975). V pisnih virih nismo našli razlage, kdo naj bi bil
»neznani junak«, med ljudmi pa kroži mnenje, da ta glava izredno spominja na glavo
kralja Aleksandra I. Karađorđevića, kot je
bil upodobljen na spomeniku, delu Lojzeta
Dolinarja, ki je stal le kratek čas (1940–1941)
v Ljubljani na Kongresnem trgu. Italijani so
ga podrli v prvih dneh okupacije. Nekateri so bili celo mnenja, da je Plečnik na obelisku v Črni uporabil odstranjeno glavo s
tega spomenika, vendar to ne drži, saj je bil
Dolinarjev spomenik v bronu, Črnjanski pa
je kamnit. Vsekakor pa je podobnost obeh
upodobitev presenetljiva! Znano pa je, da je
na natečaju za kraljevi spomenik v Ljubljani
sodeloval tudi Plečnik s svojo skupino (Rotovnik, 2015) in morda kljub vsemu izhaja
zamisel upodobitve glave od tam.

Opis zasnove spomenika
Spomenik predstavlja enega redkih uresničenih primerov povezave spominskega obeliska z vaškim vodnjakom, ki jih je Plečnik
pogosto skiciral (Miler, 2012). »Vodnjak z elementom vode nosi mnogo simboličnih sporočil. Pomeni lahko vir življenja, sredstvo očiščevanja, vir obnavljanja in preporoda, izvir
znanja, modrosti, simbol izobilja in skrivnosti … « (Porok, 2017) Posvečen je žrtvam prve
in druge svetovne vojne. Šest metrov visok
kvadratni steber – obelisk je obložen z rečnimi kamni (ki so jih znosili domačini iz bližnje
reke Meže). Vanj so kot spolije vdelani različni arhitekturni in okrasni elementi. Spolije
se imenujejo v spomenike vdelani/vzidani

Izvedba postavitve spomenika
Iz ohranjenih dopisov izvemo, da si Plečnik
lokacije ni predhodno ogledal, niti kateri od
sodelavcev, ampak so delali po fotografiji
trga (Miler, 2012). Središčna lega v stičišču
9
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treh vpadnih cest tvori verjetno prvo krožišče pri nas.
Načrte je v šoli risala Milica Detoni (1926–
1961), ki je naredila več variant. Postavitev je
nadzoroval Plečnikov tedanji asistent Anton
Bitenc (1920–1977). Spomenik je izdelalo podjetje Industrija kraškega marmorja Sežana.
Veliko dela so krajani opravili prostovoljno,
vsa dela pa je ves čas vodil domačin Ivan
Hercog. Otvoritev Plečnikovega spomenika
v Črni je bila 31. avgusta 1952. V »Plečnikovem letu« je minilo torej 65 let od postavitve.

Koroškem (avtor grba je domačin univ. dipl.
inž. arh. Karl Markovič).
Novi pogledi
Jeseni 2017 je bil na spomeniku izveden obsežen konservatorsko restavratorski poseg
(Zavod…, 2017). Pred napovedanim restavriranjem spomenika smo julija 2017 obiskali
Črno, si ogledali Plečnikov spomenik sredi
kraja in ga fotografirali. Pri tem smo izbrali take poglede, ki poudarjajo njegove arhitekturne in prostorske posebnosti ter dokumentirajo patino časa, ki se je vtisnila vanj v
vseh letih doslej.
Odločili smo se za črno-belo tehniko fotografij, kar daje vtis brezčasnosti in omogoča intenzivnejše izražanje posameznih detajlov.
Razstavljene fotografije gledalcu približajo
podrobnosti, ki sicer niso opazne mimoidočemu opazovalcu, statičnost fotografije pa
vzbuja zavedanje o veličini te stvaritve tudi
tistim, ki hodijo morda dnevno mimo nje, pa
se med vsakdanjimi življenjskimi opravki
le redko ustavijo in zavedo pomena, ki ji ga
ta stvaritev sporoča. To so zaznali nekateri
prodorni Črnjani, ki so se udeležili otvoritve razstave v Ljubljani in izrazili željo, da
bi tako razstavo organizirali tudi v njihovem
domačem kraju.

Plečnikovo pismo Črnjanom
Plečnik se ni udeležil slavnostnega odkritja
spomenika, ohranilo pa se je pismo, ki ga
je v zahvalo za povabilo napisal Črnjanom
(osebni arhiv zakoncev Repanšek):
»Lepo in toplo Vaše pismo me je nadvse prijetno iznenadilo. Za toliko pozornost sem
Vam od srca hvaležen. Zasluga moja je malenkostna v primeri z Vašo, ki ste si naložili
težko breme in zvesto vztrajali do izvršitve
spomenika. Živa voda, ki bo spomeniku iztekala, naj bo neusahljiv spomin na Vaše rajnke žrtve – mimoidočim živim pa opomin.
Resnično obžalujem, da se svečanosti odkritja spomenika ne morem udeležiti, Vam
v roke seči in povedati, kako prisrčno vsem
dobro želim.
Našega zvestega ing. arch. Tone Bitenca seveda povabite, vreden je te časti!
25. avg. 1952
v vdanosti Plečnik«
Pismo je vsekakor dragoceno predvsem, ker
izkazuje domačinom Črne pristno priznanje
za njihove zasluge pri realizaciji spomenika.
Dodamo lahko še to, da jim gre zasluga tudi
za njegovo dolgoletno vzdrževanje in ohranjanje.
Občinski grb
Središčna točka s Plečnikovim spomenikom
je postala tako značilna za kraj, da je spomenik s stičiščem treh cest v stilizirani obliki upodobljen tudi v grbu občine Črna na
10
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Plečnik simbolno vgradil v vse svoje arhitekturne mojstrovine.
Pobudo za razstavno predstavitev Plečnikovega spomenika v Črni na Koroškem je dal
Črnjan Miro Pušnik, direktor CTK, fotografije so delo Gašperja Lešnika, diplomiranega fotografa, oblikovno-arhitekturni del sem
prispevala Doris Dekleva Smrekar, magistrica arhitekture. Opravljeno delo nam je
v veliko zadovoljstvo, saj nas je obogatilo z
novimi védenji o naši zgodovini in umetnosti
in nas medsebojno povezalo.
Viri:
Hrausky, Andrej, Koželj, Janez in Prelovšek, Damjan, 1997: Plečnikova Slovenija: vodnik po arhitekturi. Ljubljana: Dessa, str.221-223.
Krečič, Peter, 1975: Spomeniki NOB Jožeta Plečnika in njegove šole. Ljubljana: Arhitekturni muzej, str. 8.
Miler, Matija, 2012: Plečnik in Koroška. V: Odsevanja : revija za leposlovje in kulturo ISSN: 03513661.- [Št.] 85/86 (pomlad-poletje 2012), str. 45-50.
Plečnik, Jože, 1993: Architectura perennis; Napori. Ljubljana: Dessa, str. XXXI.
Porok, Ana, 2017: Plečnik in voda, vodnjaki v
mestu. Ljubljana: Plečnikova hiša, str. 3. [Razstavni list ob občasni razstavi v Plečnikovi hiši
13.10.2017-21.1.2018]
Prelovšek, Damjan, 1993: Plečnikovi knjigi Architectura Perennis, Napori. Ljubljana: Dessa,
str.15.
Rotovnik, Martin, 2015: Nekoč v Ljubljani: Kip
ubitega kralja. http://www.delo.si/novice/ljubljana/nekoc-v-ljubljani-aleksandrov-kip.html
[pregledano 22. 03. 2018]
Repanšek, Marta, 2004: To žrtev, borb in zmag
je spomenik. V: Večna ura, folklorne pripovedi
iz Črne in okolice. Črna na Koroškem: samozal.,
str. 295–297.
Strajnić, Kosta, 1920: Josip Plečnik. Zagreb: Ćelap i Popovac.
Repanšek, Alojz, 2017 - osebni arhiv.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
2017: Črna na Koroškem, spomenik žrtvam 1. in
2. svetovne vojne. http://www.zvkds.si/sl/clanek/
crna-na-koroskem-spomenik-zrtvam-1-2-svetovne-vojne [pregledano 22.03.2018]

Foto: Gašper Lešnik

Glavno vrednost tega spomenika vidim
v njegovem skladnem, lahko rečemo tudi
»spravnem« vklapljanju v prostor, v katerem
se prepletajo različne zgodovinske in družbene prvine, ki pa izhajajo iz istih simbolnih
pomenov žrtvovanja, minevanja, življenja in
smrti, tako pomembnih za človekovo bivanje.
Gostovanje v CTK v Črni na Koroškem
Razstava je bila decembra 2017 postavljena
tudi v Kulturnem domu Črna na Koroškem,
tako s fotografskim kot tudi spremljajočim
delom. Če smo z njo uspeli v obiskovalcih,
ki sicer dnevno hodijo mimo spomenika in
ga vsekakor že dobro poznajo, obuditi zavedanje o pomenu in veličini te Plečnikove
arhitekturne stvaritve, spomniti na smelost
njihovih prednikov, ki so zaslužni za njeno
izvedbo, predvsem pa s tem opomniti na prizadevanja in žrtve prednamcev, brez katerih ne bi bili to, kar smo, je naš namen dosežen.
Vse, kar danes smo in imamo, je zraslo na
osnovi naših prednikov. Temu gre naša
zahvala in obveza, da naredimo, česar oni
(še) niso uspeli. To so tudi načela, ki jih je

Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
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ČRNJANI ŽIVIMO V KRAJU,
KI JE STAREJŠIM NAKLONJEN
Silva Fužir, sedaj upokojena specialna pedagoginja, že dolgo s svojimi aktivnostmi pušča
pečat v kraju. Za njo sta dva mandata predsedovanja Društvu upokojencev Črna, prej
je bila več let smučarska sodnica, še vedno je
planinska vodnica. Za vso to delo je prejela
številna priznanja.V razgovoru za Črjanske
cajtnge je podelila nekaj spominov, izkušenj
in modrosti, kakršne nabere samo človek z
bogatim življenjem.
Pred osmimi leti so te izvolili za predsednico Društva upokojencev Črna. Zakaj si pristala na tem odgovornem mestu, namesto
da bi le uživala penzijo?
Ko sem nekoč prejela občinsko priznanje in
poslušala utemeljitev, ki je bila predvsem
z mojega strokovnega področja, sem razmišljala, da bi lahko kaj več naredila tudi
za kraj. Priložnost sem dobila pred osmimi
leti, ko so me prosili, da bi bila predsednica
upokojenškega društva. Ko sem izvedela, da
bo z mano delala dobra ekipa, sem nalogo
prevzela. Začeli smo z entuziazmom in nekaj novostmi, bili smo zagnani in dokaj uspešni. Z leti so postale dejavnosti utečene in
sedaj po osmih letih je bil ravno pravi čas, da
je nekdo drug prevzel vajeti in da se začne v
društvu dogajati spet kaj novega.

V službi za računalnikom

upokojenski »žep«. Zadnji dve leti imamo
enkrat v letu tridnevni izlet, da si lahko v
miru ogledamo kraje, obenem pa imamo dovolj časa za klepet in kakšno pijačo.
Želeli smo si pomladiti naše članstvo. Upali
smo, da bomo z novimi vsebinami pridobili
več upokojencev. Generacije upokojencev se
spreminjajo: mlajši upokojenci so že starejši,
drugih pa še ni zadaj, saj se ljudje sedaj pozneje upokojujejo. V našem DU je bilo lani
541 članov, prejšnja leta jih je bilo še malo
več. Pa še nekaj je: nekateri malo podcenjujejo naše društvo, češ da niso še toliko stari,
da bi se priključili. V društvu bi pa potrebovali ravno nekoliko mlajše upokojence, ki bi
vodili različne aktivnosti, ne le športne, ampak tudi kulturne in dejavnosti z drugih področij življenja in dela. A pri udeležbi je vedno
isti problem: nekateri so aktivni povsod, kar
je dobro, slabo pa, da je veliko članov, ki niso
vključeni v nobeno aktivnost.
Z mano je delal uspešen upravni odbor in
skupina pridnih poverjenikov. Vsem sem
hvaležna za sodelovanje in pomoč. Posebej
pa se zahvaljujem Lenki in obema Francema, ki so z veliko znanja, dobre volje in prijaznosti omogočali, da je bilo naše skupno
delo bogato in uspešno.

Kako ste se z novim upravnim odborom lotili dela?
Začetek ni bil težak, saj smo program le nadgrajevali. Prizadevali smo si, da bi bile vsebine našega programa čim bolj raznolike, da
bi se vanje lahko vključili ljudje z različnimi
interesi. Organizirali smo nekaj novih aktivnosti, kot so predavanja, bralni večeri … ter
iskali možnosti za nove športne, rekreativne
in kulturne dejavnosti. Pri izbiri izletov in
pohodov smo morali upoštevati zahtevnost
poti, zanimivosti, ki si jih bomo ogledali, in
12

INTERVJU
Katerim smernicam v vašem programu ste
še sledili? Posebej odmevna je bila akcija
Starejši za starejše.
V današnjem času država pričakuje od starejših ljudi, da pomagajo starejšim, na svoje
dolžnosti pa pozablja. Spoznanje, da se lahko zanesemo le nase, na svojo družino in na
kraj, v katerem bivamo, nam narekuje tudi
smernice programa, ki ga načrtujemo za
delo društva. Naša vizija je, da ljudje ohranjajo vitalnost in psihofizične sposobnosti
čim dlje, da so sposobni skrbeti zase, da živijo bogato in zdravo starost, da se vključujejo
v različne aktivnosti v kraju, da je kakovost
bivanja doma dobra, da se počutijo sprejete ter da sta jim zagotovljena socialna in
zdravstvena varnost.
V društvu skrbimo, da so naši člani deležni vseh potrebnih informacij in da vedo, da
mislimo nanje. Poverjeniki DU preko leta
obiskujejo vse člane in jih obveščajo o naših
aktivnostih. Tiste, ki praznujejo žlahtne jubileje, pa obiščejo tudi na njihov rojstni dan
in jih obdarijo. Dvakrat v letu, ob praznikih,
obiščemo tudi Črnjane, ki bivajo v domovih
za starejše. Za vse nas so obiski posebno doživetje.
V projektu Starejši za starejše, v katerega je
naše društvo vključeno že več let, sodeluje
okrog dvajset prostovoljcev. Projekt poteka
pod okriljem ZDUS. Uspešno ga vodi Jožica
Kropivnik. Za delo v tem projektu je skupina
prostovoljcev na pobudo občine prejela državno priznanje. Prostovoljci tega projekta
obiščejo vse, ki so starejši od 69 let, opravijo
z njimi pogovore, spremljajo njihovo obdobje
staranja, nudijo pomoč in posredujejo potrebe po kakršnikoli pomoči ustreznim ustanovam.

Sodelovanje v medgeneracijskemu centru
pa ni tako dobro, kot bi lahko bilo, čeprav
ima črnjanski medgeneracijski center bogate vsebine. Ob dopoldnevih so tam odprta
vrata, lahko bi si skuhali kavo ali čaj ter se
družili, a zanimanja s strani upokojencev ni
dovolj. Pa tudi mladih ni, le osnovnošolci so
in nekaj posameznih mladih prostovoljcev.
Mladi bi lahko v medgeneracijskem sodelovanju naredili več v smislu pomoči starejšim: svetovali bi pri delu z računalnikom ali
uporabo pametnega telefona, starejši pa bi
mlajšim kaj modrega povedali. No, smo pač
Črnjani, mladi ali stari, bolj trdi in premalo
dovzetni za spremembe, zato pa vse novosti
bolj počasi zorijo.
Prostovoljstvo je vrednota, ki počasi izgublja moč. Koliko je še tega pri upokojencih?
Veliko. Vsi: člani UO, vodje različnih aktivnosti, poverjeniki, člani drugih odborov,
prostovoljci v projektu, vsi smo prostovoljci.
Za svoje delo nismo nagrajeni. Nagrada je
zadovoljstvo naših članov. Za prostovoljstvo
smo se odločili sami. Zavedam se, da je prostovoljstvo v današnjem času velika vrednota
in upam, da bo še nekaj časa. Tudi v našem
programu ima prostovoljstvo svoje mesto,
saj ga želimo ohraniti in še naprej razvijati. Iskali bomo nove oblike prostovoljstva, ki
bodo članom v pomoč pri zadovoljevanju potreb po prevozu, hišnih in drugih opravilih
ter drugih potreb s socialnega in humanitarnega področja.
Kaj je bilo najtežje, kaj te je upehalo pri delu
z upokojenci?
Moj glavni problem je bila vožnja iz Mitneka
v Črno in nazaj. Zdi se mi, da mora predsednik DU živeti v vasi, da ljudi srečuje in poklepeta z njimi. Čutila sem, da bi morala biti
več med ljudmi, večkrat v naših društvenih
prostorih in bolj na voljo ljudem.

Kako pa poteka medgeneracijsko sodelovanje, ki je našlo prostor tudi v našem kraju?
V našem društvu imamo skupine, v katerih
se med ročno oblikovalskimi in rekreacijskimi dejavnostmi družijo naše članice in člani
z mlajšimi in vsi pravijo, da so njihova druženja prijetna in da jim je lepo.

Tesno sodelovanje z upokojenci pa je zagotovo tudi tebe obogatilo?
Potrebe, ki jih imamo ljudje, se s starostjo
13
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spreminjajo. Največja potreba je seveda
zdravje, pa sprejetost, socialna vključenost in kakovostno staranje. Ob spremljanju življenja upokojencev sem spoznala, da
je pomembno, v kakšnem okolju živiš, med
katerimi ljudmi se staraš, kako se spopadaš
z osamljenostjo, kako je v kraju poskrbljeno
za starejše, kakšna je možnost za vključevanje v društvene aktivnosti … Lahko rečem,
da moramo biti Črnjani zadovoljni, saj živimo v kraju, ki je naklonjen starejšim ljudem,
in imamo županjo, ki skrbi za kakovost bivanja doma.
Pred tem si oddelala polno delovno doba pri
Centru za usposabljanje, delo in varstvo.
Kaj si doštudirala, kakšni so bili prvi začetku v ZDUM-u, kot se je ustanova nekoč imenovala?
Ker sem bila konec srednje šole kar hitro
mama, nisem imela možnosti rednega študija. Ko sem se zaposlila v zavodu, sem ob delu
končala na Pedagoški fakulteti študij specialne pedagogike. Moje delo je bilo ves čas v
centru. Pri razvoju sem bila zraven od samega začetka, zato večkrat rečem, da sem rasla z zavodom.
Začetki so bili težki, a se jih z veseljem spominjam. Oblikovali smo se v dober in uspešen kolektiv. Med nami je bilo veliko medsebojnega sodelovanja in pomoči.

Sinji vrh nad Ajdovščino

Kaj je bilo tvoje strokovno delo in na katerem področju ste uspešno orali ledino?
Moje strokovno delo je bilo delo učiteljice za
otroke s posebnimi potrebami. Nekaj časa
sem delala s skupino otrok na področju likovne vzgoje, zadnjih deset let pa sem bila
pedagoški vodja. Ledino smo uspešno orali
na vseh področjih, predvsem pa na strokovnem. Bili smo vzor tudi drugim v Sloveniji.
Od nas so se učili strokovni delavci sorodnih
ustanov.

smo ga imeli v centru. Direktor je vsa leta izobraževanju posvečal veliko pozornost. Imeli smo možnost rednega izpopolnjevanja in
širjenja znanja. Bili smo na mnogih strokovnih srečanjih in ekskurzijah doma in v tujini. Z referati in predavanji smo predstavljali
nova spoznanja. V Sloveniji smo si ogledali
vse sorodne ustanove in bogatili svoje znanje
ter ga prenašali v domačo hišo. Razvoj stroke v posamezni ustanovi se lahko širi samo
z znanjem in dobro prakso. In tega je bilo
v Črni veliko. Bili smo ustvarjalci programov, priročnikov, strokovnih člankov, novih
metod dela in drugih učno-vzgojnih pripomočkov. Tim strokovnih delavcev, v katerem
sem sodelovala, je uspešno uresničeval vizijo razvoja centra, jo širil in žlahtnil. Ponosna
sem, da sem bila del tega tima.

CUDV je z leti rasel, se razvijal in širil, z vsem
tem pa verjetno tudi vsi strokovnjaki ... ?
Hvaležna sem za možnost izobraževanja, ki

Za svoje uspešno delo si prejela mnoga priznanja. Katero ti največ pomeni?
Res, prejela sem več priznanj. Največ mi po14
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meni plaketa Antona Skale, najvišje defektološko priznanje, ki ga za uspešno delo na
strokovnem področju podeljuje Društvo defektologov Slovenije.

liko. Vikende smo z družino večinoma preživljali v planinah, ko pa sta dekleti odrasli,
pa sama z možem. Pa tudi probleme, ki so
me včasih bremenili, sem med hojo večkrat
premlevala in našla zanje rešitev, zato mi je
hoja tudi sicer, ne samo v hribe, pomembna
za fizično in psihično zdravje.
Največkrat smo bili z družino na Raduhi,
zato imam nanjo najlepše spomine, od domačih gora je najskrivnostnejša Olševa,
murke pa najlepše dišijo na Uršlji gori. Vesela sem, da sta obe hčerki vzljubili planinarjenje ter da naklonjenost do hoje in športnih
aktivnosti prenašata na svoje otroke, moje
vnuke.

Ti je ostal v spominu kak poseben dogodek
s sodelavci, gojenci ...?
O, teh je pa tako veliko, da bi težko katerega izpostavila. No, nekoč sem pred prazniki svoje staro kolo, s katerim sem se vozila
v službo, pustila pred centrom. Ko sem se
vrnila, me je čakalo prelomljeno na pol. Vse
praznike so se otroci vozili z njim. Seveda
sem iskala krivca, pa so me tolažili: » Ne jezi
se, saj ti ga bomo »zašvasali«. Pa so mi ga
res! Delati z otroki in mladostniki je bilo zanimivo, velikokrat zahtevno, pa tudi zabavno. Najboljše so bile šole v naravi, planinski
izleti ter različna druženja, na katerih smo
se z gojenci trdneje povezali in na teh vezeh
uspešneje gradili učno-vzgojno delo.
Ko se srečamo s prijateljicami in sodelavkami, se nasmejemo kakšnim zanimivim dogodkom in pripetljajem, ki so nas zabavali in
nam včasih povzročili tudi sive lase.

V duhu planinstva si vzgajala svoji hčerki in gojence v CUDV. Kaj te je napeljalo k
temu, da si postala tudi planinska vodnica?
Med spremljanjem otrok in mladostnikov na
planinskih izletih sem ugotovila, da imam za
vodenje v gorah premalo strokovnega znanja. Občudovala sem vse, ki so znali narediti kak vozel, varovati med hojo in skrbeti
za varnost. Odločila sem se, da bom pridobila potrebna znanja, zato sem najprej naredila tečaj za mentorico planinske skupine,
pozneje pa še vodniškega z A licenco. Med
tečajniki sem bila med starejšimi. Prepričali
so me, da gremo cela skupina naprej v tečaj
še za B kategorijo, to je za vodenje v visokogorju. Uspešno sem ga končala in na mojo
veliko željo postala planinska vodnica.

Si ob upokojitvi, po 38 letih delovne dobe,
lahko potrdila sama sebi, da je bilo delo z
osebami z motnjo v duševnem razvoju tvoje
poslanstvo?
Seveda, čeprav je bil študij specialne pedagogike posledica zaposlitve. Delati z osebami z motnjo v duševnem razvoju, sprejemati njihovo drugačnost, jih učiti in vzgajati,
biti razumevajoč in strpen, z njimi preživeti
dobršen del življenja, predvsem pa jih imeti
rad, ja, to je bilo naše in moje poslanstvo.

Vodenje ljudi po gorah je zaradi prežečih
nevarnosti zelo odgovorno delo. Kaj vse se
je na tem področju spremenilo v vseh teh letih, odkar si planinska vodnica?
Boljše je, ker sta znanje in osveščenost ljudi
večja, tudi planinska oprema je boljša, napovedi vremena so natančnejše. Slabo pa je, da
je v gorah veliko več ljudi in da mnogi pohodniki precenjujejo svoje sposobnosti. Včasih
ni bilo ferat, vsaj pri nas ne, zdaj mora biti
vodnik pripravljen tudi nanje. Vodenje ljudi
po zahtevnih poteh je res odgovorno, zato
mora vodnik imeti poleg znanja tudi dovolj

Kadar pa se v življenju hočeš oddahniti in si
napolniti dušo, se podaš v hribe in gore. Kaj
ti pomeni planinarjenje, kaj ti daje hoja po
samotnih poteh, katera gora ti nudi najljubše stezice?
Hoja po planinskih poteh in brezpotjih je kot
meditacija. Ure lahko hodiš, pa se zaveš, da
že dolgo ni bilo nobene misli. Takih sprostitev sem po napornih dneh potrebovala ve15
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izkušenj. Nekateri vodniki so ravno zaradi
velike odgovornosti vodenje opustili, je pa v
društvih veliko mladih in sposobnih vodnikov, ki z vso odgovornostjo opravljajo vodniško poslanstvo.Vodniki imamo redna strokovna izpopolnjevanja, na katerih utjujemo
praktična in teoretična znanja.
Spremenilo se je pa tudi to, da je obiskovanje
gora v večjih skupinah redkejše. Ni več tako,
da bi polni avtobusi vozili pohodnike na planinske izlete, saj veliko ljudi raje planinari z
družino ali pa sami v manjših skupinah. V
nekaterih društvih so to množičnost ohranili, v Črni pa, upam, da še bo kdaj.

Sodniška ekipa na cilju

Tudi pri Planinskem društvu Črna si zaokrožila eno obdobje: po štirih letih dela v
upravnem odboru in kot dolgoletna načelnica vodniškega odseka si vodstvo prepustila mlajši, a delovala boš še naprej. Kakšni
so tvoji planinski načrti?
Še naprej bom z veseljem vodnica, le da
bodo hribi manj strmi in poti krajše. Več let
sem pomagala pri vodenju otrok planinske
skupine OŠ in upam, da me bodo še kdaj
potrebovali. Sicer pa ima PD v programu izletov načrtovanih nekaj zahtevnih in nekaj
manj zahtevnih pohodov, zato mi dela ne bo
manjkalo.

Kaj še rada počneš? Za tabo je uspešna aktivna doba življenja, med drugim si bila tudi
spremljevalka moža, znanega slikarja Landija Fužirja, pomagala si vzgajati pet vnukov. Vse to bi lahko strnila v knjigo. Kakšni
so tvoji načrti?
Rada sem v naravi. Delo okrog hiše mi je v
sprostitev. Rada kaj preberem. Poleg planinarjenja rada hodim na krajše sprehode. V
Podpeci je veliko lepih poti. S svojim življenjem sem zadovoljna. Imam pridne hčerke
ter krasne vnukinje in vnuka. Vesela sem, da
jih imam priložnost spremljati in z njimi kaj
lepega doživeti. Ker se vsi ukvarjajo z glasbo
in petjem, grem na njihove nastope in koncerte. Seveda pa z veseljem spremljam tudi
Landija na njegovi slikarski poti.
Da bi pa to strnila v knjigo, pa ne bi šlo. Jaz,
kadar kaj napišem, stavek večkrat obrnem,
preden sem z njim zadovoljna. Za knjigo napisat moraš biti pri miru, jaz pa ne morem
biti dolgo, zato bi mi knjiga šla prepočasi
od rok. Rada imam poezijo. Morda bom pa
kdaj kakšno pesem napisala, za tisto pa ne
bo treba tako dolgo sedeti.

V prostem času si rada priskočila na pomoč
Smučarskemu klubu Črna kot smučarska
sodnica. To je bilo večdesetletno obdobje,
kajne?
Ja. Na ta leta pa imam ene najlepših spominov. Smučarska sodnica sem postala zato,
ker sta obe hčerki smučali, z možem sva
jih pa spremljala. Večkrat sem samo stala
ob progi in navijala, potem sem pa tudi kaj
pomagala. Da bi bila koristna, sem naredila
izpit za smučarsko sodnico in pomagala pri
sojenju, kadar so me potrebovali. Žensk nas
ni bilo veliko, zato smo največkrat imele nalogo zapisovalke. V dobri in zabavni družbi
sodnikov sem se kljub delu na mrazu imela
lepo. V centru me kot sodnico še sedaj povabijo na kakšno tekaško tekmo.

Silva, hvala za zanimive odgovore. Prepričana sem, da boš še naprej aktivna zase in
v dobro kraja. Na tej poti ti v svojem imenu
in v imenu bralcev Črjanskih cajtng želim
vse dobro.
Irena Greiner
16
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IZPOLNITE ANKETO O PROMETU V OBČINI
IN SODELUJTE V NAGRADNEM ŽREBANJU
Občina Črna na Koroškem pripravlja celostno prometno strategijo (CPS). K tej številki Črjanskih cajtng je priložena kratka
anketa, izpolnjevanje katere vam bo vzelo
dobrih 5 minut. Vaše sodelovanje in odgovori
so neprecenljivi in nam bodo pomagali bolje
razumeti stanje urejanja prometa v občini.
Za izpolnjevanje ankete smo predvideli dve
možnosti. 1: Lahko izpolnite tiskano anketo
in jo vrnete na Občino Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, v škatlo za oddajanje anket v sprejemni pisarni
v pritličju občine. 2: Ali pa izpolnite anketo,
dostopno v elektronski obliki na www.1ka.
si/a/166479.
Za vaš čas in pripravljenost se vam želimo
zahvaliti. Vsi, ki boste vrnili izpolnjeno anketo, boste sodelovali v nagradnem žrebanju.
Izmed vseh pravilno izpolnjenih in vrnjenih
anket (tiskanih ali elektronsko izpolnjenih)
bomo izžrebali eno nagrado v vrednosti
200 €, eno v vrednosti 100 € in eno v vrednosti 50 €.
Do konca februarja smo izdelovalci CPS
opravili analizo obstoječega stanja prometa v občini. Poročila o tem so zainteresirani
javnosti dostopna na spletni strani Občine
Črna na Koroškem, kjer so dostopna tudi
gradiva z dosedanjih javnih razprav. V nadaljevanju podajamo zgolj nekatere izmed
izstopajočih značilnosti.
Več kot 2/3 prebivalcev živi v dolinskem dnu
občine. Občina sodi med demografsko ogrožena območja, saj število prebivalcev od 70ih let prejšnjega stoletja konstantno pada,
hkrati pa se tudi intenzivno stara. Zaradi
starejšega prebivalstva in nizke rodnosti je
zaznati nižji delež aktivnega prebivalstva in
osnovnošolcev ter dijakov. Brezposelnost je
nižja od povprečja v Sloveniji, večina zaposlenih (dobri dve tretjini) se na delo vozi v
druge občine na Koroškem in v Sloveniji, ne-

kaj tudi v Avstrijo, kamor se vozi tudi nekaj
dijakov in študentov. Dijaki se sicer v največji meri vozijo v šolo na Ravne na Koroškem
in v Slovenj Gradec, študenti pa v Ljubljano
in Maribor.
Na področju peš prometa je bilo v občini v
preteklih letih doseženih kar nekaj izboljšav na področju infrastrukture v naselju
Črna na Koroškem (pločniki z nižjimi robniki, umirjanje prometa, hitrostne table) kot
tudi pri spodbujanju hoje za potrebe vsakodnevne mobilnosti (npr. akciji pešbus in
prometna kača na osnovni šoli). Priložnosti
se kažejo v nadaljevanju in nadgradnji teh
ukrepov, odpravljanju ovir za gibalno ovirane ter v urejanju javnih površin – morebiti
tudi ob vodotokih.
Na področju kolesarskega prometa je občina pričela z aktivnim in strateškim načrtovanjem kolesarskega prometa (regijski
projekt ureditve kolesarskih povezav, razvoj
turističnega – predvsem gorskega kolesarjenja). Priložnosti se kažejo predvsem pri urejanju namenske kolesarske infrastrukture,
ki je trenutno ni, kot so kolesarske povezave
v naselju Črna na Koroškem, kolesarska povezava Črna na Koroškem–Žerjav–Mežica
ter razvoj turističnih, predvsem gorskokolesarskih poti. Opaziti je, da osnovna šola že
sedaj uspešno spodbuja otroke h kolesarjenju v šolo, z ustrezno infrastrukturo bi lahko
pogoje za to znatno izboljšali.
Ponudba javnega potniškega prometa (JPP),
ki jo izvaja koncesionar Izletnik d.o.o., je do17
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gozdnih cest skoraj primerljiv s stroškom
upravljanja in vzdrževanja občinskih cest.
Poglavitne priložnosti se kažejo v vzdrževanju državnih, občinskih in gozdnih cest,
umirjanju prometa (npr. RII v smeri Šoštanja) ter v upravljanju s parkirnimi površinami.

segljiva slabi tretjini prebivalcev, pri čemer
je potrebno poudariti, da izključno v dolinskem dnu Mežiške doline do naselja Črna
na Koroškem. V okoliških alpskih dolinah,
zaselkih in na območju samotnih kmetij ponudbe JPP ni. Kvaliteta obstoječe ponudbe
je na zadovoljivi ravni (frekvenca, smeri
glavnih migracij). Priložnosti na področju
JPP se kažejo predvsem v integraciji šolskih
in javnih prevozov.
Na področju motornega prometa zaradi
relativno nizkih prometnih obremenitev na
območju občine za odvijanje prometa ni bistvenih problemov. Zaznati pa je problem
kakovosti vozne površine nekaterih državnih cest. Občina ima eno bolj razvejanih
omrežij gozdnih cest v regiji in državi. V občini je 305 km gozdnih cest, ki neredko niso
namenjene zgolj spravilu lesa, temveč povezujejo samotne kmetije in zaselke v občini.
Tudi zaradi tega je letni strošek vzdrževanja

Ste vedeli?
Da se je med septembrom 2016 in septembrom 2017 izvajalo beleženje hitrosti na
državni cesti mimo Osnovne šole Črna na
Koroškem, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h.
Povprečna hitrost vozil je bila 43 km/h, najvišja izmerjena kar 102 km/h, skoraj vsaka
četrta pa je presegala dovoljeno hitrost 50
km/h.
Pripravil:
mag. Peter Zajc, RRA Koroška,
vodja projektne skupine izdelovalcev

POVEZANI SKOZI ČAS
50. OBLETNICA CENTRA ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO ČRNA
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem je socialno-varstvena
ustanova s petdesetletno zgodovino, ki v svoji temeljni dejavnosti zagotavlja osebam z
motnjo v duševnem razvoju vzgojo in izobraževanje, varstvo, bivanje in zaposlitev.
Skozi preteklost smo bili priča velikemu napredku stroke na področju dela z osebami
z MDR. CUDV Črna je oral ledino pri številnih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih in
športnih aktivnostih, v ožjem in tudi širšem
družbenem prostoru. Bili smo pionirji na
področju specialne olimpijade, ustanavljanja internatov in bivalnih enot, skupnega
bivanja parov, ustanavljanja DPP, izdali smo
strokovne priročnike, bili smo zgled in podpora številnim začetnikom na strokovnem

področju dela v VIZ in socialnem varstvu.
Ponosni smo na to preteklo delo, kjer gre velika zasluga našim upokojenim sodelavcem,
na čelu z dolgoletnim direktorjem Marijanom Lačnom, ki je bil učitelj otrok, mlado18
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stnikov in odraslih varovancev ter strokovni
vodja zaposlenih v CUDV Črna skozi petdesetletno zgodovino in je še danes avtoriteta
na področju dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju.

nja tovrstnega socialno-varstvenega zavoda.
Vse to nas postavlja pred nove strokovne in
družbene izzive.
Na podlagi teh dejstev bo strategija našega
dela v prihodnjih letih pospešeno sledila individualnim potrebam uporabnikov v obdobju
staranja in temu pridruženih degenerativnih sprememb ter ohranjanju pridobljenih
znanj, veščin in spretnosti. Posebno pozornost bomo namenjali tudi sodobnim trendom področja socialnega varstva, ki bodo
naravnani v deinstitucionalizacijo s čim bolj
kakovostnimi vsebinami življenja in bivanja
znotraj manjših bivalnih enot ter s čim višjo
mero socialne vključenosti uporabnikov v lokalna okolja, bližje domu in primarni družini. Ohranjali in nadgrajevali bomo preteklo
delo, vsebine in pristope ter dodatno uvajali
sodobne pristope na področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju.
S tem želimo našim uporabnikom tudi v
prihodnje ponuditi kakovostne storitve in izboljšati njihove bivalne in delovne pogoje v
tolikšni meri, da bo kakovost življenja, tako
v obdobju odraščanja kakor tudi v obdobju
staranja, na nivoju družbeno odgovorne organizacije.

V preteklih petdesetih letih so bili bolj aktualni trendi bivanja v institucijah, kjer so bili
vzgoja in izobraževanje, socialno varstvene
storitve, zdravstvene storitve vse na enem
mestu. Danes so pogledi na področju socialnega varstva drugačni, usmerjeni v večjo
mero zasebnosti in soodločanja uporabnikov ter sledenju skupnostnim oblikam oskrbe.
CUDV Črna se je v zadnjem obdobju v svoji osnovni dejavnosti pričel spreminjati. Iz
prvotnega Zavoda za delovno usposabljanje mladine dejavnost CUDV Črna prehaja
v novo obdobje. V zadnjih nekaj letih število
vpisa otrok v program vzgoje in izobraževanja naglo upada. Zaradi nastalega trenda je
potrebno večji poudarek namenjati posebnostim množičnega staranja oseb z motnjo
v duševnem razvoju, kar je fenomen delova-

Moto praznovanja 50. obletnice CUDV Črna
je »Povezani skozi čas«. S tem motom želimo
poudariti povezovanje vseh deležnikov v tej
petdesetletni zgodbi.
Skozi pretekla leta je bilo znotraj centra veliko najrazličnejših oblik povezovanja in ravno zaradi teh vezi je delovanje centra ostalo
živo vse do danes, polnih petdeset let. Skozi
čas smo se uporabniki in zaposleni v CUDV
Črna trudili ohranjati trdne vezi s svojci. Te
vezi so se v petdesetih letih sodelovanja močno prepletle in utrdile. In postali smo velika
družina.
Trdne vezi skozi čas prav tako intenzivno
prepletamo z lokalno skupnostjo, ki nas v
svoji sredini zelo lepo sprejema. In s takšnimi vezmi bomo lahko še nadalje gradili na
zanesljivi prihodnji dejavnosti socialnega
varstva znotraj celotne koroške regije.
19
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panjo, mag. Romano Lesjak, je fenomen
povezovanja, sprejemanja drugačnosti in
strpnosti ljudi, ki tukaj bivamo. Sobivamo.
Integracija oseb z motnjo v duševnem razvoju v to čudovito okolje, v to hribovsko vas, je,
kot marsikdaj radi rečemo, »šolski primer«
integracije, o kateri govori stroka. To povezovanje s krajem in njenimi prebivalci je
tako naravno, da zunanji opazovalec niti ne
opazi, da tukaj živimo tako naravno povezani z drugačnostjo, da drugačnosti skorajda
več ni.
Sprejemanje, ljubezen, empatija, sočutje,
povezanost … vse te besede človečnosti odlikujejo naš kraj, Črno na Koroškem. Tukaj
živimo ljudje, ki smo sposobni več, ki smo v
teh petdesetih letih izjemno visoko duhovno
zrasli.
Spoštovani sokrajani – Črnjani,
velika iskrena zahvala, da ste nas tako toplo
in pristno sprejemali preteklih petdeset let.
S svojo veličino ste nam zagotovili najvišjo
mero sprejetosti in posledično lepše življenje. Želimo si, da naše trdne vezi še naprej
krepimo in da se nikoli ne pretrgajo.

Zelo pomembna je tudi podpora sosednjih
občin in resornega ministrstva, kar daje ravno tako velik poudarek kakovosti pri življenju in delu z ranljivimi skupinami.
Zaposleni v CUDV Črna vedno nosimo s
seboj delček naših uporabnikov in njihovih
src, kar ravno tako govori o povezanosti skozi čas. Delo z osebami z motnjo v duševnem
razvoju je poslanstvo, ki ga zaposleni sprejemamo s ponosom in upanjem, da bo CUDV
Črna v prihodnjih letih še naprej tako uspešno deloval.
Ponosni smo na ta častitljivi jubilej in naša
vizija je sedaj usmerjena v prihodnost, v
spletanje novih vezi in utrjevanje preteklega
dela.
Občina Črna na Koroškem, na čelu z žu-

Uporabniki in zaposleni v CUDV Črna na
Koroškem
Zapisala: Dalja Pečovnik

SPREMLJANJE VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK
V maju odvzemi vzorcev krvi
V Zgornji Mežiški dolini že vse od leta 2007 teče program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja.
Ukrepi, ki se izvajajo, so usmerjeni v zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev svincu iz okolja. Da bi
preverili stanje okolja in uspešnost izvedenih ukrepov, redno spremljamo vsebnost svinca v krvi
otrok. Vsebnost svinca je namreč primeren pokazatelj vnosa svinca v telo iz različnih virov, mlajši otroci pa so najbolj občutljiva skupina populacije, kar se tiče vnosa svinca v telo in vplivov na
zdravje.
Po letih 2008 in 2013 v letošnjem letu ponovno načrtujemo izvedbo prevalenčne študije, v okviru katere spremljamo vsebnost svinca v krvi različno starih otrok.
V mesecu maju bomo pričeli z odvzemom vzorcev krvi. Prosimo, da se odzovete vabilu na odvzem. S tem boste pripomogli k boljši oceni stanja ter obenem pridobili podatek o izpostavljenosti vašega otroka.
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OLIMPIJSKI OGENJ V ČRNI

Foto: Boris Keber
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POROČILO ALPSKE SEKCIJE
SMUČARSKEGA KLUBA ČRNA
Končana je ena najuspešnejših sezon za
SK Črna - TAB v zadnjih letih. Ko pogledamo razvrstitve klubov v tekmovanju za slovenski pokal, najdemo SK Črna na 5. mestu
med 33 slovenskimi klubi, ki so bili vključeni
v kategorizirana tekmovanja pod okriljem
Smučarske zveze Slovenije v kategorijah
U12, U14 in U16 za veliko nagrado Sloski pokal Rauch. To je izjemen rezultat, ki smo
ga v klubu zelo veseli.
Delo kluba je bilo kot že nekaj let organizirano v skupinah:
- FIS
- U16-U14
- U12-U10
- Alpska šola – naraščajniki

Tekmovanje na črnjanskem smučišču

V tekmovanju Koroškega pokala - skupna
razvrstitev so tekmovalci dosegli naslednje
rezultate:
Maša Trost – 1. mesto, 2. mesto: Marta Osojnik, 3. mesto: Urh Rebula, Tinkara Mešnjak
in Jakob Kurnik, 4. mesto: Metka Osojnik, 5.
mesto: Živa Štern, Franc Maks Doler, 6. mesto: Neža Mori, Nana Srebre, 7. mesto: Lara
Pratnekar, Lovro Sagoničnik, Juš Oderlap,
8. mesto: Jaš Vesnicer, Lana Pratnekar, 9.
mesto: Teo Bizjak, Neža Sagoničnik, 10. mesto: Urša Založnik, Vita Gorza, 13. mesto: Eva
Strmčnik.

a) Alpska šola: vodje Marko Sonjak, Špela
Verdel, Jaka Kompan
V skupini »Pingvinov«, kot so se poimenovali,
je vadilo od 14 do 18 otrok in je najštevilčnejša skupina v klubu, kar je zelo razveseljivo,
zahteva pa tudi poseben pristop k vadbi, da
za tako veliko skupino lahko organiziraš
kvalitetno vadbo. S tem izzivom se bo morala skupina spopasti v naslednjih sezonah. Sicer so bili naši pingvini usmerjeni v multidisciplinarno dejavnost in so poleg smučanja
uživali v različnih gibalnih dejavnostih, kot
so rolanje, kolesarjenje, planinarjenje, plavanje itd.
Z vodeno vadbo je skupina pričela že junija in opravila v naravi in telovadnici veliko
različnih treningov, na snegu pa so vadili
predvsem na domačem smučišču, čeprav so
spoznali tudi kakšno novo, npr. Obertauern
in Turacher Höhe v Avstriji in domača smučišča Kope, Ribnica, Mariborsko Pohorje.
Skupina se je udeleževala različnih tekem
po Koroškem: od Koroškega pokala do pokalnih tekmovanj na Peci, nekateri (letnik
2009) pa so se že poizkusili na tekmah vzhodne regije.

b) U10-U12 Cicibani: trener Dejan Kumer,
pomočnica Helena Lesjak
V skupini je prišlo do določenih sprememb
in delo z ekipo U10-U12 je prevzel nekdanji
tekmovalec našega kluba Dejan Kumer.
Kondicijske treninge so tekmovalci opravili
na stadionu in v telovadnici Črna, s pripravami na snegu pa so kot po običaju pričeli
na najbližjem ledeniku blizu Villach -a, na
Möltallu v Avstriji. Tekmovalci U-10 so se
udeleževali regijskih in ostalih pokalnih tekem, U-12 pa pokala VZH regije in slovenskega pokala Rauch. Največ uspeha je v
svoji zadnji sezoni med cicibani imel Miha
Oserban, ki je treniral z ekipo U14/16 pod
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vodstvom Tadeja Amerška in svoj potencial
potrdil z naslovom zmagovalca za prestižni
pokal Roka Petroviča v Kranjski Gori, z uvrstitvijo na 2. mesto v skupni razvrstitvi slovenskega pokala Rauch ter zmago v razvrstitvi VZH regije. Miha je enkrat zmagal na
tekmi državnega pokala v VSL in bil enkrat
2. V skupini U12 so točke v pokalu vzhodne
regije dobili še Ajda Rebula in Manja Trost
ter med fanti Sandi Šepul in Lenart Lesjak.
V skupini U10 so v pokalu U10 točke na regijskih tekmah osvajale:
Ela Osojnik, Asja Tomše, Lara Pratnekar,
Žana Gorza, Metka Osojnik, Živa Štern,
Lana Pratnekar, Tadea Kacl-Kuplen. Pri
fantih se je najbolj izkazal Tjaš Vesnicer, ki
je v pokalu VZH regije enkrat zmagal, bil
dvakrat 3. in trikrat osvojil 5. mesto. Točke
med dečki U10 je osvojil še Jakob Kurnik.

prestižnega tekmovanja, neuradno najmočnejšega tekmovanja mladih Alpe Cimbra,
bivši Toffeo Topolino v Trentinnu/Italija .
Nekaj najbolj vidnih uvrstitev:
Jera Kompan
- Skupno 2. mesto za pokal Rauch v državi/enkrat zmaga in dvakrat 2. mesto v
VSL; enkrat 1. in dvakrat 2. mesto v SG, 3.
in dvakrat 5. mesto v SL ter zmaga v paralelnem VSL. Tudi na vseh regijskih tekmah
se je uvrščala na najvišje stopničke. V VSL
dvakrat 1. mesto in v SL 2. in 3. mesto.
- Na državnem prvenstvu: državna prvakinja v SG, 2. v VSL in 3. v kombinaciji
- Uvrstitve na mednarodnih tekmah:
Rycki( Republika Češka): 2. mesto v slalomu
in 3. v veleslalomu, Pokal Loka: v VSL je Jera
odlično formo v sezoni potrdila z lepo zmago, v SL je bila19. Pinocchio (I)- Sl 20. in VSL
11.
Alpe Cimbra (I) V SL je osvojila 28. mesto, v
VSL pa je dosegla 22. rezultat.
Iris Srebre
Iris se je odlično znašla ob prestopu iz kategorije U12 med leto starejše sovrstnice in z
dobrimi rezultati kar nadaljevala uspehe iz
prejšnje sezone.
- Skupno 2. mesto za pokal Rauch v državi: enkrat zmaga in dvakrat 2. mesto v VSL;
dvakrat 1. in dvakrat 2. mesto v SG, 8. in 11.
v SL ter 2. mesto v paralelnem VSL. Tudi na
vseh regijskih tekmah se je uvrščala na najvišje stopničke. V VSL enkrat zmaga in v SL
2. mesto.
- Državna prvakinja v SG
- Mednarodne tekme: Pokal Loke VSL 12.
mesto, Pinocchio (I) VSL 9.; Val d'Isere: SG
16. mesto (3. od letnika 2005)
Nika Ozimic
Tudi Nika se je v kategoriji U16, čeprav leto
mlajša, dokaj uspešno kosala z vrstnicami –
nekaj najboljših dosežkov: 9. mesto v skupni
razvrstitvi pokala Rauch, enkrat 2. in dvakrat 7. v SL, 8. in 10. mesto v VSL. Na mednarodni tekmi na Češkem - Ricky: 25. v SL in
30. v VSL.
V pokalu VZH regije 3. in 4. mesto v VSL in

c) U14/ U16 – mlajše/i -starejše/i deklice –
dečki/ trener: Tadej Ameršek
Tekmovalci: Jera Kompan, Nika Ozimic, Johana Lesjak, Jaroš Miklavc, Iris Srebre, Kim
Debelak, Gal Oderlap
V skupini sta z odličnimi rezultati izstopali Jera Kompan in Iris Srebre, ki sta bili v
minuli sezoni na osnovi rezultatov izbrani v
otroško reprezentanco Slovenije in jo zastopali na mednarodnih tekmah za pokal Loka
v Škofji Loki, tekmovanju Pinocchio v Abetoneju (Italija) ter tekmovanju La Scara v Val
d'Iseru v Franciji. Jera se je udeležila tudi

V francoskem Val Diseu sta se tekmovanja udeležili naši tekmovalki Iris Srebre in Jera Kompan
pod vodstvom trenerja Tadeja Amerška

23

ŠPORT
4. mesto VSL.
Gal Oderlap: tudi za njim je dobra sezona skupno 10. mesto v pokalu Rauch, dvakrat
4. in enkrat 5. v SL, 5. v SG. Na mednarodni
tekmi na Češkem je dosegel v SL 7. in v VSL
12. mesto.
Na tekmah za pokal VZH regije enkrat zmaga in 2. mesto v SL ter 6. v VSL.
Jaroš Miklavc: skupno 21. za pokal Rauch
v državi, uvrščen na mesta med 12. in 25.
Na mednarodni tekmi za pokal Ricky na
Češkem je bil v SL 17. Za pokal VZH regije
dvakrat 4. mesto v VSL.
Kim Debelak: V razvrstitvi pokala Rauch
skupno na 21. mestu, uvrščala se je na mesta
od 15 do 25 in v svoji pravi sezoni med U-14
prebila led pravih tekmovanj v vseh disciplinah. V pokalu VZH regije se je uvrščala na 8.
in 9. mesto v VSL in na 9. mesto v SL.
Johana Lesjak: ekipi se je pridružila v lanski
sezoni, je pa to bila njena prva prava tekmovalna sezona, kjer se je poizkusila med vrstniki v državnem merilu. V pokalu Rauch
uvrščena na skupno 24. mesto z uvrstitvami
med 14. in 28. mestom. V pokalu VZH regije
8. v SL in 8. ter 10. v VSL.

Zaključek sezone otroških tekmovanj v alpskem
smučanju za cicibane ter deklice in dečke pri
Smučarski zvezi Slovenije

gna, Kützbühla itd.
Točkam svetovnega pokala je bil najbližje v
Beaver Creeku – ZDA, kjer je bil 42., za 30.
mestom pa je zaostal 0,44 sekunde. Sezono
na domačih terenih je zaključil s 3. mestom
na državnem prvenstvu v SG na Krvavcu.
Nekaj vidnejših uvrstitev:
- Sella Nevea ITA FIS SG 3. mesto
- Garmisch GER NC SG 10. mesto
- El Colorado CHI South American Cup SG
6. mesto
- Sella Nevea ITA FIS Downhill 5. mesto
- Peca/Bleiburg-Petzen AUT FIS GS 5. mesto
- Sarntal ITA European Cup SG 32. mesto.
Tilen kot tekmovalec svetovnega pokala še
vedno dozoreva in prepričani smo, da njegov najboljši rezultat še pride. Ob dobri kondicijski pripravi in z nekaj sreče ter ob izkušnjah, ki jih je že nabral, mu bo v prihodnosti
gotovo uspel še kak odmeven rezultat.
Za dosežene rezultate čestitamo tekmovalcem in trenerjem in upamo na podobne
uspehe tudi v prihodnje

Fis skupina: trener Aleš Gorza, pomočnik serviser Boštjan Delalut
Tekmovalec: Tilen Debelak
Tilen je bil v minuli sezoni član Slovenske A
vrste v hitrih disciplinah in je kot njen član
nastopal na številnih tekmah evropskega in
svetovnega pokala na najvišjem nivoju, kakor tudi na mednarodnih Fis tekmah doma
in v tujini. Tako je Tilen letos nastopil na štirih tekmah superveleslaloma, treh smuka in
dveh kombinacijah svetovnega pokala. Po
odlični formi v začetku sezone je imel kar
nekaj smole - tako je v Lake Louise po štartni
številki 40 začelo deževati in tekmovalci več
niso imeli možnosti preboja med najboljših
30, v Val Gardeni je bila tekma pri številki
38 prekinjena in v Bormiu se mu je takoj po
startu odpela smučka. Kljub temu se je celo
sezono kosal z najboljšimi smučarji sveta,
tekmoval na legendarnih prizoriščih Wen-

Organizacija tekem in ostala dejavnost
Kot vsa leta doslej smo v klubu organizirali
tudi nekaj tekem na različnih nivojih, od sindikalnega do tekem v okviru SZS in mednarodno Fis tekmo za člane na Peci. Glede na
renome kluba v Sloveniji in tudi tujini smo
k organizaciji tekem pristopili odgovorno in
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naši dejavnosti, kakor tudi ravnateljici in učiteljem OŠ Črna za posluh in razumevanje
naših tekmovalcev.
Kot vodja alpske sekcije bi se želel še enkrat
zahvaliti vsem trenerjem, upravnemu odboru kluba in predsedniku Borisu Debelaku,
ki s svojim vodenjem kluba zagotavlja možnost in pogoje, da lahko klub mladim v Črni
ponudi organizirano vadbo, ki jih pozitivno
usmerja v njihovem življenju, jih bogati ter
nenazadnje prinaša najboljšim vrhunske rezultate.

tekmovanja uspešno izpeljali, je pa dejstvo,
da klub v prihodnosti čaka kar veliko dela,
če želi obdržati ugled na sedanjem nivoju.
Prav je, da se ob zaključku sezone v imenu
kluba zahvalim vsem, ki so prispevali k uspešni sezoni - sodnikom pod vodstvom Mirka Pajnika, še posebej časomerilcem Juretu,
Tadeju in Alojzu, ki poleg ostalega zgledno
skrbi, da so vsi ljubitelji smučanja in pristaši kluba preko spletne strani (http://www.
skcrna.si/) sprotno obveščeni o vseh dejavnostih in novostih v klubu.
Zahvala tudi vsem ostalim, ki ste prostovoljno kakor koli pomagali in vložili svoj trud v
izvedbo tekem ter delovanje kluba. V imenu kluba se še posebej zahvaljujemo Občini
Črna in županji Romani Lesjak za podporo

S športnim pozdravom!
						
Vodja alpske sekcije
Mitja Zmagaj

NAJBOLJŠI MLADI SMUČARJI TE SEZONE
Miha Oserban
Star sem 12 let, obiskujem 6. a OŠ Črna na
Koroškem. Smučanje treniram že šest let.
Treningi so naporni in treniram skoraj vsak
dan. Moja največja dosežka sta osvojitev pokala Roka Petroviča v Kranjski Gori in zmaga na tekmi Little Fox v Mariboru.
Zasluge za moje uspehe imajo vsi moji dosedanji trenerji: kot prvi Boštjan Delalut, potem
Uroš Praprotnik, Alan Vidovič, Dejan Kumer
in Tadej Ameršek ter vodstvo kluba, ki mi
je omogočilo dobro organizacijo treningov.
Moja velika podpora so tudi starši in brat
Jaka, ki so moji najglasnejši navijači.
Največji užitek na treningu je, kadar treniramo paralelni slalom z merjenjem časa. Ne
maram pa treningov, kadar je premrzlo in ko
se mi zanohta, smučanje res ni fajn.
Letos sem veliko manjkal v šoli, kar se mi pozna tudi pri kakšnem predmetu. To bom sedaj
po sezoni nadoknadil. Spomladi pa so se mi
pričeli tudi nogometni treningi, saj treniram
pri NK Peca.
Moja želja je, da bi prihodnje leto zmagal na

državnem prvenstvu, saj mi letos to ni uspelo,
ker sem padel in odstopil.
Moje sporočilo mladim? Sam uživam v smučanju, zato ga priporočam vsem.
Iris Srebre
Stara sem 12 let in obiskujem 7. razred OŠ
Črna na Koroškem. Smučanje treniram že
od svojega petega leta. Kondicijske treninge
imamo 3–4 krat na teden, treninge na snegu
pa skoraj vsak dan. Treningi so naporni, vendar nam trener vedno popestri treniranje,
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stvom trenerja. Ko sem na dopustu, pa izvajam kondicijo po predpisanem programu. S
treningi na snegu pričnemo septembra, takrat je še posebej naporno, saj imamo do najbližjega ledenika najmanj dve uri vožnje, kar
me še dodatno izčrpa. Število treningov se
seveda povečuje, saj začnemo s tekmami že
januarja. Do aprila sem na snegu skoraj vsak
dan po najmanj tri ure. Kljub dobri kondicijski pripravljenosti me vsak trening zelo izčrpa, saj poskušam izvesti vedno boljše vožnje.
V letošnji sezoni sem dosegla veliko dobrih rezultatov, na katere sem zelo ponosna.
Zame največji dosežek pa je zmaga na veliki
mednarodni tekmi v Sloveniji - Pokal Loka,
kjer sem tekmovala s tekmovalkami iz 29
držav. Prav tako sem zelo ponosna na naziv
državne prvakinje v superveleslalomu (SG).

zato se zabavamo in hitro mine čas. Moji največji dosežki do sedaj so bili: naziv dvakratne
državne prvakinje in prvo mesto na pokalu
Roka Petroviča. V ospredju glede podpiranja
mojega smučanja so oče, mama, sestra ter
dedek in babica. Največja zasluga pa gre trenerju Tadeju Ameršku. Najbolj fajn je takrat,
ko v enem treningu opravimo več disciplin
naenkrat. Pri smučanju mi ne odgovarjajo
hitro vstajanje, prenizke temperature in če
rezultat ni uspešen, predvsem na kakšni pomembni tekmi. Za šolo mi ostane bolj malo
časa, vendar dohitim vso snov. Poleg smučanja je moj edini hobi, za katerega imam čas,
igranje klavirja. Moji načrti za prihodnost
so, da se kariera nadaljuje uspešno do svetovnega pokala. Moja velika želja pa je, da bi
me družina podpirala še naprej in da morda
uspem, kot je Tina Maze.
Za nekaj, kar si želiš, se moraš zelo potruditi
in ne obupati nad svojimi sanjami.
Jera Kompan

Brez dela ni uspeha, tako kot ni uspeha brez
dobre ekipe. Zasluge za uspehe vsekakor pripisujem tudi našemu uspešnemu trenerju Tadeju Ameršku, ki ima vedno postavljene visoke cilje, je zahteven, odločen in nepopustljiv.
Tudi starši imajo pri mojem smučanju veliko
vlogo. Poleg tega, da me finančno podpirata,
mi oče še dnevno servisira smuči, mama pa
mi pomaga pri šolskem delu in daje psihično podporo. Zelo veliko mi pomeni, da me
spremljata in spodbujata na vseh tekmah.
Smučanje mi je užitek. Vsako sezono po po-

Stara sem 15 let, obiskujem 1. letnik Gimnazije Ravne na Koroškem (športni oddelek).
Smučanje treniram od prvega razreda, torej
10 let. Ker sva nekaj časa trenirala oba z bratom, so bili stroški preveliki, zato sem s smučanjem končala jaz, saj sem bila mlajša. Ker
pa sem imela do športa veliko veselje ter voljo, sem se po enem letu spet vključila v klub.
Treningi so zelo naporni, saj treniram tako
poleti kot pozimi. Poleti se pripravljamo kondicijsko, in sicer štirikrat na teden pod vod-
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preostane veliko časa, zato se jim bolj posvetim po koncu pouka. Med sezono najbolj
pogrešam druženje s svojim psom Donom.
Zame je to leto prelomno leto, saj izstopam
iz otroške smučarije v resen FIS tekmovalen
program. Vem, da je pred mano še veliko
let garanja, vendar je moj cilj nastopati na
tekmah svetovnega pokala. Želim si, da bi
lahko nadaljevala svojo smučarsko pot brez
poškodb, da bi imela še naprej dobre trenerje in ekipo ter da bi našla nekoga, ki bi mi finančno pomagal pri usresničitvi mojih sanj.
Najpomembnejše je, da počneš stvari, ki jih
imaš rad. Vsi ne uspejo, lahko pa vsak poskusi. Dovolj je, da uživamo, vztrajamo in
sledimo svojim sanjam ...

letnih pripravah že komaj čakam, da začnemo s treningi na ledenikih. Najbolj uživam
ob treningih veleslaloma, saj je to moja najljubša disciplina. V naši ekipi mi je všeč tudi
ekipni duh, zelo dobro pa se razumem tudi s
sotekmovalci iz ostalih klubov.
Kdaj mi ni fajn? Ko je -15, piha veter ... takrat
pomislim, ali mi je tega treba. Po treningu, ko
se pogrejem, pa pozabim na vse prejšnje pomisleke.
Čas za šolo si je seveda treba najti. Zelo
zahtevno se je v celoti posvetiti treningom,
če veš, da te doma čaka veliko nepredelane
snovi. Na srečo pa mi pri tem pomagajo vsi
profesorji, prav tako lahko sama določam
datume za ocenjevanja. Za hobije mi res ne

SMUČARSKI TEK V SEZONI 2017-18
Zima, po svoje nenavadna, vendar po nekaj
letih spet prava, se je poslovila in prišel je
čas, ko je treba narediti inventuro tekmovalne sezone v smučarskih tekih in dognanja
predstaviti tako prijateljem smučarskega
teka kot tudi vsem krajanom.
Sezono 2017-2018 smo v Tekaški sekcij pri SK
Črna zastavili v enaki sestavi kot prejšnjo.
Kljub velikim željam in pričakovanjem smo
bili neuspešni pri animaciji otrok in mladostnikov za smučarski tek in tako nismo pridobili novih članov. Tudi pogovori z bivšimi
tekmovalci našega kluba, da bi sprejeli izziv
uvajanja otrok v organizirano vadbo smučarskega teka, niso rodili nobenih sadov.
Treniranje smučarskih tekov zahteva od posameznika veliko vztrajnosti in dela na dolgi
rok za doseganje vidnejših rezultatov. Nič se
ne zgodi preko noči in zato ta naš šport pač
očitno ni preveč popularen med mladimi, ki
se rajši zatekajo v virtualne svetove, kot pa
da bi se soočili z realnimi in včasih tudi bolj
krutimi situacijami. Hoja in tek na smučeh je
dokazano ena od najbolj zdravih dejavnosti,
saj pri vadbi obremenjujemo praktično celotno muskulaturo. Je pa res, da si je treba
za vadbo vzeti nekaj več časa in tudi vlože-

nega telesnega napora mora biti malo več.
Še tisto malo tekmovalcev, kar jih imamo, je
treniralo ločeno. Prva skupina tekačev je večino poletnih in jesenskih treningov opravila
na terenih v okolici Črne na Koroškem, druga skupina pa je trenirala in koristila športne objekte na Ravnah na Koroškem. Udeleževali smo se tudi skupnih poletnih priprav,
ki jih je organizirala Smučarska zveza Slovenije, večinoma na Pokljuki.
Treningi so se izvajali praktično vseskozi, z
manjšim premorom med dvema tekmovalnima sezonama, ko so tekmovalci preživljali
aktivni odmor. Redno smo se udeleževali tekem za Poletni pokal samo z enim tekmovalcem, ker je prevladala ocena, da lahko dobro kondicijsko pripravo izvedemo tudi brez
poletnih tekmovanj. Odločitev o udeležbi na
teh tekmovanjih je bila prepuščena tekmovalcem samim. Uvrstitve, ki jih je Anže Bogataj dosegel v tem tekmovanju, so bile solidne,
niso pa bile vrhunske.
Za snežne treninge smo večinoma koristili
tekaški poligon v Bistri, delno pa tudi tekaško progo v Logih. Za popestritev in v dneh,
ko doma ni bilo dovolj snega, smo se posluževali tudi drugih terenov tako v Avstriji na
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do konca marca. Po dolgem času je bilo snega dovolj tudi v dolini, kar nam je omogočilo
pripravo tekaške proge tudi v Logih. Smučine dolinske proge so bile zelo obiskane v
februarju in do sredine marca, ko je vedno
bolj toplo sonce toliko pobralo sneg, da je
moral teptalec ostati v garaži.
Letošnjo sezono je bila oprema za zasneževanje sicer nameščena na poligon že v
začetku decembra. Na srečo nam je ni bilo
treba zagnati, saj je bilo do prihoda neurja
dovolj naravnega snega, v času do konca decembra pa so bile temperature previsoke in
niso omogočale izdelave umetnega snega.
Nato pa je sledila prava zima z obilico snega
in umetno zasneževanje ni bilo potrebno.
Za teptalni stroj in opremo za zasneževanje
smo v lanskem letu dobili novo domovanje
v obliki nadstreška, ki pa so ga do začetka
zime oblekli z lesom in spremenili v skoraj
pravo garažo. Manjkajo namreč še vrata, ki
pa naj bi bila montirana letos poleti. Občinska uprava se je držala dogovora o ureditvi
garaže (skoraj do konca) do zime in si s tem
prislužila pohvalo. Lani generalno obnovljeni teptalni stroj smo letos obogatili še z boljšimi gosenicami in nekaj manjšimi popravki.
Brata Tomšič sta kot strojnika tega posodobljenega teptalnega stroja poskrbela, da so
bile tekaške proge vedno lepo pripravljene.
Tako so lahko tako tekmovalci kot rekreativni tekači uživali na urejenih progah v Bistri
in delno v Logih praktično od konca novembra do konca marca.
Nekaj stvari, za katere smo ugotovili, da
niso bile optimalne, bomo za naslednjo sezono spremenili, predvsem pa mora biti vsa
oprema na poligonu postavljena in brezhibna že konec novembra. Tako bo možno takoj
izkoristiti prve prave mrzle zimske dni za
pripravo umetnega snega, saj ne vemo, če
bo naslednja zima tako ugodna za smučarijo, kot je bila letošnja. Tudi vse člane zasneževalne in teptalne ekipe bi rad videl v akciji tudi naslednjo sezono in še marsikatero v
nadaljevanju.

Continental Cup Cogne 2018

tekaški progi ob Breškem jezeru kot tudi
drugod po Sloveniji, predvsem na Rogli in
Pokljuki.
Za zimski del sezone smo upali, da nas bo
narava obdarila z dovoljšno količino pravega snega že v začetku decembra, in želja se
nam je uresničila. Konec novembra je zapadlo dovolj snega na Plaznikovih travnikih
v Bistri, da smo lahko pripravili tekaško progo. Do sredine decembra smo uživali v pravi
zimski pravljici in odlično pripravljeni progi.
Sledila je neverjetna sprememba vremena,
ki je prinesla otoplitev, dež in orkanski veter,
ki je opustošil naše kraje. Posledično je izginil ves sneg in vadbo smučarskega teka smo
morali preseliti na Breško jezero in Roglo.
Na srečo je zadnje dni v decembru v višjih
legah vrglo dovolj snega, da je bilo možno
urediti tekaški poligon v Bistri. Zima je bila v
nadaljevanju vse bolj radodarna s snežnimi
padavinami, tako da smo lahko na tekaških
progah v Bistri trenirali in se rekreirali vse
28

ŠPORT
3. mesto Anže in 4. mesto Ana
- 07. 01. 2018 – No Border Cup:
7. mesto Anže, 10. mesto Ana, 21. mesto Nejc
- 13. 01. 2018 – pokal Geoplin:
2. mesto Ana, 2. mesto Anže
- 21. 01. 2018 – pokal Topolino:
14. mesto Anže
- 27. 01. 2018 – pokal Geoplin:
5. mesto Ana, 6. mesto Anže, 18. mesto Nejc,
17. mesto Janez
- 10. 02. 2018 – pokal Geoplin:
4. mesto Anže, 6. mesto Nejc
- 16. 02. 2018 – pokal Geoplin:
5. mesto Ana, 5. mesto Anže in 18. mesto Nejc
- 24. 02. 2018 – pokal Geoplin:
4. mesto Ana, 3. mesto Anže
- 03. 03. 2018 – pokal OPA:
41. mesto Anže, 38. mesto Ana
- 18. 03. 2018 – No Border Cup:
10. mesto Ana, 16. mesto Anže
- 30. 03. 2018 – državno prvenstvo – posamezno:
3. mesto Anže, 5. mesto Ana
- 31. 03. 2018 – državno prvenstvo – zasledovalno:
3. mesto Anže, 6. mesto Ana
- 08. 04. 2018 – državno prvenstvo – dolge
proge:

Veliko razumevanja za naše aktivnosti so
pokazali tudi na Plaznikovi domačiji, za kar
se jim iskreno zahvaljujemo.
V klubu smo že lani sprejeli odločitev, da zaradi pomanjkanja kadrov (staršev), kar je
posledica manjšega števila tekmovalcev, ne
bomo kandidirali za organizacijo tekem Pokala Slovenije, tako poletnega kot zimskega
dela.
Rezultatsko je bila sezona glede na majhno
število tekmovalcev zelo dobra, saj so tekmovalci dosegli nekaj uvrstitev na stopničke v
državnem pokalu Geoplin. Še posebej se je
izkazal Anže Bogataj z dvema uvrstitvama
na tretjo stopničko na državnem prvenstvu
tako v individualni tekmi kot v zasledovanju.
Predvsem pa veseli, da sta bila Ana Štern in
Anže Bogataj uvrščena v državno reprezentanco za tekmovanje v pokalu Opa v Italiji.
Kar nekaj let je že minilo, odkar je član SK
Črna – Tekaška sekcija nastopal v dresu državne reprezentance. To naj bo dobra motivacija za oba, da to s trdim delom še večkrat
ponovita in še z boljšimi rezultati postaneta
stalna člana slovenske tekaške reprezentance.
Naši tekmovalci so v tej tekmovalni sezoni
dosegli naslednje uvrstitve:
- 02. 12. 2017 – izbirna tekma :
7. in 9. mesto Ana Štern
- 23. 12. 2017 – državno prvenstvo v sprintu:
26. mesto Anže Bogataj
- 30. 12. 2017 – pokal Geoplin:
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med šolskimi otroki. Pri tem pričakujemo
dobro sodelovanje tudi učiteljskega kadra
na naši osnovni šoli.
Materialne in finančne razmere bomo poskušali obdržati na nivoju letošnje sezone.
Realno pa je pričakovati, da se bo stanje glede na celotno situacijo samo še poslabšalo.
Trenirali bomo v okviru danih (predvsem
snežnih) razmer. Želimo si, da bi bil tekaški
poligon v Bistri končno v celoti usposobljen
in primerno opremljen pred prvim večjim
mrzlim obdobjem konec novembra. Le tako
bo možno, ne glede na količino naravnega
snega, pripraviti progo v dolžini 2 km dovolj
zgodaj v sezoni, da ne bo treba trenirati daleč od doma. Koraki v pravo smer so bili narejeni že v tej sezoni. Seveda pa se veselimo
tudi dokončanja garaže za teptalni stroj in
prostora za shranjevanje druge opreme.

10. mesto Anže, 9. mesto Ana
V skupnem seštevku Pokala Slovenije (Geoplin) so bile uvrstitve naslednje:
- 4. mesto Anže, 5. mesto Ana in 19. mesto
Nejc.
Ob pogledu na rezultate smo lahko upravičeno veseli, da nam je uspelo kljub skromnemu številu tekmovalcev ohraniti SK Črna na
slovenskem zemljevidu smučarskega teka
kot skoraj edinemu klubu iz Vzhodne regije,
ki zajema Koroško, Štajersko in Pomurje, v
tekmovalnem smislu.
Žal pa se zaradi že omenjenega manjka članov kluba kot organizatorji ne pojavljamo
več in veliko vprašanje je, kdaj bomo spet
lahko gostili kakšno tekmo.
Najbolj pomembno za prihodnjo sezono je v
prvi vrsti prepričati kakšnega bivšega tekača, da se bo lotil pridobivanja novih članov

Zapisal: Jože Kaker, u.d.i.e.

IŠKA KRALJICA
na otoku? Izvedel sem, da so domačini in
slovenski gostje sredi poletja v gostinskem
lokalu razpravljali o dolgočasnem življenju
v zimskem obdobju na otoku. Nič se ne dogaja. Beseda je dala besedo in padla je ideja
o tekmi. Če imajo v Zagrebu »Snežno kraljico«, zakaj na Ižu ne bi imeli »Iške kraljice«?!
Pri organizaciji so domačinom priskočili na
pomoč Slovenci, pod vodstvom Mariborčana Roka Toplerja, pohorskega carja za leto
2017. Največji problem je bil seveda sneg, kje
ga dobiti? Domačin, ki rad smuča v Sloveniji, je predlagal, da bi ga s tovornjaki pripeljali iz Like. Iznajdljivi, kakor so, so pridobili
sponzorje za prevoz 60 ton snega s štirimi
tovornjaki do Zadra in nato s trajektom na
otok.
V življenju sem »probal« že marsikaj, da bom
smučal na dalmatinskem otoku, pa si nisem
mislil. Kot navdušen smučar sem se odločil,
da bom sodeloval in kot dolgoletni član SK

Pri večernih poročilih je odjeknila novica, da
bodo na enem izmed dalmatinskih otokov
na božični predvečer organizirali smučarsko tekmo. »Nemogoče, ali sem slišal prav?«
sem si rekel. Hitro sem preveril, in res, tekmo bodo priredili ne na kateremkoli otoku,
ampak na meni ljubem otoku Ižu, kamor že
več let, v hišo Petrove mame, Pavle Naglič,
zahajam z družino. Iž je miren otok pre-prostih in prijaznih ljudi, zato ni čudno, da
sem tam spoznal domačine in z njimi spletel
pristna prijateljstva.
Otok leži v srednji Dalmaciji med otokoma
Ugljan in Dugi otok ter pripada Zadarski
županiji. Vožnja s trajektom iz Zadra traja
eno uro in deset minut, vozijo pa tudi hitre
potniške ladje. V zimskih mesecih živi na
otoku samo okoli dvesto prebivalcev, zato ni
čudno, da trajekti izven sezone vozijo samo
enkrat na dan in to samo pet dni v tednu.
Le komu je prišla na misel ideja o smučanju
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Črna ponudil svojo pomoč.
Že kar nekaj časa sem imel željo, da bi se
preizkusil v smučanju s 60 let staro smučarsko opremo, ki sem jo že dolgo zbiral. Moje
priprave so bile precej intenzivne, pripravljene sem imel smuči, palice, čevlje in nekaj
starodobne obleke, nekaj malenkosti pa sem
si sposodil pri prijaznih Črnjanih.

Štartna številka

S prihodom na prireditveni prostor, oblečen
v starodobnega smučarja, sem požel kar nekaj radovednih in začudenih pogledov, bil
sem eden izmed glavnih kadrov fotoaparatov obiskovalcev.
V ciljnem prostoru sem opazil gospoda,
prav tako opremljenega v starodobnega
smučarja. Že po opravi sem predvideval, da
je naše gore list. Pristopil sem in predstavila
sva se: »Yeti iz Črne. – Edo iz Ljubljane.« Edo
vsako leto letuje v svoji hiši na Ižu. Odločila
sva se, da bova skupaj demonstrirala slovensko starodobno smučarijo. V ciljni areni sva
prikazala hojo, obračanje ter mazanje smuči s svečo. V nahrbtnikih sva imela tudi domačo malico – klobaso, salamo, domač kruh
in razkužilo – domač šnops. Vse to je bilo za
obiskovalce še posebej zanimivo.

Yeti –
starodobni
smučar

Tako smo se 22. decembra lanskega leta z
Lenko in Pavlo odpravili na pot. Naslednji
dan sem pomagal pri pripravi tekmovanja.
Po strmi, zelo ozki ulici, saj drugih tudi ni, je
bilo potrebno od obale navzgor nasuti led, ki
so ga pripeljali ribiči iz ledenice, na ta led pa
razgrniti 60 kubikov snega. Pomagal sem s
teptanjem snega, na noge, kot v starih časih.
Ostali so postavili vratca ter namestili uro.
Vse je bilo pripravljeno za prvo smučarsko
tekmo na Ižu, ki se je v soju uličnih luči pričela v večernih urah.
Tekme se je udeležilo 50 tekmovalcev z mednarodno udeležbo iz Hrvaške, Slovenije,
Avstrije in celo Švedske. Da bi bila tekma
prava, so poskrbeli Mariborčani s tiskom
pravih, profesionalnih štartnih številk, z napisom Iška kraljica. Izžrebal sem številko 23,
ki sem jo po končanem tekmovanju dobil za
spomin. Danes krasi moj računalniški stol.

Edo in Yeti

Gledalcev je bilo po pripovedovanju domačinov zelo veliko – število so primerjali z
obiskom letne prireditve, ko vsako poletje
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Organizator se je odločil, da bo tekma humanitarne narave. Ves dohodek od prodane pijače in hrane na prireditvi ter zbrana
sredstva sponzorjev so namenili iški osnovni
šoli, katero obiskuje osem otrok, za nakup
šolske opreme.

izberejo »Iškega kralja«. Na prireditvi je bilo
poskrbljeno za gostinsko ponudbo, za glasbo pa je poskrbel DJ, in dalmatinska fešta
se je zavlekla dolgo v noč. Prepričan sem, da
bi trajala še dlje, pa je večina obiskovalcev
imela že prej dogovorjen poseben brezplačen ladijski prevoz nazaj do Zadra.

Tako se je v zgodovino smučanja vpisala
prva smučarska tekma na dalmatinskem
otoku. Zaradi navdušenja domačinov, obiskovalcev in tekmovalcev si prireditelji želijo, da bi postala tradicionalna.
Zapisal Jože Prevalnik - Yeti
Pohorski car in
Iški kralj

FITKOTI
Verjetno ni koga izmed nas, ki ne bi poznal
občutka, ko po nekaj časa nepremičnega
sedenja enostavno ne premoremo več toliko koncentracije kot ob začetku, hkrati pa
je dojemanje informacij precej upočasnjeno.
Na osnovni šoli Črna na Koroškem smo že
lansko šolsko leto iskali ideje, kako bi učencem popestrili pouk in hkrati nekako pripomogli k manjšemu upadu koncentracije med
poukom, ali drugače povedano, kako bi iz
učilnice pregnali zaspanost. Znanstveno dokazano je, da gibalna aktivnost poveča pretok kisika skozi možgane in nasploh izboljša trenutno počutje ter koncentracijo. Vse
to lahko hitro in zelo enostavno dosežemo
z vajami hitre aktivacije, za katere potrebujemo samo nekaj minut in dosežemo željeni
učinek. Da pa bi dosegli kar največji učinek
in jim pomagali v kar največji meri takšen
način učenja ozavestiti tudi za kasnejše življenje, smo se odločili za nekoliko drugačen
pristop.

V vsakem od 5. do 9. razreda smo izbrali po
dva učenca, fanta in dekle, ki nimata učnih
težav in aktivno sodelujeta na več področjih, tudi na športnem. Predvsem smo iskali
odgovorne učence, ki z veseljem pomagajo,
poosebljajo zdrav, aktiven način življenja
in brez težav usmerjajo tudi svoje sošolce.
Ravno ti učenci so tisti, ki med poukom dajo
učiteljem znak, da morajo prebuditi svoje
sive celice in na hitro - kar med šolsko uro - s
sošolci izvedejo vajo aktivacije. Poimenovali
smo jih FITKOTI.
Poleg te primarne dejavnosti pa fitkoti op32

ŠPORT

Po lanskoletni ustanovitvi fitkotov se je zanimanje zanje povečalo in tudi otroci sami so
izrazili željo, da bi se pridružili ekipi. Naša
želja in cilj sta, da fitkoti postanejo stalnica
v šoli in se od nižjih razredov razvijajo in pilijo svoje veščine nastopanja, sodelovanja in
interakcije s svojimi sošolci na nekoliko drugačen način. Želimo si, da bi poosebili smernice, ki jih želimo podajati preko fitkotov
in jih prenesli tudi na svoje vrstnike. Konec
koncev je to tudi lepa popotnica za življenje.

ravljajo tudi drugačne naloge. Med drugim
postavljajo aktivne odmore za naše učence
nižjih razredov, da jim omogočajo dejavno
preživljanje odmorov. Nekajkrat na leto skupaj organiziramo vadbo za naše najmlajše,
ki obiskujejo vrtec Kralja Matjaža. Sodelujejo tudi pri izvajanju letnega testiranja. Dobivamo se vsaj enkrat tedensko, kjer spoznavamo nove vaje in vadimo naše nastope
pred vrstniki. Vsake toliko pa na različnih
prireditvah tudi zastopamo našo šolo.
Naš cilj je, da bi si vsako šolsko leto zadali
kakšen projekt, s katerim želimo izboljšati
ali polepšati naše skupno bivanje v šoli.

Mentorja: Tamara Oblak, Marko Sonjak

II. DRŽAVNA KEGLJAŠKA LIGA VZHOD
V zadnjem kolu visoka zmaga na domačem
kegljišču na Prevaljah z rezultatom 7 : 1 proti KK Hrastnik in z razliko v podrtih kegljih
3357 : 3204. Za izdatno zmago ob zaključku
prvenstva so zaslužni vsi igralci, katerim
ob tej priliki čestitam in se jim zahvaljujem
za srčno in borbeno igro. Posebej pa je
potrebno izpostaviti odličen rezultat našega najboljšega igralca Matjaža OBRETANA,
ki je dosegel 631 podrtih kegljev, rezultat, ki
bi ga bil vesel marsikateri igralec v 1. državni ligi. Matjaž je skozi večino prvenstva vodil
in seveda tudi na koncu zasedel prvo mesto

posamezno na lestvici povprečja za 2. državno ligo, za kar mu iskreno čestitam. Kljub
temu da smo močno hendikepirani zaradi
tega, ker ne moremo igrati doma zaradi
samo treh stez in kot domačini gostujemo na
kegljišču KK TRO Korotan na Prevaljah, za
kar se jim seveda zahvaljujemo, seveda pa to
ni poceni. Tako bo ostalo, kot izgleda, še kar
nekaj časa, saj trenutno ne vidim kakšnih
možnosti, da bi se to spremenilo. Najlepša
hvala tudi zvestim navijačem, ki so nas skozi
vse tekme bodrili in bučno navijali.
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ŠPEDICIJA RCM			
2
0			
KK HRASTNIK
1 MATJAŽ OBRETAN
631
2,5
1
0
1,5
574
MARKO PLAZAR
2 ALEŠ GORZA		
545
2
1
0
2
542
SILVESTER UMEK
3 JANKO KRUMPAČNIK -60 250
1
0
1
2
542
ŽELJKO UDOVČ
4 DRAGO HODNIK		
559
3
1
0
1
561
SMILJAN ŠKRLEC
5 STANISLAV KORDEŽ
542
3
1
0
1
523
DUŠAN MAL 5
6 ZVONE FRANC		
585
4
1
0
0
249
ŠTEFAN GOLUBIČ-60
R ALOJZ NAPOTNIK
245
1				
213
BRANE ZAKOŠEK
R IVAN ROPIČ											
R													
				
3357 16,5
7
1
7,5
3204		

Končna lestvica:
1.
Konstruktor II.
2.
TRO Korotan
3.
Fužinar PE 18
4.
Dravograd 18
5.
Miklavž
18
6.
Hrastnik
18
7.
Ceršak
18
8.
Špedicija RCM
9.
Šoštanj
18
10.
Litija 2001 18

18
18
10
10
9
9
6
18
5
3

15
12
2
1
1
1
1
6
0
1

1
2
6
7
8
8
11
0
13
14

2
4
82,5
84,5
72
62,5
63,5
12
61,5
45,5

96
88
:
:
:
:
:
64
:
:

:
:
61,5
59,5
72
81,5
80,5
:
82,5
98,5

48
56
21
25
0
-19
-17
80
-21
-53

48
32
22
21
19
19
13
-16
10
7

1
2
3
4
6
R
R
R

31
26
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PREDSEDNIK KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
Ivan ROPIČ

42 MARATONOV V 42 DNEH
Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov
v 42 dneh je največji tovrstni projekt v letu
2018 v Sloveniji, v katerem bo tekač Bogomir
Dolenc odtekel dvainštirideset maratonov v
dvainštiridesetih zaporednih dneh. S ciljem
zbiranja denarnih sredstev za ustanovo Mali
vitez in njene male viteze, želi s tem projektom povezati rekreacijo, šport, gibanje in dobrodelnost. Moto “gibanje za male viteze” je
postal moto športno-dobrodelnega projekta
zaradi same spodbude malih vitezov v gibanje, v okolje življenja. Hkrati pa postaja vodilo ostalim – starejšim, mladim, športnikom,
nešportnikom, delovno aktivnim občanom,

otrokom, in sicer kot spodbuda in povabilo k
aktivnemu gibanju v času izvedbe projekta
(tek, hoja, rekreacija, druženje in spodbujanje ostalih udeležencev ipd.), da tako z rekreacijo in gibanjem naredijo nekaj zase in
za svoje dobro počutje.
Projekt se izvaja v sodelovanju s športnimi
zvezami oziroma krovnimi organizacijami,
ki bodo pripomogle k izpeljavi le-tega v celovit projekt:
1. Športna unija Slovenije
2. Olimpijski komite Slovenije
3. Atletska zveza Slovenije
4. lokalne športne zveze.
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Namen projekta je odteči 42 zaporednih
dnevnih maratonov, vsak dan na drugi lokaciji.
Tekaški dogodek je pripravljen kot zaključena tekaška proga na atletskem stadionu, kjer lahko vsak udeleženec na krožni
tekaški progi teče poljubno dolgo oziroma
naredi poljubno število krogov. Na vsakem
takšnem dnevnem tekaškem dogodku tekač
Bogomir Dolenc teče toliko krogov, da odteče tek v dolžini 42,195 km. Cilj tekača je odteči vse dnevne maratone v času 4:00:00.
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja, Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa je ambasadorka
tega športno-dobrodelnega projekta.
Enega izmed 42 maratonov bo Bogomir
Dolenc tekel tudi v Črni na Koroškem, kjer
smo v zadnjih letih uspešno zastavili projekt
»Zdrava Črna«. Občina Črna na Koroškem
tako v sodelovanju s Koroškim regionalnim
stičiščem nevladnih organizacij KOROCIV,
Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem,
NIJZ OE Ravne na Koroškem, OŠ Črna
na Koroškem, Vrtcem kralj Matjaž, CUDV
Črna ter društvi in organizacijami iz Črne
organizira številne aktivnosti za naše občane, da bi jih spodbudili k bolj zdravemu in
aktivnemu življenjskemu slogu.
Dogodek 42 maratonov v 42 dneh bomo v
Črni na Koroškem povezali z zaključno prireditvijo projekta Zdrava Črna in številnimi
spremljevalnimi aktivnostmi in bo potekal
12. septembra 2018 na stadionu na Pristavi.
O dogodku vas bomo podrobneje obveščali
v prihodnjih mesecih, že sedaj pa vas vabimo, da si ta dan rezervirate za športne aktivnosti in se dogodka udeležite v čim večjem
številu ter tako tudi vi pripomorete k doseganju zastavljenega plemenitega cilja.

Kdo je Bogomir Dolenc?
Je predvsem človek. Je oseba, ki se je pred
leti odločila spremeniti svoj način življenja,
ki ni bil povezan s športom, gibanjem in rekreacijo. V to sta ga prisilila dva dogodka,
iz katerih je dobil najboljše sporočilo življenja. Bogomir Dolenc je sprejel odločitev.
Odločitev za gibanje in za športno življenje,
s katerim želi to sporočilo posredovati tudi
ostalim.
Njegova športa sta dva. Triatlon in tek. V triatlonu, za katerega pravi, da je najlepši šport,
uživa zase in se prepusti uživanju v lepotah
narave in okolja športa. V teku pa tekmuje, a
ne s časom, hitrostjo in uvrstitvami, ampak z
izvedenim dogodkom, kjer sebe in svoje telo
podvrže ekstremnemu naporu in na tak način pomaga zbirati denarna sredstva za socialno ogrožene, lačne in bolne osebe.
Živi in trenira v Velenju, v mestu, ki mu omogoča, da se pripravlja, trenira in mu daje
možnosti kreirati svoje ideje, s katerimi pomaga drugim. Je član več športnih društev,
sodeluje z mnogimi športnimi društvi iz drugih krajev Slovenije, ki razumejo njegovo
razmišljanje, podpirajo njegovo delovanje in
mu po svojih zmožnostih tudi pomagajo ter
ga podpirajo.

Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave
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PRVOMAJSKI RAZMISLEK
ŽIVEL 1. MAJ
VZNESENO, PRAZNIČNO, BREZBRIŽNO
1. maj, včeraj
Proletarska revolucija je v socialistični Jugoslaviji dala delu čast in oblast in 1. maj kot
dvodnevno praznovanje postavila na piedestal delavskega (in delavci smo bili vsi, živeči
v tej skupnosti) največjega praznovanja.
Praznovanja prvega maja so resnično in evforično zajela celotno državo. Vrstile so se
proslave, zborovanja, mitingi, pohodi. Vse
v čast delu in delavcem, delu čast in oblast.
Razglašali so se udarniki, najbolj zaslužni
delavci. Najbolj prestižne pa so bile delovne zmage, ki so se merile v novih tovarnah,
novih gradbenih objektih, kilometrih cest,
rekordni proizvodnji, preseženih planih.
Vse to je v nas dvigalo samozavest, samospoštovanje in patriotsko zadovoljstvo. Zato
nam tudi v glavnem ni bilo nič pretežko.
Delo smo opravljali zagnano, verjeli smo v
osmišljenost svojega dela. Plačilo za delo ni
bilo ravno pravljično veliko, a bilo je pošteno, od snažilk do direktorjev so bile razlike,
v primerjavi z danes, minimalne.
V svoji globoki veri, da gradimo svetlo bodočnost, smo veliko svojega prostega časa
darovali udarniškemu delu. Brez tega bi
bila družba prikrajšana za marsikatero
dobroto oz. pridobitev, nad katero smo bili
nadvse ponosni. Vsa ta politična, komunalna, društvena, humanitarna dela so bila
opravljena brezplačno. Plačilo je bilo ponos
in zadovoljstvo, da si lahko sodeloval in po
svojih najboljših močeh pripomogel k razvoju kraja, države, družbe. Biti ob strani sicer
ni bilo kaznivo, bilo pa je brezčastno, sramotno. Danes moramo velikokrat poslušati,
kako smo bili v to prisiljeni ali zaslepljeni. In
o tem nam pridigajo mladi neoliberalci in
lastniki kapitala in nam oni hočejo povedati, kako smo mi takrat živeli. Absurd! Imeli
smo vrednote, na katerih smo gradili per-

1. maj, predvčeraj
Največji koroški pisec Prežihov Voranc je
tako opisal praznovanje 1. maja tam nekje
pred svetovno vojno, ko je bil ta praznik še
prepovedan: »… vsi, od prvega do zadnjega in
celo tista dva ali trije otroci, ki so šli zraven,
so imeli v gumbnicah zataknjene lepe rdeče
nageljne. Vsi so žareli v obraz, ko da bi bili
zelo razgreti, čeprav pot ni bila naporna in
je ob tej jutranji uri na vrhu celo prijetno hladno. Ženske, ki so šle z družbo, so se smejale
tako razposajeno, kakor se smejijo dekleta,
kadar gredo ob lepih nedeljah v cerkev.«
Da, ne napor ne hlad ni vel iz njihovih
pregretih obrazov, temveč vzvišenost zadovoljstva ob praznovanju njihovega praznika,
praznika dela. Praznik, čeprav prepovedan,
ali morda prav zaradi tega, jih je povezal,
jim dajal občutje pripadnosti in moči razreda, kateremu so pripadali. Razredu, ki je v
vseh zgodovinskih obdobjih in družbah večinski: delavskemu razredu, karkoli že kdo
pod tem pojmom razume. Dejstvo pa je, da
je delavec vsakdo, ki živi od svojega fizičnega ali intelektualnega dela; plačilo za to delo
pa je lahko v razponu od bajno bogatega do
nizkotno nizkega. In kot takšen, človek, ki
živi od svojega živega dela, torej hočeš nočeš pripada delavskemu razredu; čeprav bi
danes to nekateri radi zakrili za tančico sramežljivosti.
V prazniku so črpali moč svojega optimizma in neuklonljive volje za lepši jutri. Jutri,
ki bo spoštoval delo, ki bo odpravil krivice, ki
bo vsem dal enake možnosti. Na krilih tega
upanja je bilo praznovanje 1. maja polno
vznesenosti!
Nekateri pomnijo še danes: praznovanje 1.
maja med obema vojnama je bilo vzneseno!
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spektivo, predvsem mladi, čeprav večkrat
iluzorno in včasih celo lažno.
In tako smo res žal vse pogosteje spoznavali,
da vse le ni tako čisto, da se eni okoriščajo na
račun drugih, da delavski optimizem, zagnanost in delavnost uporabljajo za lastne žepe
in za neke čisto druge cilje, zelo oddaljene
uradno deklariranim.
Toda vedno znova je prišel nov 1. maj in njegovo praznovanje je bilo znova in znova polno upanja in prazničnosti.
Veliko nas pomni še danes: praznovanje 1.
maja je bilo praznično!

mo vedno bolj razslojena družba, vse več ljudi je na pragu revščine, vse več je nesramno
bogatih posameznikov, temelječih na žuljih
delavcev, in kar je najhujše, vse več delavcev
je v mezdnem izkoriščevalskem kapitalističnem odnosu brez osnovnih pravic človeškega dostojanstva. Delo je izgubilo čast. Kaj
je častnega v tem, če ob enomesečnem pridnem delu ne moreš dostojno preživeti; pri
tem pa moraš za nameček gledati druge, ki
se čez mesec niso nič kaj bolj pretegnili, a
živijo nepredstavljivo bolje? Usodno pa je izgubilo delo tudi oblast, saj le-to postaja vse
bolj, sicer potreben, a nič kaj spoštovan in
upoštevan hlapec vsemogočnega kapitala.
Izgubljamo vrednote in perspektive se nam
vedno bolj meglijo, predvsem mladim.
Zaradi vsega tega praznik dela ne sme
predstavljati samo dveh prostih dni. V njem
bi se moral najti tudi čas za druženje, kar
krepi skupno zavest in rojeva zadovoljstvo
in samospoštovanje; najti bi se moral čas za
jasno in glasno izrekanje o delavskih pravicah (stalno in prepričljivo, ne le ob občasnih stavkah), pa poudarjena skrb za socialno državo. Vse to bi te pravice ohranjalo
in predvsem bogatilo. Danes pa se nasproti
temu, kot že rečeno, usodno krčijo. Vedno so
pri roki argumenti močnejšega (kapitala),
da so te pravice nekaj preživetega in nimajo
nič skupnega s sodobnim svetom. Malo bolj
povzdignjen delavski glas je do nerazpoznavnosti zatolčen z argumenti, da so socialistični časi nepreklicno mimo in da se od
»populizma« ne da živeti. Prav grozljivo je
poslušati protiargumente za dvig plač, pokojnin, minimalne plače, socialnih pomoči
na eni strani, ko na drugi dobički kapitala
(pa večkrat ne vloženega v razširjeno produkcijo) grabežljivo rastejo. Še bolj je pri
roki izgovor, da lastnik lahko dela s svojim
dobičkom, kar želi. Seveda je to na koncu
res, a prej je potrebno razčistiti, kako je do
tega dobička sploh prišel, koliko so zanj zaslužni tudi delavci, ki običajno razen svoje
mezde pri deljenju viškov nimajo pravice
odločati in torej praviloma nič dobiti. Viški
pa so bili večinoma ustvarjeni z živim delom.
In potem se v strahu za svojim ljubim kruh-

1. maj, danes
Tudi danes je 1. maj praznik, praznik dela,
in to še vedno dvodnevni, kar je le redek primer v Evropi in še manj v svetu. Zaradi dveh
prostih dni izgleda, kot da temu praznovanju
dajemo veliko težo. Formalno mogoče res,
vsebinsko pa zagotovo ne. Danes praznik ni
prepovedan in zato njegovo praznovanje ni
vzneseno; danes ob njem ne praznujemo delovnih zmag in ne častimo dela in v glavnem
zato ni zelo prazničen. Na našo srečo pade
na začetek majskega prebujanja pomladi,
ko je vreme že lepo in toplo. In tako dobi praznik v glavnem funkcijo dveh prostih dni, v
povezavi z vikendom kar lep počitniški paket
za sicer potrebno počitje, predvsem pa za izlete, potovanja, hišna opravila, delo na vrtu,
koline, priložnostne zaposlitve, za potreben
stranski zaslužek, fuš. Praznik v svojem bistvu in namenu pa gre v glavnem mimo nas
in ko se tretjega maja zbudimo v delovni
dan, skoraj ne vemo, zakaj smo bili dva dni
prosti. Bili pa smo zato, ker nam je to boniteto priborila bojevita preteklost delavcev,
rojena v upanju na boljši jutri, povezanih v
mednarodno proletarsko gibanje. Danes pa
izgleda, kot da te bojevitosti in vznesenosti
in prazničnosti ne potrebujemo več, češ saj
nam je blagostanje, kakršnokoli pač že je,
dano vnaprej in za vedno, nam samim pa ni
potrebno nič narediti za to. S tem pa živimo
v lažnem, zasanjanem prepričanju in nam
počasi, a vztrajno, iz rok (iz žepa) polzijo pridobitve socialne države. Le-ta postaja vedno
manj socialna, finančno-ekonomsko postaja37
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slabša usluga, ki jo delamo danes in še posebej na dolgi rok sami sebi, je brezbrižnost.
Vsi doživljamo danes: praznovanje 1. maja je
večinsko brezbrižno!

kom, kakršenkoli že je, nihče ne upa nič več
reči. Pa tudi če reče, to ni niti za blažev žegen upoštevano.
Seveda vsak posameznik ne more narediti ničesar, tudi posamezne skupine ne, niti
država; ko pa je za tem množica, se lahko
premakne marsikaj. Zaradi tega je imela parola ‘proletarci vseh dežel, združite
se’resnično veliko sporočilno vrednost. Nekateri pri nas in v svetu so točno vedeli, zakaj so jo diskreditirali. Ko bo parola zopet
udejanjena v življenje, bo delavstvo tega
sveta imelo upanje in možnosti za bolj pošten svet; dokler pa bomo pustili, da bo parola skoraj smešnica ali kletvica, ni veliko
upanja, da bi spremenili sedanjo nezdravo
in krivično svetovno družbeno ureditev, ki
je z zelo hudo močjo udarila tudi k nam. In
kar je najslabše, to udarjanje še ni končano,
temveč se iz dneva v dan bolj krepi. Temelj te
nezdravosti in krivičnosti pa je večinsko, in s
tem nesorazmerno ustrezno lastništvo moči
in oblasti v rokah kapitala in le zanemarljiv
delež v rokah tistih, ki dejansko ustvarjajo
in proizvajajo s svojim živim delom. Težnje
po spremembah teh nesorazmerij se postopoma že sramežljivo kažejo po svetu, zelo
skromno tudi pri nas. Ko bo kritična masa
nezadovoljstva, razžaljenosti in trpljenja dovolj velika, se bodo te spremembe zgodile ali
postopoma dogajale. Ne danes in ne jutri, ko
se bo to udejanjalo, ne smemo stati ob strani,
ob robu zgodovinskega dogajanja, češ bodo
že vse drugi postorili za nas.
In te spremembe, te delavske spremembe,
danes ali jutri, takšne ali drugačne, bodo
vedno simbolično vezane na zaščitni znak
in simbol delavstva, 1. maj. Vsi simboli kogarkoli - društva, občine, firme, ustanove,
države, religije, klana, lože - morajo biti s
strani njihovih članov sprejeti in spoštovani,
da ta skupnost dobro in uspešno funkcionira. Zato delavstvo ne more biti uspešno in
zadovoljno, če se ne identificira tudi s svojim
simbolom.
Praznik dela, simbol delavstva, mora biti že
danes potreba in priložnost, da stopimo iz
malodušja in nezainteresiranosti in 1. maj
naredimo zopet vznesen in prazničen. Naj-

1. maj, jutri
Ko je nuja dovolj velika, ko se potrudimo in
nekaj naredimo za to, se še pravljice uresničijo, zakaj torej tudi ne realne delavske
potrebe, izhajajoče iz poštene in zdrave
(Erich Fromm je že pred desetletji današnjo
družbeno ureditev označil za nezdravo, potrebno korenitih sprememb) svetovne in seveda tudi naše družbene ureditve: vzneseno,
praznično, brezskrbno, bogato praznovanje
1. maja, ko na pikniku skupaj sedijo delavec,
direktor in lastnik (saj še sam, ki to pišem,
ne bi verjel v realno možnost tega, če ne bi to
slučajno v živo doživel na Norveškem), ko si
lahko brez zadržkov in slabe vesti pogledajo v oči, ko lahko sproščeno in odkrito spregovorijo, ko vedo, da bodo vsem tudi 2. maj
in vsi naslednji dnevi prijetni, varni in brez
skrbi, da se do konca meseca ne bi izšlo z
mesečno plačo, brez skrbi, da bi svojega
otroka prikrajšali za ljubljeno igračo, za
nove kavbojke, za ogled igre, za športni trening, za letovanje na morju … za boleč sram
pred sošolci, da njun oče in mama nimata
denarja za njegov (njen) končni izlet.
Zakaj pravzaprav vso to kritično razmišljanje, ko pa nam vsi statistični kazalci kažejo,
da danes živimo bolje, kot smo pred tremi
desetletji? In ob takšnih ugotovitvah naj bi
torej vse kritike potihnile. Bi, če ne bi imele
te ugotovitve vsaj dva velika spodrsljaja, ki
ju analitiki, družboslovci in politiki ne želijo,
ne morejo ali ne znajo zaznati:
- povprečno res živimo bolje kot pred leti,
kakšna pa je notranja delitev in struktura
tega življenja, tega informatorji evidentno
ne želijo navajati. Torej, segedin je res precej bolj slasten, kot je bil včasih; a za ene s
samim zeljem, celo vsak dan bolj kislim, za
druge pa vsak dan z bolj obilnimi kosi mesa;
- kako bolje kot sicer živimo, bi lahko vsi živeli, če ne bi bilo kraj, korupcije, odvodov
v davčne oaze, skorumpiranih investicij in
prodaj, zavožene politike.
Marijan Lačen
Objavljeno tudi v Sobotni prilogi
Dela, 28. 4. 2018
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»DOGAJA SE« – TUDI V ČRNI
gotovili prostor za delovanje »Plac« v centru
Črne, kjer so se v preteklih mesecih izvajale
številne aktivnosti za starejše, otroke in vse
ostale prebivalce kraja, kot so: učna pomoč,
kulinarične delavnice, predavanja s področja zdravstvene preventive, ustvarjalne
delavnice, potopisna predavanja, literarni
večeri, tečaji tujega jezika, obiski iz drugih
medgeneracijskih centrov in jutranji klepet
ob kavici.
V zadnjih mesecih v Medgeneracijskem centru Plac v Črni poteka tečaj Oskrba pomoči
potrebnemu svojcu, v katerem se bodo usposobili sorodniki in občani, ki v domačem
okolju skrbijo za pomoči potrebne svojce ali
sosede.
V tem času pripravljamo program aktivnosti za prihodnje mesece, zato vabimo vse
občane, da nam sporočite, katere vsebine in
aktivnosti bi si želeli v Placu in svojo morebitno pripravljenost, da kot mentorji ali koordinatorji tudi sami aktivno sodelujete pri
izvedbi kakšne aktivnosti.
Vaše potrebe, želje in ideje nam sporočite
v turistično pisarno občine, mi pa se bomo
potrudili, da jim v največji možni meri prisluhnemo.

Medgeneracijsko druženje

Z letom 2017 so se po slovenskih krajih, ob
spodbudi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, odprli večgeneracijski centri, ki predstavljajo nadgradnjo medgeneracijski centrov.
Tudi na Koroškem smo pričeli z izvajanjem
projekta »Dogaja se! Center aktivnosti Koroške«. Projekt združuje pester nabor aktivnosti, ki omogočajo dvig kvalitete življenja
posameznikov, predvsem pa ranljivih ciljnih
skupin. Programi, ki so brezplačni, izvajajo
pa se na širšem območju celotne regije, saj v
projektu poleg Koroškega medgeneracijskega centra z Raven na Koroškem sodelujejo
še medgeneracijski center Plac v Črni na
Koroškem, medgeneracijski center v Mežici
in ŠKTM Radlje ob Dravi kot nosilec projekta za aktivnosti v Dravski dolini.
Nosilec projekta za Mežiško dolino je Koroški medgeneracijski center z Raven na
Koroškem, ki ima svoja vrata odprta od leta
2014, ko so ga Občina Ravne na Koroškem,
Koroški dom starostnikov Črneče in Društvo upokojencev Ravne ustanovili z željo po
izboljšanju kvalitete življenja v mestu na način, da poveže generacije med seboj in tako
pripomore k prijetnejšemu in strpnejšemu
vzdušju.
Ob njihovem sodelovanju smo tudi v Črni
vzpostavili Medgeneracijski center in mu za-

Urška Pajenk, koordinatorica in
strokovna sodelavka v projektu »Dogaja se! Center aktivnosti Koroške«, in
Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

Delavnica v Placu
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ZABAVA ZA NAJMLAJŠE DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ČRNA
Društvo prijateljev mladine Črna na Koroškem je neprofitna organizacija, ki temelji na prostovoljni bazi. Dejavnost našega
društva je namenjena otrokom in mladostnikom. Vsi člani opravljamo aktivnosti prostovoljno. Otrokom preko celega leta skušamo
nuditi različne dejavnosti za razvedrilo, zabavo in tudi učenje. S tem skušamo zmanjševati socialne razlike, saj so vse predstave,
delavnice in ostale aktivnosti za udeležence
brezplačne.

nicami pa dolbemo buče, čaramo ali ustvarjamo ob noči čarovnic. Decembra bomo
ponovno organizirali prav poseben dan za
naše najmlajše, brez večjih materialnih daril. Tudi starši so pozitivno sprejeli našo idejo o rajanju z dedkom Mrazom in aktivnimi
dejavnostmi na tej prireditvi (daril imajo otroci v tem času leta dovolj).
Zgodi se, da nas med letom povabijo k sodelovanju še ob kakšnem pomembnem dnevu
in vabila gotovo ne odklonimo. Konec meseca avgusta v okviru akcije Poštar Pavli polni
šolske torbe prejmemo od Pošte Slovenija
precej drobnih šolskih potrebščin, ki jih razdelimo med socialno šibkejše učence in med
družine z več otroki. Prejele smo tudi nekaj
sredstev, katera smo porabile za poplačilo
dela računa šolskih stroškov socialno šibkejšim učencem.
V letu 2018 bi si želele organizirati še kakšno
dejavnost za malo starejše otroke, najstnike,
ki so v teh letih najbolj ranljivi in si iščejo svoj
prostor pod soncem.
Teh aktivnosti bi lahko bilo še več, vendar
nam službene in družinske obveznosti tega
ne dovoljujejo, zato bom izkoristila trenutek
in pozvala vse Črnjane in Črnjanke, mlajše
in starejše, zainteresirane za kakršno koli
delo in druženje z otroki (športna zabava, ustvarjalnice, organiziranje prireditev,
nove ideje), da se pridružijo skupini mamic
in žena, ki jim ni vseeno, kaj počnejo naši
najmlajši ali mladi Črnjani in Črnjanke v

Nabor naših aktivnosti je pester in večina
le-teh je že rutina. V mesecu januarju sodelujemo na Gradovih kralja Matjaža z ustvarjalnimi delavnicami, pri stikih z drugimi
animatorji, konkretno sodelujemo pri organizaciji nedeljskega otroškega programa.
Pred veliko nočjo organiziramo velikonočne
ustvarjalne delavnice za otroke s sladkimi
velikonočnimi prigrizki. V mesecu avgustu
organiziramo Škratkov dan v okviru Turističnega tedna kot eno izmed naših večjih
prireditev, saj smo z leti ugotovile, da pride
na ta dan največ otrok iz našega kraja. Prireditev se dogaja zunaj, po navadi v okolici
stadiona NK Peca. Oktobra v tednu otroka
organiziramo predstavo za otroke z ustvarjalnimi delavnicami. Pred jesenskimi počit-
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prostem času. Pri druženju pa se tudi sprostimo in zabavamo. Več glav več ve in več
pridnih rok več naredi.
Menimo, da imajo vsi otroci pravico do izobraževanja tako na kulturnem kot tudi socialnem področju. Naše delo je poplačano, ko
vidimo nasmejane in vesele obraze naših
otrok. Zato smo tudi v prihodnje pripravljene še naprej izvajati naš program. Želele pa
bi si dodatnih oči in rok, svežih idej in obrazov.
Za DPM Črna zapisala
predsednica Mojca Petrič

Učenci predmetne stopnje OŠ Črna so ugotovili:

RAD/A ŽIVIM V ČRNI ...
- ker se lahko poleg nogometa, odbojke in
smučanja ukvarjamo tudi z atletiko, aerobiko, rekreacijskim tekom ...;
- ker se tu radi gibljemo in ukvarjamo s športom, novo igrišče je naše vsakodnevno zatočišče;
- ker imamo mladi kaj početi, nekateri radi
gremo v medgeneracijski center;
- ker imamo dobre gostilne, meni pa je najljubša slaščičarna;
- ker smo Črnjani posebni glede sprejemanja drugačnosti, saj od malih nog živimo
ob gojencih CUDV, glede tega smo boljši od
drugih;
- ker živim tukaj s svojo družino in se je
nabralo že kar nekaj lepih spominov;
- ker me vsako jutro zbudi petelin;
- ker nas poznajo po svetu zaradi naših dobrih športnikov in umetnikov;
- ker lahko obiščemo različne prireditve, poleti pa lahko v času Turističnega tedna postojimo ob stojnicah;
- ker imamo dobre sosede ...

- ker je majhen kraj in lahko takoj skočim
v gozd ali na travnik, starši pa nikoli niso v
skrbeh, kje sem, kajti v Črni je dokaj varno
življenje;
- ker lahko grem sam na smučišče, in to peš,
saj je vlečnica na robu vasi;
- ker se tu skoraj vsi ljudje poznamo, se sproščeno pozdravljamo, pogovarjamo in razumemo med seboj;
- ker tu ne živijo slabi ljudje, pač pa smo
preprosti in ne rabimo veliko, da smo srečni;
- ker smo ponosni na svojo olimpijsko vas;
- ker imamo veliko društev, v katera so vključeni skoraj vsi Črnjani, posebej pa sem ponosen na naše gasilce;
- ker je Črna prijazen, čist in urejen kraj;
- ker nas obkrožajo gore, ki nas tudi varujejo;
- ker je to moj domači kraj in sem mu kot domačinka zvesta;
- ker je to miren kraj, ni veliko prometa in ni
hitre ceste;
- ker si prizadevamo biti zdrava Črna in smo
veseli prenovljenega stadiona, igrišča z umetno travo, športnega igrišča v Mušeniku, zunanjih fitnes naprav in igral, obnovljene telovadnice;

Iz Biltena OŠ Črna na Koroškem ob
880-letnici prve omembe kraja
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Ovčke
Znane osebnosti

Vrtec

CUDV

Akvarij

Kaktusi

42

Vse foto: Marija Rus
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PROJEKT

TRAJNOSTNA MOBILNOST
DRUGAČE POTUJEM – Z NARAVO SODELUJEM
Občina Črna na Koroškem je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za
okolje in prostor in pridobila sofinanciranje
za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju trajnostne mobilnosti. Od začetka leta
2018 že izvajamo aktivnosti, ki smo jih zastavili v projektu, poimenovanem »Drugače
potujem – z naravo sodelujem«, pri katerih
bodo sodelovali tudi OŠ Črna na Koroškem,
CUDV Črna na Koroškem, Delovna skupnost Geopark Karavanke ter druga društva,
ki so aktivna v naši občini.
V okviru projekta se bodo izvajale tri vrste
aktivnosti oz. ukrepov: PARK(irni) DAN,
PEŠBUS in promocijsko motivacijske aktivnosti za različne ciljne skupine prebivalcev.
Občane smo na večjih prireditvah: Nosimo
olimpijske sanje, pustna povorka, dan žena
in dan za zdravje na posebni stojnici že
osveščali in informirali o pomenu trajnostne
mobilnosti in jih spodbujali k spremembi
potovalnih navad in načinov razmišljanja v
bolj trajnostno naravnane, kot so hoja, kolesarjenje, skupne vožnje in parkiranje zunaj
mestnih središč.
V prihodnjih mesecih bomo skupaj z OŠ,
CUDV in društvi izvedli še več aktivnosti, o
katerih vas bomo ves čas obveščali s pomočjo plakatov, obvestil na spletni strani občine
in posebni FB strani »Drugače potujem – z

naravo sodelujem« ter na posebni stojnici, ki
bo vse do septembra vsaj dvakrat na mesec
postavljena v centru Črne. Tam boste lahko
dobili vse informacije v zvezi s prihajajočimi
dogodki, prav tako pa boste lahko izpolnili
tudi anketni vprašalnik in podali svoje predloge in pripombe.
Aktivnosti bodo dosegle višek v septembru,
ko poteka Evropski teden mobilnosti, v katerega se Občina Črna na Koroškem aktivno vključuje že več let. Evropski teden
mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod
okriljem Evropske komisije vsako leto med
16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov
in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem
prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja,
razvoju mest po meri pešca in kolesarja in
večji kvaliteti bivanja na splošno.
Vabimo vas, da se vključite v katero izmed
številnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih, da se kdaj namesto z avtomobilom do bližnjih destinacij odpravite peš
ali s kolesom ter tako poskrbite za bolj zdrav
način življenja in prispevate k ohranjanju
naše prelepe narave.
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave
Občina Črna na Koroškem
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KATARINA ILGO – 99 LET
Gospo s častitljivo starostjo smo že večkrat
predstavili v našem lokalnem časopisu, zato
smo jo tokrat poprosili le za kratko izjavo.
»Letos sem bolj slabo praznovala svoj rojstni
dan: srce mi je nagajalo in tudi sedaj se ne
počutim dobro. A še vedno rada poklepetam
s svojimi najbližjimi ter pogledam dnevnik in
se zjezim nad politiki,« se nasmeji, »pa smučarske skoke rada gledam in odbojko!«
Kljub zdravstvenim tegobam je šegava in
dobre volje.
Vse najboljše gospa Katarina Ilgo!

DELO ČLOVEKA GOR DRŽI
Ivanka Kaker bo letos stara 92 let. Rodila se je leta 1926
v Ludranskem Vrhu, pod Kramarco, v družino Štiftar
z desetimi otroki. Do šole v Črni je morala pešačiti dve
uri, poleti kar v coklah, velikokrat pa so otroci izostali
od pouka, ker je bilo doma veliko dela. Ko se je začela
vojna, je bila stara šestnajst let. Partizani so se oglašali pri njihovi hiši in dobivali hrano, toda nekdo jih je
ovadil, zato so Nemci leta 1942 odgnali očeta in mamo
ter dva brata: najprej v Šoštanj, potem v Celovec, atija
naprej v Begunje, kjer so ga istega leta usmrtili, mamo
pa v Auschwitz, kjer je leta 1943 umrla. Le brata sta se
vrnila, a Nemci so že pred tem požgali njihovo hišo,
tako da doma ni bilo več. Ivanka je po izgonu staršev
šla najprej k sestri k Lukaču, potem pa k drugi sestri
Rozki v Črno. Da so zaslužile za malo mleka in kruha,
so hodile v Javorje žet. Po vojni je delala v gostilni Drofelnik kot dekla. Tam je spoznala Janka Kakerja in se
z njim poročila. Leta 1950 so šli živet na Senčnikovo, v
staro leseno bajto. Rodili so se štirje otroci in potrebno
je bilo veliko garaškega dela, da so se preživljali. Z možem sta s konjem orala njive,vse ostalo se je takrat delalo na roke, vsak košček zemlje je bilo treba obdelati,
da si imel več za kosit in več za nasadit, saj takrat nisi
mogel kar v trgovino po hrano, ker je bilo vse na karte
in s tem je bilo določeno, koliko česa ti pripada. Vsak
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Zelo vesela je bila obiska županje

dinar je bilo treba prav obrniti;
kdor je bil lastnik zemlje, mu niso
pripadali otroški dokladi. Ivanka
je bila delovna in iznajdljiva: kot
dobra šivilja je predelovala oblačila, da so bili ustrezno oblečeni.
Njen delavnik se je začel ob petih
zjutraj, ko je šla v štalo pomolst
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in postorit, kar je bilo potrebno, potem na
njivo grabit ali pa v kaps in gredo, kjer je pridelala veliko zelenjave, krompirja, fižola in
zelja, zato nikoli niso bili lačni. Nekaj tega
je prodala, da je s tem denarjem lahko kupila ostale osnovne stvari. Delo na njivi se je
končalo, ko je bila že tema, nato jo je zopet
čakalo delo v štali, potem šele kuha večerje
in urejanje otrok.Tega današnja mladina ne
more in noče razumeti.
Tudi sosedom na Jasi je rada podarila čvešple
ali jabolka, predvsem pa je rada podelila
zelenjavne sadike, flance. »Če daš, tudi sam
imaš!« je njena modrost. Ker so redili več živine, so dokupili nekaj zemlje v Javorju, da
so tam kosili, seno pa so nato prevažali domov z garami in konjem. Tudi otroci so delali
od jutra do večera, od junija, ko se je začela
košnja, do snega v pozni jeseni, za njih ni bilo
nedelj, praznikov in počitnic. Takrat se je še
bolj delalo, ker so bili doma. Leta 1967 so začeli graditi hišo, malo kasneje hlev, takrat
je v službo šel že sin Janez. S svojim delom
in zaslužkom je največ pripomogel, da je iz
nekdanje podrtije nastalo lepo gospodarsko
poslopje.

Ivanka Kaker z možem in otroki

»Delo človeka gr drži, otroci pa so mi dajali voljo in energijo,« pravi Ivanka danes. Sedaj ima sedem vnukov, enajst pravnukov in
eno prapravnukinjo. Trenutno je slabšega
zdravja, zato je pri najmlajši hčerki. Kljub
trdemu delu nekoč ji še vedno služijo prsti,
da lahko malo plete in izdeluje okrasne rože.
Ugotavlja, da ima zdrave roke morda zato,
ker so se ji nekoč ženske zahvaljevale za
flance, rekoč: »Boh loni in da te nikoli ne bi
roke bolele!«

ČE BI BILI LJUDJE PRIDNIH ROK IN POŠTENI,
BI BIL SVET DRUGAČEN
Ambrož Kumer je decembra dopolnil starost 90 let. Ugotavlja,
da sedaj živi že v četrti državi: najprej je bil v Kraljevini SHS,
potem v nemškem rajhu, nato v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, sedaj pa v Sloveniji. Odkar je izgubil ženo, se
bolj predaja spominom in nekaj le-teh je bil pripravljen podeliti z bralci Črjanskih cajtng.
»Rodil sem se 1927. leta pri Šoparju v Koprivni, kjer nas je bilo
sedem otrok. Obe moji bici sta bili iz Kaple, dedi pa je bil Jeklnov sin. Seveda je pri Jeklnu dobil pavrnijo najstarejši, moj
dedi pa je bil pastir na Lužah; tam je pasel po 150 glav govedi
celih 20 let in si toliko prišparal, da je kupil Šoparjevo pavrnijo. En moj dedi pa je bil Kumrov sin. Včasih je spadala Koprivna pod občino Kapla; tudi mrliče so pokopavali v Kapli.
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Ambrož Kumer leta 1948
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1953. leta sem se poročil z Angelo Kamnik.
Osemnajst let sva živela še v Koprivni v Golobovi bajti, na Pristavi pa sva od 1974. leta.
Tu smo podrli štalo in zgradili prizidek k
stari hiši. Zemlje je bilo toliko, da sem imel
status kmeta, a kmečkega dela sem bil navajen in ves čas sva redila žvad. V tej stavbi
so takrat živele mačeha in dve hčeri, tudi mi
smo prvo zimo ležali kar na jogijih, dokler
se prejšnji stanovalci niso izselili. Takrat sem
dal za vse skupaj 12 milijonov starih gnarjev
in petsto taužent sodnijskih stroškov. Z ženo
sva si vedno želela iti na svoje; lahko bi živela v stavbi v Koprivni, a na srečo se nisva
odločila za to, kajti moja ni bila za življenje
v bloku.

Družina Ambroža Kumra okoli leta 1956

Zadnjo zimo je bilo na naši kmetiji nameščenih šest partizanov, in to skupaj celih šest
mesecev; delali in oskrbovali so bolnico tam
okoli. Koprivci smo znali vedno skupaj držati. Sreča je bila, da je v vojnih letih žito dobro
obrodilo, da smo nekako shajali s hrano. A
ko se je bataljon nastanil pri nas, je komandant rekel partizanom: »Pobi, ne boste šteka
ležali pa jedli, kose poprimite in pomagajte
kositi.« Spomnim se enega Roka, ki je še ob
košnji nosil s sabo mitraljez, saj je bil v stalni pripravljenosti. Leta 1943/44 je bil pri nas
Tomazin, ki je bil ranjen v roko, z njim pa je
bila celo zimo bolničarka Petra. Ati je hodil v Črno po povoje in drug material k dr.
Ramšaku pa k Puncengrobarju po hrano;
Puncengrobarca je z živili pomagala, a nazadnje nesrečno končala, izgnali so jo in o
njej ni bilo več ne duha ne sluha. Vojska je
tako krivična! Tudi pri Jeklnu je bilo isto: celo
zimo so pomagali partizanom, potem pa so
jih po vojni gnali v Kočevje. Sedem let so bili
v Kočevju in po tej kalvariji jih nisi smel več
spomniti na vojsko, Bog obvarji! Z atijem sva
jim enkrat nesla v Kočevje malo pogače in
druge jesti, kajti ničesar niso imeli. Jekl je bil
tam za pastirja, dečle so morale ležati kar
na skrinjah. Kaka krivica se je dogajala!
Moj starejši brat je bil v partizanih na Pohorju; vmes je prišel domov ves raztrgan in
ušiv okrevat, a ko se je vrnil, so ga ovadili kot
belogardista in ga ustrelili. Še nas bi zaradi
tega skoraj postrelili. En moj brat pa je padel v Rusiji.«

V partizanih nisem bil. Komandant 3. Bataljona Madras (po vojni je bil vratar v Železarni) mi je takrat šestnajstletnemu dejal: »Mi te
doma bolj nucamo, da nas boš obveščal, neizkušen si še.« Nemci so tisti čas mobilizirali
že tudi 16-letnike, sosedovega poba so vpoklicali in zato smo pričakovali, da bodo prišli
tudi po mene. A niso, imel sem srečo. Trije
pobi smo bili kurirji: jaz, Potočnikov Jozi in
Milan Osojnik, imeli pa smo vsak svoj teren.
Spomnim se, da so pri Jeklnu z letal metali
za partizane pošiljke z orožjem, obleko in še
čim. Vse to smo vozili z vozovi k Mežnarju,
ponoči pa naprej pod Olševo in nihče ni vedel, kam je vse to šlo. To je bilo zelo nevarno. Dvakrat sem imel srečo večjo kot pamet!
Enkrat sem nesel na vrh partizanom jesti,
dobro se spomnim, da kofe pa žganke; hitro
so pojedli, meni pa se je mudilo domov, in ko
sem šel navzdol po gonah, sem zavil po svoje,
na srečo, kajti ko pridem domov, zagledam
Nemce na gorici! Prišli so s strani Tople in
če bi jaz šel naokrog, bi naletel nanje s praznimi posodami. Ambart, ko je bila spet ena
hajka, smo bežali; ati pa ni hotel, rekel je, da
ne gre nikamor. Ker je bilo mrzlo, smo na
vrhu zakurili; Nemci so prišli s strani Globasnice in eden od njih nas je zaznal, rekoč:
»Banditen, banditen!« A njihov ta glavni ga
ni upošteval in tako smo odnesli celo kožo.
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pa smo hodili v Koprivno, Bistro ali Heleno.
Kasneje sem si kupil motor in se z njim vozil
tudi pozimi. Ko je bila tista podrtija v Olševi,
sem najprej naredil svoj šiht, popoldne pa
sem delal še za Avstrijca – da sem lahko kaj
prišparal.
Jaz sem imel v življenju ves čas srečo! Tudi
v zakonu. 63 let sva bila z ženo skupaj. 1954.
leta se nama je rodil Franci, najstarejši sin,
1957. Jože, Fridi pa leta 1962. Danes imam 6
vnukov in 7 pravnukov.

Ambrož Kumer se pominja tudi napornega
gozdarskega dela.
»Pri gozdni sem delal do penzije, 31 let, štiri
leta pa sem imel dvojne dobe. Zdaj pa sem že
38 let upokojen. Na začetku smo le z žagami
žagali in morali ves les olupiti pa tudi šprocati, zarobiti. Za spravljanje lesa ni bilo traktorjev. Delali smo cele dneve, v soboto smo
končali ob štirih. Do delovnega mesta sem
imel po uro in pol hoje, a smo vzdržali napor, saj smo bili od malih nog navajeni trdo
delati. Jaz sem začel kositi pri dvanajstih
letih in kosa mi je vedno dobro rezala, tako
kot atiju; pa kose sem vedno znal klepati. Olcarsko delo se je malo izboljšalo, ko so prišle
motorke, posledično pa tudi hude nesreče;
jaz sem se le enkrat malo porezal. Štilarke
so tehtale 16 kg, in to prazne, ko pa si dolil
bencin in olje, jih je bilo res težko nositi. Potem so prišle džonsonke, ki pa so bile lažje in
boljše, sedaj pa so v rabi husvarne. Na šiht
smo se kasneje vozili z džipom, ki ga je vozil Gregorjev Vanč; a si moral že v temi na
pot in si potem v lesu počakal na dan, delat

Kaj naj povem na koncu? Kako je treba živeti, katero vrednoto vzgajati? Poštenost in
pridnost. Če bi bili ljudje večinoma pridnih
rok in pošteni, bi bil svet drugačen.
In kaj počnem? Kosim ne več, živali tudi nimam, včasih grem k Jožetu ali Franju pa
doma skuham kofe, ker menda najboljšega
naredim. Pa berem rad, to večinoma zmorem tudi brez očal.
Nikoli še nisem bil na morju! Ni bilo časa,
tudi žena si ni želela morja, no, letos pa grem
v Portorož.«

MOJIH 90 LET
Fanika Gyöfi – Jandrišić
Rodila sem se 5. 3. 1928 v Rajhenburgu. Daljnega leta
1956 sva prišla z možem živet in službovat v Črno.
Najprej sem delala v vrtcu, nato pa v Zavodu, sedanjem CUDV. Med delom sem diplomirala na Pedagoški akademiji kot specialna pedagoginja. Delo z
otroki sem rada opravljala in se od njih tudi veliko
naučila. Sem najstarejša upokojenka v CUDV – tovarišica Fanika. Delo mi je bilo v veliko uteho, da mi je
pomagalo preživljati številne duševne stiske ob tragičnih dogodkih. Po upokojitvi leta 1988 sem se odselila v Prekmurje, v Lendavo, in si ustvarila novo življenje z novimi prijatelji in znanci. A tako je naneslo, da
sem spet ostala sama in se po nekaj letih vrnila nazaj
k svojim v Črno. Posebno vez imam z vnukinjo Anjo,
sedaj pa še bolj, ker je rodila Lovra in sem postala
prababica.
Vključena sem v razne sekcije in društva. Trikrat
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tedensko obiskujem telovadbo, dvakrat na
teden se družim s svojimi kofetaricami. Ob
mojem jubileju 90 let se moram za čestitke
zahvaliti sekciji za osteoporozo, veterankam, Društvu upokojencev, Rdečemu križu,
društvu ZZB in seveda županji.
Kako živim, česa se zavedam, katerim modrostim sledim?
- Karkoli se zgodi, vem, da bom zmogla.
- Počutim se varno in zaščiteno.
- Vse pride k meni ob pravem času in na pravem kraju.
- Sem polna zdravja.
- V mojem svetu je vse dobro.
- Sprejemam dar sedanjega časa.
- Imam angela varuha.
- Izogibam se nepomembnim skrbem.
- Življenje je prekratko, da bi bilo malenkostno.
- Skušam zlahka prenesti, kar mora biti in je
neizogibno.
- Ne preštevam svojih težav, ampak blagoslove in srečne trenutke.
- Ne posnemam drugih, ampak poiščem
sama sebe in sem, kar sem.
- Ne trpinčim duha, naj preteklost pokoplje
svoje mrtve.
- Se ne maščujem.
- Ne tratim časa za razmišljanje o ljudeh, ki
tega niso vredni.
- Živim za danes, včerajšnji dan je sen, jutrišnji vizija.

Fanika v vrtcu v Žerjavu leta 1967

- Občasno meditiram in se poglabljam v duhovni svet.
- Vsak večer se zahvalim za preživet dan,
vsako jutro pa, da sem se zbudila, lahko se
ne bi.
- Smrt sprejemam, določena mi je.
- V življenju je pravzaprav vse določeno in
dano ob svojem času: rojstvo, življenje in
smrt ter čas, ki ureja vse tvoje danosti; ko se
tvoj čas izteče, je duša del vsemirja.
Pa še nekaj misli in nasvetov, katerim je
dobro slediti: V očeh prebiva duša. Ljubezen
se v očeh rodi, živi in umre. Biti ljubljen – biti
več kot bogat. Brigaj se samo zase. Ne zapadaj v besedni boj. Ne vse slišati in videti.
Prijatelji so tisti, ki vedo, kdaj so potrebni.
Spomine 90-letnikov zbrala in uredila
Irena Greiner

Prenovljena telovadnica

49

DA NE POZABIMO

BILO JE NEKOČ V ČRNI IN V NJENI OKOLICI
Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo
objavljati kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka fotografija je dragocen
dokument pričevanja o življenju v našem
kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam
zaupate svojo staro fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali dogajanje;
napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma ne veste, nam posredujte približno letnico posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete
po internetu na naslov urednice:
irena.greiner@guest.arnes.si ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

predvsem pri zimskem športu. Črna ima s
svojo izrazito planinsko lego ob normalnih
vremenskih prilikah pet mesecev zime, zato
ni čudno, da je izmed vseh športov najbolj
razvito smučanje. To nam potrjujejo tudi
vsa smučarsak tekmovanja, saj se na njih
zbere tudi po 150 tekmovalcev, predvsem iz
vrst pionirjev in mladine. Da bi poleg množičnosti dosegli tudi kvaliteto, smo že več let
nakazovali potrebo po smučarski vzpenjači,
ki bi nam omogočila sistematično vadbo in
pritegnila še več smučarjev. Seveda so vsa
prizadevanja odbornikov TVD Partizana
in kasneje SK Črna bila zaman, ker nismo
zbrali toliko sredstev, da bi lahko pričeli z

Tokrat nam je Suzana Srebre priskrbela
preslikane strani iz biltena, ki je izšel leta
1963 ob Republiškem prvenstvu v soloskokih na 70-metrski skakalnici v Črni. Objavljamo pretipkan uvodnik, ki ga je napisal
Milan Čurin.
ŽIČNICA – SADOVI SKUPNIH NAPOROV
Razvedrilo v obliki športa privablja vedno
več ljudi v svoje vrste, predvsem je tu čutiti
močan priliv mladine, ki si več ne more zamisliti življenja brez športnega udejstvovanja, to je merjenje moči, spretnosti, gibčnosti ... Hiter razvoj v pogledu gospodarstva
in življenjskega standarda sta narekovala tudi v športu drugačne prijeme in nove
metode. Moč je do neke mere zamenjala
spretnost in znanost. Za vrhunske dosežke
v športu nista dovolj samo nadarjenost in
vztrajnost, ampak trdo delo vsakodnevnih
treningov, znanstvenih dognanj in izkušenj.
Tudi takozvani nedeljski športniki si želijo
čim več razvedrila in zabave ob minimalnih
naporih.
Vse to smo zadnja leta v Črni močno občutili

gradnjo. Zaenkrat smo ostali pri izdelanih
idejnih projektih in naročenem glavnem
projektu. Ako pa bi ostali samo pri tem, pa
ne bi bili iznajdljivi in marljivi Črnjani. Kot
smo pred leti s pomočjo mežiških rudarjev
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Skakalnica nekoč in danes/Stakne

zgradili na 70-metrsko skakalnico vlečnico,
da skakalcem ni potrebno hoditi na naletišče
peš, smo se v letu 1962 lotili zasilne rešitve s
primitivno žičnico–vlečnico za alpske smučarje. Po večkratnih razpravah smo prišli do
zaključka, da bi to lahko rešili s pomočjo žičnic, ki jih uporablja Gozdarski obrat Črna
za izvoz lesa s težko dostopnih krajev.
Vodstvo GO Črna je našo željo in prošnjo
pravilno razumelo in nam preko zime odstopilo proti minimalni odškodnini diesel motor
z vitlom in žerjavni maček. Potrebne žice pa
je v Črni zmeraj dovolj na razpolago. Tako
smo postavili na naših standardnih progah
žičnico–vlečnico v dolžini cca 800 m. Zamisel
je popolnoma preprosta: napeta vrv nosilka
nad zemljo, približno 3–6 m po njej pa teče
žerjavni maček. Na posebni vrvi, ki je pripeta na žerjavni maček, so privezana takozvana sidra v razmahu 3 m. Teh sider imamo zaenkrat sedem. Smučar se nasloni s hrbtom
na sidro, ki ga potiska naprej, pri čemer stoji

na tleh in se smuča proti vrhu hriba. Enkratna vožnja traja približno 5–6 minut, smučar
pa premaga višinsko razliko 200 m in ima
na razpolago progo, dolgo okrog 1.200 m.
To je vsekakor preprosta zadeva, vendar pa
zelo učinkovita. Mi, Črnjani, pa smo še tem
bolj ponosni na našo iznajdbo, saj je to prva
smučarska žičnica-vlečnica v Mežiški dolini.
Prepričani smo, da nam bo dobro služila še
kakšno leto, dve ali pa morda tri, potem pa
bomo tudi to prerasli.
Misli na izgradnjo žičnice-sedežnice vkljub
temu nismo opustili, saj se zavedamo, da je
sedanjih 1.200 m proge vsekakor premalo in
da moramo izkoristiti vse naravne možnosti,
ki nam jih daje teren v okolici Črne. Po drugi
strani pa se Črna razvija v zimsko-športni
turistični center in ji je slej ko prej žičnicasedežnica nujna in življenjsko potrebna.
Milan Čurin
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ZA LITERATE ZELO USPEŠNO LETO
Koroški literati smo bili uspešni med slovenskimi literati in tudi preko meje. Poleg tega
da smo že od lanske pomladi pripravljali
gradivo za sedmi literarni zbornik, ki je na
začetku leta 2018 dosegel vaša srca, smo bili
pridni in naj vam osvetlim nekaj naših uspehov:
Dva naša člana sta izdala svoji prvi
knjigi. Ivan Penec nas je ob svojem praznovanju sedmih križev razveselil s pesniško
zbirko Najina pot. Večino svojih pesmi je
uglasbil in jih predstavil v izvedbi etno skupine Rute, katerih je tudi vodja. Jože Prednik
je dolga leta shranjeval svoje pesmi o lepoti
Koroške, jeklarstvu in ljubezni do vnukov.
Letos se je ojunačil in prelepa knjižica Dediji
živijo se pridno bere.
Na povabilo JSKD RS smo sodelovali
na razpisih V zavetju besede 2017 in Mentorjev feferon. Na prvem razpisu sta dve naši
članici Martina Podričnik in Lidija Polak na
regijskem izboru, ki je bil tokrat na Ravnah,
priplavali med pet najboljših. Na Mentorjevem feferonu smo Korošice pokazale svojo
jezičnost in kritičnost, saj smo se kar tri (Lidija Polak, Ivana Čreslovnik in Irena Pajnik)
uvrstile med deset najboljših v državi.
Naš Andrej Brumen je na razpisu literarnega natečaja META FORA 2, ki ga je
za pisce aforizmov organiziral JSKD RS, v
konkurenci aforistov iz Slovenije, Črne gore
in Srbije osvojil odlično drugo mesto.
V septembru smo šli na ekskurzijo v
Sveto Trojico v Slovenskih goricah, kjer je
potekal celodnevni kulturni program ob zaključku literarnega natečaja Martin Krpan
21. stoletja z imenom Zlet literarnih zavetnikov. Na tem natečaju nas je večina sodelovala s prispevki in naša Marta Merkač je prejela posebno nagrado strokovne žirije.
V poletnih mesecih smo se izobraževali. Radijska napovedovalka in poznavalka
lepega branja in izgovorjave besed Natalija

Nagrajenka Martina Podričnik

Križaj je z nami potrpežljivo delala in nas
brusila za bodoče lepše nastope. Bilo je res
prijetno, poučno, potrebno in vsi, ki smo se
delavnic udeležili, smo veliko pridobili.
Oktobra so v Pliberku slavnostno
razglasili rezultate dvojezičnega literarnega natečaja Koroška v besedi. Na naše pozitivno presenečenje in zadovoljstvo sta kar
dva naša pomahala z vrha. Martina Podričnik je v konkurenci proze osvojila prvo mesto, Štefan Šumah pa je med pisci poezije bil
uvrščen med prve tri najboljše.
V Črni so letos našo članico Marto
Repanšek, tudi zaradi zapisovanja folklornega izročila, imenovali za častno občanko
občine Črna, na kar smo vsi ponosni in nam
tako priznanje pomeni vzpodbudo za pisanje.
Kar sem naštela, še zdaleč ni vse, kjer sodelujemo, saj smo literati Mežiške doline in
zato se vključujemo v dogodke po vsej dolini,
ob prostem času pa pletemo besede v večno
obstoječe jopice.
Zapisala predsednica KD
literatov Mežiške doline
Ivana Čreslovnik
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STARI ČEBELAR

Objavljamo dve pesmi iz zapuščine IVANA
VERŠNIKA (1931–2017), nekdanjega Črnjana, zadnja desetletja pa je živel v Mežici.

Prekrasna je zimska narava,
v soncu sneg se iskri,
Pece bela kapa
pa v sinje nebo štrli.

UPANJE

Na Uršlje gore obronkih
hrano išče srnjad,
da dolgo zimo preživi,
ker lovec, čuvaj narave,
slabo zanjo skrbi.

Gore zakrite so z meglo,
ptički v grmovje so se skrili,
pred dežjem rod svoj čuvajo,
ceste potočki so zalili.
Morda že jutri lepše bo,
vsaj upanje naj ne ugasne,
veter prevetril bo nebo,
v dneve krasne, noči jasne.

Čebelar pa vsako zimo
dela sebi hude skrbi,
saj mraz čebelam v naravi
se otrebit ne dovoli.

Po drevju rahlo dež rosi,
nebo prekrivajo meglice,
a da že jutri boljše bo,
gotovo je le pol resnice.

Za čebelarja in čebele
za zimo prišla bo pomlad,
ko prebudi se narava
in sonce pregnalo bo hlad.
Po mrzlih dneh, sredi maja,
narava vse rožice zbudi,
v aprilu pa divja češnja zacveti.
Junija Medart čebelcam
bo nektar v cvetje nalil.
Že kmalu za tem
čebelar se bo ob točenju meda potil.
Ko sonce po dežju posije,
za zimo se vrne pomlad.
Kdo bo skrbel za čebelce,
ko objel me gomile bo hlad?
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MULI BWANJI, MUZUNGUS!
Afrika paprika ... Nam poznana iz člankov
Zvoneta Šeruge, Toma Križnarja in tujih reporterjev, ki smo jih spremljali že od malih
nog in potihoma upali, da se nam bo enkrat
nasmehnila sreča in jo bomo lahko na lastni
koži občutili tudi sami. Prikazala nam je veliko tega, kar smo pričakovali, a dala še mnogo več. Kar težko strnem dogajanja in vtise
zadnjih treh mesecev, toliko se je zgodilo in
toliko zgodb je še potrebno predelati, doma,
v varnem zavetju naših hribov. Vseeno se
bom potrudila v naslednjih vrsticah čim bolje opisati našo afriško dogodivščino.
Zadnje novoletne praznike sem preživela
bolj delovno, saj je bilo potrebno spakirati
gore prtljage in urediti še zadnje podrobnosti pred odhodom na črno celino. Po novem
letu smo za tri mesece odpotovali v Zambijo, na humanitarno-medicinsko odpravo,
na katero smo se intenzivno pripravljali v
preteklem letu. V dobrem in slabem so mi
ob strani stali še Leon Časl, Ema Likar, Inja
Strašek in Hana Umek, bivši sošolci in sedaj
tudi prijatelji za vedno. Odprave se izvajajo
pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno
medicino v Ljubljani. Pred več kot tridesetimi
leti je s tem začel dr. Franjo Pikelj, od takrat
pa se na različnih destinacijah redno vrstijo slovenske ekipe mladih zdravnikov. Poleg
Zambije, kjer je pred tremi leti bila tudi naša
zdravnica dr. Ana Fajmut, so trenutno aktualne še Kenija, Madagaskar in Uganda. Za
izvedbo odprave, nakup zdravil, sanitetnega materiala, cepljenj, letalskih kart itd.je
potrebnega kar nekaj denarja, ki ga mora
zbrati vsaka ekipa sama. Zato smo celo leto
zbirali donacije, prostovoljne prispevke, se
predstavljali na raznih dogodkih in organizirali dva humanitarna koncerta. Na tem
mestu bi se radi iz srca zahvalili vsem vam,
ki ste nas na ta način podprli, brali naše
bloge tekom odprave in nam stali ob strani. HVALA vam, brez vas izvedba odprave
in pomoč bolnim nikakor ne bi bila mogoča.

Z dvesto kilogrami prtljage, ki jo je v večini
sestavljala medicinska oprema - od rokavic, prevez, povojev, merilcev tlaka, šivov,
razkužil, igel ... do skrbno izbranih zdravil,
saj so v preteklosti ta velikokrat zasegli na
carini, smo končno pristali v vroči Lusaki.
Daleč pod Saharo, v divji Afriki. Tam nas je
pričakala sestra Veronika, vodja bolnišnice
in »naš angel varuh«. Od tam smo se (po levem pasu) podali v približno 100 km oddaljeno Nangomo, majhno vasico, ki je za tri
mesece postala naš dom. Poleg bolnišnice
so v vasici še cerkev, lokalna tržnica, par
barov in majnih trgovinic, kjer se da kupiti
zelo osnovne dobrine, za ostalo je potrebno v Lusako. Do tja je cesta asfaltirana,
znotraj vasi pa seveda ne, zato je najpogostejše prevozno sredstvo volovska vprega.
To tudi pomeni, da se ob vsakem večjem dežju kolovozi spremenijo v blatne reke. Ljudje
živijo skromno, večinoma v okroglih hiškah
iz blata in pokritih s slamo, brez elektrike,
vodo pa črpajo iz vodnjakov. Večina življenja poteka na dvoriščih, kjer kuhajo, perejo
in se družijo. Vsak te prijazno pozdravi in z
veseljem poklepeta. Najbrž mi ni potrebno
omeniti, da smo bili edini belci na vasi, tako
da smo tam izkusili življenje v pristni afriški
lokalni skupnosti. Domačini so nas zelo lepo
sprejeli, domov pa odhajamo bogatejši za
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kar nekaj prijateljev. Od leta 1996 v njej deluje bolnišnica Nangoma Mission Hospital, ki
jo je zgradila katoliška cerkev oz. naš pater
Stane Rozman, ki še vedno živi in mašuje v
Zambiji. Bolnišnični kompleks obsega oddelek za odrasle, otroke, porodnišnico, dve
manjši operacijski dvorani, majhen laboratorij in rentgen. Misijonarska bolnišnica
tako nudi zdravstveno oskrbo za območje s
približno 80.000 prebivalci - zelo veliko, saj
osebja močno primanjkuje, kar smo občutili
tudi na lastni koži. V času naše odprave je bil
poleg nas zgolj mesec in pol prisoten en sam
zdravnik domačin, tako da nas je čakalo več
samostojnega dela, kot smo pričakovali.
Ob prihodu v Zambijo nas je poleg malaričnih komarjev, vročine in kulturnega šoka
pričakala epidemija kolere. Prvič po letu
1991. Kot naročeno so se na dan našega prihoda tudi v Nangomi pojavili prvi primeri
okuženih. Izbruh je bil najprej omejen na
slume v Lusaki, ki so zelo gosto poseljeni, higienske razmere pa so slabe, kar je idealno
za hitro širjenje. Bolezen se kaže z akutno
obilno vodeno drisko, ki lahko nezdravljena že po nekaj urah povzroči dehidracijo in
smrt, zato so se zadeve lotili resno. Vzpostavili so izolacijske centre za paciente s kolero, zaprli šole, tržnice, prepovedali vsa večja
druženja, velik pomen pa posvečajo izobraževanju ljudi o higieni. Bakterija, ki povzroča kolero, se prenaša fekalno oralno, kar
po domače pomeni, da moraš dobesedno
zaužiti blato ali bruhanje. To se lahko zgodi
s pitjem oz. uživanjem onesnažene vode ali
hrane in preko onesnaženih rok. Ukrepi so
bili učinkoviti, saj se je po kakšnem mesecu
stanje umirilo in tudi mi smo ostali zdravi na veliko olajšanje naših staršev.
Po začetnem kaosu zaradi epidemije smo
zapadli v bolj ustaljeno delo v bolnišnici. V
treh mesecih smo se srečali z zelo raznolikimi boleznimi na različnih področjih. Dela
je res veliko, na pomoč smo priskočili, kjer
smo lahko. Vsak teden so potekali kontrolni
pregledi nosečnic, seveda drugačni, kot smo
jih vajeni od doma, brez opreme, ki nam je

samoumevna. Lego ploda in trajanje nosečnosti smo določali s posebnimi prijemi, s
katerimi pretipaš trebuh, utripe srčkov pa
poslušali s stetoskopi. Na svet smo spravili
kar nekaj otročkov, nekatere je bilo potrebno tudi oživljati. Velik problem v Zambiji žal
še vedno predstavlja velika umrljivost otrok,
na kar se v treh mesecih nismo navadili. Kar
precej je podhranjenih, od otrok do ostarelih, saj je hrana zelo enolična, za nekatere
pa žal tudi težje dosegljiva. Veliko opravka
smo imeli s tropskimi boleznimi, kot so malarija, HIV, tuberkuloza in kožne bolezni, ki jih
pri nas ni - videli smo tudi gobavost. V prvem
mesecu smo z lokalnim zdravnikom opravili
tudi nekaj lažjih operativnih posegov, po njegovem odhodu pa smo, razen šivanja ran in

oskrbe opeklin, ostale posege prepustili bolj
izučenim kirurgom v bližnjem mestu. Od
medicinskih sester in babic smo se veliko naučili, z nasveti pa so nam v težkih trenutkih,
ko nismo več vedeli, kako naprej, z veseljem
priskočili starejši kolegi od doma. V sprejemnih ambulantah smo poleg tropskih primerov obravnavali tudi paciente z nam bolj
»domačimi« boleznimi. Veliko je sladkornih
bolnikov, povišanega krvnega tlaka, okužb
dihal, srčnega popuščanja, slabokrvnosti,
zlomov in ran. Tudi lakota je dobila svoj obraz, ki se ga nikoli ne navadiš. Paciente v slabem stanju in z bolj kompleksnimi boleznimi
smo sprejeli na oddelke, kjer smo nadaljevali z omejeno diagnostiko, ki je bila na voljo, in
z zdravljenjem. Nemalokrat se je zgodilo, da
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dneva v dan večja druščina. Skupaj smo se
igrali, risali, peli, plesali in hodili na sprehode na bližnji hrib. Na drevesu smo izdelali
tudi gugalnico, za katero so včasih bili prave borbe. Presenetili so nas s svojo iznajdljivostjo, že najmlajši so znali sami prižgati
ognjišče bolje od nas, s fračo loviti ptice in
z neverjetno hitrostjo spletati kitke. S svojo
nasmejanostjo in iskrenostjo so si hitro pridobili prav poseben prostor v naših srcih in
ob slovesu smo vsi potočili kakšno solzico.
Pred odhodom smo otrokom, ki so prihajali iz najrevnejših družin, malce pomagali z
nakupom novih čevljev, zvezkov in s plačilom šolnine. Izobrazba je problematična, saj
si marsikatera družina ne more privoščiti
nakupa potrebščin in simboličnega zneska
za šolnino. Stvari, ki so nam samoumevne, so tukaj včasih težko dosegljive. Večina
jih je še vedno brez elektrike, pitne vode in
včasih tudi hrane. Koruza je osnova vseh
jedi, na krožniku se največkrat znajde v obliki nshime, brez katere v Zambiji skoraj ni
obroka. Po izgledu in okusu spominja na
našo polento, le svetlejša je in bolj pustega
okusa. Zgnetejo jo v kroglico, s katero zajamejo omako iz paradižnika, okre ali mesa.
Soseda in kuharica v bolnišnici sta poskrbeli, da jo znamo pripraviti tudi sami, vseeno
pa je nismo imeli na dnevnem jedilniku. Na
tržnici smo bili masovni kupci sočnega paradižnika, čebule, soje, jajc in banan - kar pa
je bolj kot ne vse, kar se je v Nangomi dalo
dobiti. Vseeno nam je uspelo kuhati raznoliko in vzdrževati obline.

s sredstvi, ki smo jih imeli, pacientom nismo
mogli optimalno pomagati in smo jih napotili naprej v Lusak v večjo bolnišnico. Kljub
podatku, da je Zambija na 6. mestu po številu obolelih s HIV-om, nas je dejansko število
pacientov vseeno presenetilo. Bilo jih je res
veliko, od tistih brez simptomov v začetnih
fazah bolezni, ki so redno hodili po zdravila, pa vse do žalostnih primerov, ki jih kljub
trudu nismo mogli več rešiti, saj je bolezen
že preveč napredovala in smo bili nemočni.
HIV je namreč počasen ubijalec, ki povzroči
postopen propad imunskega sistema in telo
se na koncu ne zmore več ubraniti niti najbolj nedolžnih okužb.
Nangomska bolnišnica ima zelo omejena sredstva za nakup zdravil, sanitetnega
materiala, ragentov za laboratorij, filmov
za rentgen in bencina, zato smo približno
dvakrat na mesec v Lusaki napolnili zaloge.
Ti izleti so se vedno sprevrgli v celodnevne,
saj vijuganje po kaotičnih ulicah in nabavljanje raznovrstnega materiala traja in traja.
Sodelovali smo tudi pri outreach programih,
kar izgleda tako, da smo obiskali bolj oddaljene vasi in pod drevesi postavili različne
»postaje«, kjer smo cepili otroke in izvajali
nekakšne sistematske preglede. Bili smo
velika atrakcija, nekateri otročki so se nas
radovedno dotikali in hihitali, druge pa je
pogled na našo svetlo kožo spravil v jok, še
preden smo s cepljenjem sploh začeli.
Otroci pa so nam krajšali urice in risali nasmeške na obraze tudi v prostem času. Pred
našo »hiško« se je vsako popoldne zbrala iz
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Marijan Lacen.
Nangoma je res postala naš dom in smo jo
po treh mesecih, ki so minili prej, kot bi lahko rekli keks, s težkim srcem zapustili. Za
nepozabne spomine so poskrbeli tudi občasni obiski kuščarjev v posteljah, kamor se
jim je uspelo priplaziti skozi slabo zatlačeno
mrežo proti komarjem, in obisk kače, ki smo
jo našli med čevlji. Niti pogosti izpadi elektrike in vode v malce bolj deževnem februarju
nas niso več vrgli iz tira, pa čeprav smo bili
takrat ravno sredi peke kruha ali prepoteni po celodnevni sparini. Še na tuširanje z
mrzlo vodo in lučko na glavi smo se privadili, pranje perila v čebru pa nam na koncu
ni več vzelo toliko časa kot sprva. Afrika te
s svojo čudovito naravo, sončnimi zahodi in
zvezdnatim nebom ne pusti ravnodušnega.
Za največji pečat pa poskrbijo njeni ljudje,
ki so kljub težkemu življenju najbolj prijazni,
nasmejani in odprti ljudje, kar jih poznam.
Upam, da smo tudi mi Nangomi nekaj dali,
trudili smo se po najboljših močeh. Čeprav
se med pisanjem članka še vedno potikam
po južni Afriki, že sedaj vem, da se sem definitivno še vrnem, upam, da čim prej. Z
mamo si te želje najbrž ne deliva.

Praznike in s tem podaljšane vikende smo
izkoristili za obisk safarija in Viktorijinih
slapov. Na safariju smo med vožnjo skozi čudovito afriško naravo, ki je bila v tem času še
posebej bujna in zelena, napenjali oči v lovu
za živalmi. V reki smo videli ogromno povodnih konjev in krokodilov, na kopnem pa so
nas najbolj impresionirali veliki afriški sloni.
Prizori, ki bi jih lahko opazoval neskončno
dolgo. Slapovi pa so eno izmed sedmih naravnih čudes sveta in tako veličastni, da jih
težko opišem. Veličasten pogled na ogromno količino vode, ki se steka v globino prek
skal in ustvarja meglico, obdano z mavricami, nas je pustil brez besed in premočene
do kože. Raven adrenalina smo si dvignili z
raftingom na Zambeziju, ki pa ga je v enem
izmed prejšnjih zapisov mojstrsko opisal že

Jerneja Močivnik

OBISK V DOMU STAREJŠIH

57

Na začetku je bila BESEDA ... je zapisano na
temelju zahodne in vesoljne katoliške teologije, ki v svoje središče ne postavlja človeka,
ampak učlovečenega boga. A jezik in njegove besede, slovenskih je skoraj pol milijona,
pripadajo območju jezikoslovja, slovnice,
sociologije, pesništva. Četudi svojemu jeziku
rečemo materinščina, torej ga povezujemo
z materjo, z našim rojstvom, narojenostjo v
neko skupnost, občestvo, se z vidika zgodovine človeškega rodu, civilizacije, zastavlja
vprašanje, ali je jezik človekov otrok ali brat?
Če je jezik človekov otrok, je človek skrbel za
njegovo rast, vzgojo, zdravje, če pa je njegov
brat, potem sta skupaj odraščala in skozi radost otroške igre odkrivala svet in izumljala
besede, s katerimi sta poimenovala vse, kar
se je razcvetelo pred njunimi radovednimi,
začudenimi očmi. In zakaj sta oče in sin brata kamnu rekla kamen, zvezdi zvezda, srcu
srce? Zaradi tega nas jezik združuje v družino, v kateri ima glavno, odločilno besedo
mati, tista, ki nas je rodila in dojila in se je
mleko začelo spreminjati v samoglasnike in
soglasnike. Le domovini lahko rečemo tudi
očetnjava, s čimer ustoličimo očeta kot vrhovno avtoriteto odgovornosti in modrosti.
To so besede iz poslanice gospoda Iva Svetine ob svetovnem dnevu materinščine.
JEZIK naj bo materin otrok, človekov sin ali
brat, odrašča, zori, se plemeniti in bogati, a
se nikdar ne postara! Četudi ni dneva, da ne
bi umrl kateri od jezikov našega sveta, slovenščina živi in živi zapisana že skoraj pet
stoletij. Pogled na Slovar slovenskega knjižnega jezika bi moral v nas vzbuditi posebno obliko nacionalnega ponosa. V njem je
neprecenljivo bogastvo, ki ga ni nikjer drugje. Je morje, skoraj ocean, iz katerega odtekajo brezštevilne reke, potoki, studenci, vrelci, ki pojijo knjige, plemenite hčere slovenske
besedne umetnosti.
Pisatelj Umberto Eco je rekel: “Kdor ne bere,
bo imel pri svojih 70 letih samo eno življenje.
Kdor pa bere, bo živel pet tisoč let.”
Jaz imam zelo rada knjige in tudi veliko berem. Večkrat se zalotim, da strmim v svojo

bogato, s knjigami založeno omaro in se v
strahu sprašujem, kje bodo nekoč končale te
moje zveste prijateljice. Ko sem se upokojila, sem si zadala, da bom vse še enkrat
prebrala! Pa ne bo šlo! Preveč je novih njig,
revij, časopisov ... čas in leta pa tečejo, hitijo,
letijo ... Četudi časi niso vedno spodbudni, je
v nas še vedno želja, da bi se imeli dobro in
bili do sebe in drugih prijazni. Vse to pa je
treba gojiti; z branjem in petjem tudi slovenskih pesmi lahko krepimo dobro voljo in srečo. Literatura in glasba sta dostopni vsem,
posebej nam, ki smo upokojeni. Če si prisluhnete, ko berete, vsaj včasih naglas, začutite,
da je svet lep in v nas ostaja lepota besede,
le-ta pa bistri um in poživlja srce.
»Nu, pujte, pujte,« nas je spodbujal že
Trubar. Torej pojmo! Slovenci radi pojemo in
glasba je najboljši zdravnik in sopotnik v življenju. Z njo začenjamo in končujemo obrede
od rojstva do smrti. Je redna spremljevalka
našega življenja. Pojmo sami, pojmo drugim,
pojmo v družbi. S pesmijo radostimo sebe,
ko se vračamo s pesmimi v mladost, krepimo glasilke in dobro prekrvavimo telo. S ponavljanjem pesmi krepimo spomin, s pravo
držo ravnamo hrbtenico in spodbujamo hormon sreče k boljšemu delovanju. Ker petje
odmeva, širi dobro voljo in ‘kdor poje, slabo
ne misli’, pravi star pregovor.
Ker je ta čas čas nezadovoljstva, kritik, jeze,
pozabljamo, da smo lahko tudi veseli, ponosni in radostni, saj živimo v kraju, ki je lep
pozimi in poleti, kjer se neprestano nekaj
izboljšuje in lepša. Nenazadnje je naša lepa
širša domovina ... kot nebesa pod Triglavom.
Sicer si nebesa in pekel večkrat delamo
sami. S spoštovanjem besede in glasbe dokazujemo, da cenimo jezik in ustvarjalce, da
se to bogastvo ne bi nikoli pozabilo.
Naj pisanje zaključim z besedami Iva Svetina, ki pravi, da so pisatelji dediči pogumnih
duhov, ki so skozi stoletja korak za korakom,
verz za verzom, knjigo za knjigo ustvarjali
ta čudež, ki mu rečemo jezik, slovenski jezik
in z njim ohranjali našo samozavest in samobitnost. Četudi je prihodnost še tako gro58

ju, ko se upokojimo. Vendar naj bo teh le toliko, kolikor jih še zmoremo. Hitenje nam ne
bo prineslo zadovoljstva in ravno ti praznični dnevi, ki so pred nami, so čas, ko lahko
razmislimo o tem, za kaj si moramo zares
vzeti čas in kaj lahko mirno izpustimo. Še
posebno pomembno je, da si vzamemo čas
zase, za družino, pa tudi za prijatelje. Tudi
Andrej Šifrer v pesmi poje, da si je za prijatelje treba vzeti čas, se poveseliti in znati
tudi potrpeti. Le tako stkemo vezi, ki so najpomembnejše v življenju in ki štejejo mnogo
več kot cekini, ki jih v brezplodni dirki za uspehom in bogastvom zbiramo, ne da bi vedeli, kaj natančno bomo počeli. Naj bodo prazniki lepi in veseli, pa kjer koli boste in kar
koli boste počeli. 					
						
Helena Ošlak
VIRI: pisatelj Ivo Svetina
gospa Lizika Vardijan

zeča, bomo največjo škodo storili sami sebi,
če bomo zatajili svoj jezik, kajti vse manj bo
držalo reklo, da čim več jezikov znaš, več veljaš, saj bomo brez svojega, maternega jezika sirote, brezimni izgnanci iz lastne domovine.
Kaj je življenje brez sonca in svetlobe? Brez
toplih žarkov, ki odtajajo sneg in zvabijo cvetlice na plan in žvrgolenje ptičkov in smehljaje na licih in poljube zaljubljenih? Vse bolečine tega sveta se zdijo manj strašne, vse
ovire so premagljive, celo tatovi se zdijo bolj
smešni kot sprijeni in politiki so videti morda neumni, ampak verjamemo, da so konec
koncev dobri v srcu. In to je največja prevara, ki jo prinaša pomlad. Ni MODROST že
vse razumeti, urediti - modrost je med vsem
nedorečenim in nedokončanim opaziti lepoto življenja, se čuditi in se veseliti.
Prav je, da imamo v življenju zadolžitve. Ne
le tedaj, ko smo v službi, pač pa tudi v obdob-

PETROV KOT(L)IČEK

Guljaš ogrski
7–15 dkg papricirane slanine zreži na kocke
in jo razbeli na ognju ter prideni eno dobro
zrezano čebulo. Ko je poslednja zrumenela,
priloži 1 kg na palčevo debele kocke zrezanega in ne preveč soljenega mesa (najbolje
je prav sočnato vratno ali z reber), nekoliko
v snažno cunjico povezane kumine in nekaj
zmečkanega česna. Vse pokrito praži, in sicer začetkoma na hudi in pozneje na zmerni vročini brez mešanja, dokler ne zarujavi,
prilij potem toliko vode, da pokriva skoraj
meso. Čez dve do tri ure daj na mizo, predno
se je namreč sok celo izparil, kajti po ogrski
šegi narejenemu guljašu se pozneje ne sme
nič več prilivati. Kot prilogo kuhaj kake pol
ure 4 na 4 dele razrezane surove krompirje (v guljašu). Poleg čebule, kumine in česna
prideneš tudi lahko majarona, 1 lavorjev list,
nekoliko rudečega vina, a ne sladkega.
(Recept iz Spretne kuharice, leto 1922)

Piščanec s šparglji in jagodami
Jaz sicer nisem največji ljubitelj piščančjega
mesa, a ta recept je trenutno aktualen in deluje zelo sveže.
Na namaščenem pekaču spečemo približno
1 kg težkega posoljenega in popopranega
mladega piščanca, ki smo ga napolnili z 10
poparjenimi (divjimi) šparglji in 5 domačimi jagodami. Ko piščanec po hrbtu pozlati,
ga obrnemo in do konca pečemo s prsmi
navzgor skupaj z 1 kg mladega krompirja. Tik pred koncem dodamo še poparjene
vršičke šopka špargljev in 15 domačih jagod.
Pečenka naj se peče, dokler zelenjava in sadje ne spustita sokov.
(Po V. Barbieri)

Pero Lenče
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Marta Ferlež, Žerjav 1, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, april 2018.
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