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NAGOVOR ŽUPANJE

LEPOTE ČRNE NA KOROŠKEM
(govor ob občinskem prazniku)
Da je delo dobro opravljeno, te morajo
obkrožati dobri ljudje. Takšni, ki te podpirajo, ti pomagajo, te spodbujajo in ti stojijo
trdno ob strani, ne glede na okoliščine, in te
nikoli ne izneverijo. Jaz sem ob opravljanju
svojega poslanstva in častne funkcije, kar
zame županovanje je, to srečo imela, zato
se danes vsem, ki ste soustvarjali uspešno
zgodbo našega kraja, iskreno zahvaljujem.
Tako kot pri vsaki stvari, pa najsi gre za
delo, šport ali študij, brez truda in vztrajnosti, tudi odrekanja, ni uspeha. Zdi se mi,
da vse te lastnosti imam, predvsem pa, da mi
je lastno to, da imam neizmerno rada svoj
kraj in mi energije za delo in ideje, kaj vse še
postoriti, tudi iz tega razloga ne zmanjka.
Ob tem, da vlagamo v stvari, pa se mi zdi najpomembnejše vlaganje v ljudi in verjamem,
da so za vsako še tako majhno pozornost,
predvsem starejši, neizmerno hvaležni. Tudi
za to smo letos 63. Koroški turistični teden,
ki ponuja paleto prireditev, v katero so kot
vedno aktivno vključena domača društva,
pričeli v Domu starejših Na Fari, jim pokazali razvoj tudi njihovega kraja, prireditev pa
je popestril še gledališki krožek mladih pod
vodstvom neumornega Gvida Jančarja in
jih navdušil tako z igro kot s prešerno mladostno razigranostjo. Prav zaradi vsestranskosti društev, ki jim je domači kraj ljub in
njegovo ime nosijo po domovini in po svetu,
je Občina Črna na Koroškem že petič zaporedoma prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina, zato se vsem članom vseh naših
društev zahvaljujem. Prav vključenost ljudi v
različna dogajanja se mi zdi ključni element
za doseganje uspehov. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali v mednarodnem evropskem
tekmovanju ENTENTE FLORALE, kjer je
Črna kandidirala za najlepši kraj v kategoriji Vas do 5.000 prebivalcev, glede na to, da
imamo v kraju tudi CUDV, pa še v katego-

riji socialna vključenost. Rezultatov sicer še
ne vemo, ker bodo znani šele v septembru,
menim pa, da smo se vsi Črnjani ponovno
izkazali in poskrbeli za, če malo pretiravam,
veličastno predstavitev Črne in Črnjanov.
Komisija je bila navdušena nad urejenostjo
in čistočo kraja, posebej nad naravnim parkom Bistra, vaškim jedrom, cerkvijo in naseljem Žerjav, ki je vsako leto lepši, za kar gre
zahvala Svetu krajevne skupnosti s predsednikom Alojzem Zmrzlikarjem na čelu, ki je
sodelavec, kakršnega si lahko samo želiš.
Pa to ni edini naš mednarodni projekt, saj
smo bili uspešni tudi pri čezmejnih projektih,
za katere pravkar pripravljamo dokumentacijo, danes pa bomo podpisali še eno listino
prijateljstva s poljskim mestom Dzialoszyn.
Če je za začetek prijateljstva z otokom Šolta
poskrbel mešani pevski zbor Mato, pa gre
zasluga za današnji podpis naši folklorni
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skupini KUD Gozdar. Z vsem tem dokazujemo, da se vedno bolj odpiramo navzven in
da si želimo tovrstnega sodelovanja, ki lahko
prinaša zgolj pozitivne učinke.
Ne bom naštevala vsega, kar smo v preteklem obdobju naredili novega v Črni, saj
se to vidi, sem pa zelo vesela vsake pohvale
tako domačinov kot tudi drugih, ki razliko
mogoče še bolj opazijo. Ne zmoti pa me niti
kakšna kritična pripomba, saj mi je kvečjemu v pomoč pri iskanju boljših rešitev, zato
sem tudi zanje hvaležna in jo največkrat vzamem kot dobronamerno. Na nekaj stvari pa
bi vseeno rada opozorila: na pešpot Kovač,
ki povezuje zaščiteno vaško jedro s sodobnejšim kulturnim kompleksom ter s simboli
na tleh opozarja na značilnosti, ki zaznamujejo naš kraj, na olimpijske klopi, ki so razporejene po kraju v čast našim sedmim olimpijcem, in obeležja, namenjena fužinarstvu, saj
se je le-to pred skoraj 400 leti pričelo prav tu,
v Črni. S tem dokazujemo, da znamo ceniti
svojo zgodovino in da vemo, da je sedanjost
zgolj vez med preteklostjo in prihodnostjo.
Ljudje radi govorimo o tem, kako so se vrednote, kot so medsebojna pomoč, tovarištvo
in solidarnost, izgubile. Dokaz, da temu ni
tako, so brigadirji Študentske delovne brigade ŠOUM, ki so v mesecu juliju poskrbeli za
to, da smo opravili veliko dela, ki bi brez njih
najbrž še nekaj časa ostalo neopravljeno. Pa
ni bilo samo delo tisto, kar nas je povezalo,
pač pa so pomembnejše vezi, ki bodo ostale za vedno. Pustili so sledi, ki se ne kažejo
samo v opravljenem delu, pač pa so bistveno
več vredne, tiste človeške, ki so ostale v naših
srcih in v očeh naših krajanov, ki so jim nesebično pomagali. Bilo je vsega, veliko tudi
zelo težkega dela pri urejanju okolice, kjer
bo stala nova čistilna naprava, pa tudi zabave in dobre volje. S svojo pozitivno energijo,
pripravljenostjo pomagati, so nam vsem, ki
smo sodelovali z njimi, pustili neizbrisen pečat.

Tako kot so neizbrisen pečat vsak na svojem
področju pustili današnji nagrajenci, ki jim
iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za
njihov neprecenljiv prispevek našemu kraju.
Alojz Repanšek – pri njem je besedo človek
treba pisati z veliko začetnico. S svojo vedrino, humorjem in neusahljivim virom znanja
o Črni in Črjanih me vedno znova preseneti. Poseben pečat pa je s svojo strokovnostjo
zapustil na komunalnem področju in to delo
kar kliče po stavku: »V delih svojih tam bo
živel večno«. Zato gre naziv častni občan v
prave roke. Tako kot tudi letošnja nagrada
občine, ki jo dobi gospod Simon Potočnik za
več kot štiridesetletno delovanje na kulturnem in društvenem področju v kraju. Zlati
grb pa bo prejel Peter Potočnik, ki že od najstniških let sodeluje pri različnih društvih in
zborih ter skrbi za ohranjanje ljudskih običajev in jih prenaša na mlajše rodove.
19. avgust je praznik naše občine in ob tem
vsem občanom čestitam z mislijo, da nikoli
ne bi pozabili, da imamo ta praznik v spomin na žrtve druge svetovne vojne, ki so brez
pomislekov žrtvovali svoje mlado življenje za
naš kraj in svojo domovino.
Živimo v lepi državi, ki jo mogoče premalo
cenimo, v prekrasnem kraju, ki ga bomo še
naprej razvijali, da se bomo vsi prebivalci v
njem počutili kar se da zadovoljno, zato se
ob vsem tem še enkrat zahvaljujem vsem
svojim sodelavcem v občinskem svetu, občinski upravi, režijskem obratu in vsem prijateljem, še posebej pa tajnici občinske uprave
Ireni Nagernik, ki s tem, da mi nesebično in
trdno stoji ob strani, kljub težkemu obdobju,
ki ga preživlja, a ga z neomajno voljo uspešno premaguje, dokazuje, da še obstajajo junaki našega časa.
Vsem zbranim se zahvaljujem za udeležbo
na današnji slavnostni seji, vam čestitam ob
prazniku ter želim prijetno praznovanje in
lep preostanek poletja.
Županja: mag. Romana Lesjak
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NAGRADA IN PRIZNANJA OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem
se na predlog NK PECA podeli:
LIDIJI VONČINA, Center 52, Črna na Koroškem, za več kot 16-letno prostovoljno delovanje v Nogometnem klubu, kjer predano in
zavzeto opravlja naloge ekonoma in skrbi za
urejenost prostorov, opreme in rekvizitov.
Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog DPD Svoboda podeli:
GABRIJELI TOMŠE, Sp. Javorje 7, Črna na
Koroškem, za 37-letno sodelovanje v MePZ
Markovič Kristl MATO, s katerim se je udeležila vseh pomembnih zborovskih dogodkov, za kar je prejela tudi več priznanj s področja ljubiteljske glasbene kulture.
2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog KS Žerjav in Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podeli:
ALOJZU MARKU, Žerjav 23, Črna na Koroškem, za dolgoletno aktivno vsestransko
prostovoljno delovanje v KS Žerjav, Gasilskem društvu, Zvezi borcev, Lovski družini
Bistra, žerjavskih tabornikih, Čebelarskem
društvu Žerjav in Čebelarski zvezi Koroške.
Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog RK Črna na Koroškem podeli:
INGRID JANČAR, Center 110, Črna na Koroškem, za dolgoletno družbeno in kulturno
delo v kraju, in sicer v DPD Svoboda in v RK
Črna, kjer je aktivna že 20 let, zadnjih 9 let
pa društvu tudi predseduje.
3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog KD Franc Piko podeli:
PETRU POTOČNIKU, Center 92 a, Črna na
Koroškem, za večdesetletno delovanje na
kulturnem področju. Že od najstniških let sodeluje v različnih pevskih zborih, sodeloval
je pri gledaliških predstavah in predstavitvah knjig, je tudi pritrkovalec in tako skrbi
za ohranjanje narodnih običajev.
4. Nagrada Občine Črna na Koroškem se na
predlog MePZ župnije Črna, MPZ Utrip, Črnjanskih harmonikašev, Mladinske skupine,

Društva diabetikov Mežiške doline in Šemsa
Omerovića podeli:
SIMONU POTOČNIKU, Center 82, Črna
na Koroškem, za večdesetletno delovanje na
kulturnem področju v kraju. Več kot 40 let je
zborovodja MPZ Utrip, 58 let poje v cerkvenem pevskem zboru, vodil je več zborovskih
zasedb, pred 15 leti je dal pobudo za ustanovitev KD Franc Piko, ki mu tudi predseduje.
Pomembno je prispeval k ureditvi spominskih sob našim pomembnim prednikom in
je zaslužen za obnovo Mežnarije v letu 2001.
Uspešen je bil tudi na poklicnem področju v
CUDV, deloval je v Društvu diabetikov, v KS
Črna, v SISu Zavoda za zaposlovanje, je član
Čebelarskega društva in Koroške ribiške
družine.
5. Naziv »častni občan Občine Črna na Koroškem« se na predlog Marijana Lačna in
Petra Kropivnika ter Nestrankarske liste
Rajka Lesjaka podeli:
ALOJZU REPANŠKU, Center 131, Črna na
Koroškem, za njegov neprecenljiv prispevek
k vsestranskemu razvoju našega kraja. Svojo poklicno pot je opravil kot konstruktor in
projektant v obratu TOM Rudnika Mežica.
Sodeloval je v Planinskem društvu in Smučarskem klubu, najbolj viden in pomemben
pa je njegov prispevek na komunalnem področju, kjer je deloval že v času KS Črna in
potem tudi v Občini – vse do leta 1995. Zaradi neumornega prizadevanja in aktivnega
strokovnega sodelovanja Alojza Repanška
je bilo v Črni zgrajeno:
- smučarska vlečnica,
- 13 mostov v okolici Črne,
- čistilna naprava, tretja v Sloveniji,
- vodovodni rezervoar v Stanetovem,
- vodovod s Kavšakovega,
- vodovod z Mihelove žage,
- vodovod v Šmelcu in Podpeci,
- obnova vodovoda in kanalizacije v Rudarjevem,
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Prejemniki občinskih priznanj in nagrade

Foto: B. Keber

je skupaj s sodelavci sprojektiral in zgradil
Tovarno akumulatorjev v Mušeniku.
Tudi po upokojitvi je še vedno aktiven v kraju – sodeloval je pri ureditvi Etnološke zbirke, ki jo sproti dopolnjuje in tudi predstavlja
obiskovalcem.
6. Spominske plakete Občine Črna na Koroškem se podelijo:
- VRTCU KRALJ MATJAŽ za 70 let delovanja,
- OOZB za vrednote NOB Črna na Koroškem - za 70 let delovanja,
- KOROŠKEMU FILATELISTIČNEMU DRUŠTVU za 70 let delovanja,
- CUDV Črna na Koroškem za 50 let delovanja,
- VIHARNIKU, glasilu Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec d.d., za 50 let izhajanja,
- ČRNJANSKIM HARMONIKAŠEM za 20
let delovanja,
- ŠTUDENTSKI DELOVNI BRIGADI ŠOUM
– Študentske organizacije univerze v Mariboru za 20 let delovanja in za neprecenljivo
pomoč pri urejanju našega kraja ter nesebično pomoč našim krajanom.

- komunalna ureditev Rudarjevega,
- komunalna ureditev pri Gasilskem domu,
- javna cestna razsvetljava Center–Rudarjevo, Pristava, Žerjav–Jazbina,
- kanalizacija Potočnik–Pristava in Gasilski
dom–Gone,
- kanalizacija, vodovod in cesta Gasilski
dom–Pogladič,
- ureditev hudournika mimo Slivnika.
Alojz Repanšek je dal pobude za izgradnjo
15 blokov v Črni, bil je aktivni član odbora
za gradnjo Kulturnega doma, telovadnice, kabelsko-distribucijskega sistema. Projektiral in nadziral je izgradnjo TV stolpov
na Šumahovem vrhu, v Žerjavu in Podpeci
in otroška igrala v Rudarjevem. Izdelal je
načrt pokopališča in oštevilčil grobove, dal
pa je tudi idejo za ureditev Rudarskega muzeja v skali, za katerega je sam zbral opuščene rudarske naprave, orodja in pripomočke.
Sam je tudi povabil akademskega kiparja
Mirsada Begića, da je izdelal kipa rudarjev
ter za to zbral tri tone bronastih odpadkov.
Še posebej pa je Alojz Repanšek ponosen, da
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KS ŽERJAV
SPREMEMBE SO EDINA STALNICA V ŽIVLJENJU
potrebujejo svoj čas. Nekateri ljudje vidijo
stvari, ki so narejene, in drugi vidijo stvari,
ki niso. In rad bi povedal, da ste za nas oboji pomembni. Prvi nas opominjate na to, da
smo na pravi poti in da je naše delo dobro,
drugi pa, da dejansko nikoli ne bomo »končali«. In takšno je življenje. V rasti. V spremembah. V vsem tistem, kar še ni.
Ne bom razlagal o tem, kaj se trenutno dela
in ustvarja v Žerjavu, ker bi rad del tega pisanja posvetil osebi, ki mi je celotni mandat
stala ob strani. Pa ne le z delom, ampak tudi
s pravimi besedami ob pravem času. Ta oseba je Milan Javornik. Ne glede na to, kaj se
je dogajalo v njegovem življenju, je bil vedno
pripravljen pomagati, delati, soustvarjati in
se truditi, da uresničimo zadane cilje. Pridobil je moje globoko spoštovanje in lahko rečem, da imeti takšno osebo ob sebi je velike
hvaležnosti vredno. Zato, Milan, hvala. Za
vse.
In še: zgodbo o Žerjavu ustvarjamo vsi. Vsak
na svoj način. In vsak način je pravi.
S spoštovanjem.

Bila je nedelja, 24. 6. 2018, ko je poleg Črne
tudi Žerjav obiskala mednarodna komisija v
okviru mednarodnega evropskega tekmovanja Entente Florale 2018, to je tekmovanje za
najlepši kraj v kategoriji Vas do 5.000 prebivalcev. In ne glede na rezultate si moramo
priznati, da je Žerjav postal resnično lep in
urejen kraj. Na zunaj je začel kazati tisto, kar
že desetletja nosi v sebi. In prav je tako. Ko
sem skupaj s komisijo sedel v naši dvorani
Delavskega doma in gledal projekcijo kraja
nekoč in danes, sem se resnično začel zavedati, da smo prišli zelo zelo daleč. V Žerjavu
včasih ni bilo »zelene barve«, v vodi ni bilo
živeža, niti ni bilo jasnega pogleda v nebo
... Pa vendar, danes imamo vse to nazaj. In
menim, da je zelo pomembno, da to vzdržujemo, kot tudi to, da nadaljujemo na tej poti.
Za vse naše zanamce. In če se zavedate ali
ne, vsak izmed vas je bil pomemben košček
na poti sestavljanja kraja nazaj v dom. Vesel
sem, da sem tudi sam bil del tega.
Člani sveta krajevne skupnosti Žerjav se
trudimo, da bi naredili največ, kar lahko
za dobrobit kraja. So vzponi in so padci. So
stvari, ki se uredijo hitro, in so stvari, ki pač

Alojz Zmrzlikar, predsednik KS Žerjav

Praznovanje
krajevnega
praznika
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KOMUNALNA DELA V POLETJU 2018

Asfaltiranje parkirišča za Kulturnim domom
Izgradnja vodovoda
Žerjav

Nadaljevalna dela na državni cesti Črna–Mežica

Obnovljen Prahov most v centru Črne

Obnovljena ulica Kovač ob Javorskem potoku

Plezalna pot čez skalo pri medvedu v centru vasi
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Pot olimpijcev skozi Črno
Preplastitev ceste
Pristava–rondo–kapelica

Preplastitev ulice Center 78 in 91

Zazidava Šmelc - komunalna
ureditev (cesta, vodovod,
meteorna kanalizacija,
javna razsvetljava ...)

Sanacija plazu Brezov gaj

Sanacija ceste
in struge potoka
v Bistri
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ENTENTE FLORALE EUROPE
Občina Črna na Koroškem se je 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, je Črno obiskala v
nedeljo, 24. junija 2018.
Entente Florale je evropsko hortikulturno tekmovanje, katerega osnovni
namen je povečevati kvaliteto življenja prebivalcev
v povezavi z urejenostjo
okolja. S svojo dejavnostjo vpliva na dvig bivanjske kulture in estetsko ter
naravi prijazno ureditev
življenjskega okolja.
Obisk Črne na Koroškem
je komisijo navdušil.
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ČRNA NA KOROŠKEM – SCHWARZENBACH
Črnjani smo veseli še enega imenitnega
dela, katerega urednik je domačin dr. Tomaž Simetinger - znanstvene monografije
našega kraja. »Odstira nam pogled v našo
preteklost in nas popelje skozi življenje na-

ših prednikov, ki so v tem prelepem kraju živeli že pred 880 leti,« ugotavlja županja mag.
Romana Lesjak v uvodnem nagovoru, »te
letnice sicer ne moremo dokazati s pisnim
dokumentom, ker je nekaj mlajši, zlahka pa
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trdimo, da je 1137 tisto leto, ki po ustnem izročilu že stoletje prehaja iz roda v rod kot
letnica prve omembe Črne, in tega si ne pustimo kar tako vzeti.«
V monografiji je 13 strokovnih člankov.
Najprej Tomaž Simetinger razmišlja o imenu Črna in njegovi pojavnosti. Tri poglavja
so delo dr. Karle Oder: O razvoju rudarstva v Črni na Koroškem, Prispevek k zgodovini železarstva v Črni na Koroškem ter
Društva in olimpijci iz Črne na Koroškem.
Dva sta izpod peresa dr. Vinka Skiteka:
Političnoupravni razvoj Črne z okolico od
srednjega veka naprej in Cerkvenoupravni
razvoj Črne z okolico. V monografiji so še:
Kralj Matjaž v slovenskem izročilu in kulturni dediščini Črne na Koroškem (dr. Monika
Kropej Telban), Kratek oris oblačenja skozi

zgodovino na območju Črne na Koroškem
(dr. Katarina Šrimf Vendramin), Črnjanski
rokopis: portret ubesedene družbene, kulturne in jezikovne zgodovine (dr. Nina Petek), Bolnica v Črni (dr. Katarina Keber),
Sledi grofov Thurn-Valsassina na Koroškem
(dr. Miha Preinfalk), Dediščina sakralne arhitekture Črne in njene okolice (Anja Cizel)
in Naravna dediščina občine Črna na Koroškem skozi čas (Martin Vernik in mag. Mojca Bedjanič).
Vzporedno z monografijo je na OŠ Črna
nastajal bilten Moj domači kraj Črna na Koroškem. Učenci so pobrskali po literaturi o
svojem kraju ali pa so
jim pomagali sokrajani in nastali so opisi,
zanimive predstavitve, dodali so kako
mnenje o našem kraju, napisali pesem in
narisali nekaj risb.
Monografijo je izdala
Občina Črna na Koroškem v nakladi 500
izvodov. Dobite jo lahko v TIC-u.
Irena Greiner
Foto: Boris Keber
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28. VSESLOVENSKO SREČANJE POD
NAJEVSKO LIPO

Pozdrav županje Občine Čna na Koroškem mag.
Romane Lesjak in nastop združenega PZ DPD
Svoboda

Konec junija se je pod Najevsko lipo zbrala
množica obiskovalcev

Slavnostni govornik je bil pisatelj, dramatik,
predmetni učitelj, scenarist, politik, komediograf
Tone Partljič

Predsednik Borut Pahor, Tone Partljič in Pihalni
orkester Rudnika Mežica

Razmislek pod lipo na temo Za jezik se je treba
boriti

Sončno vreme in zadovoljni klepeti
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Veselo druženje z ansamblom Labodi

Topla malica se vedno prileže

BORIS GERŠAK
Črnjan, od leta 1992 s prekinitvami živi ob
naši obali, kjer ima družino in je zaposlen
v vojašnici Slovenski pomorščaki Ankaran.
Tam ima sedež mornariški divizion Slovenske vojske (SV) kot ena in edina mornariška
enota SV. Zaposlen je kot poveljnik enote. Sicer pa je njegova kariera do sedaj zelo pestra.
Poprosili smo ga za pogovor. (Ker se že dolgo
poznava, bom intervjuvanca tikala.)
Kako si se šolal za svoj poklic?
Otroštvo sem preživel v Črni na Koroškem,
kjer sem končal osnovno šolo. Nato sem se
vpisal na Vojaško gimnazijo Franc Rozman
Stane v Ljubljani in jo leta 1985 končal. Namen te šole je bil, da pripravi dijake predvsem na študij kopenske vojske v Beogradu
in na druge vojaške akademije. Že od vsega
začetka nisem bil navdušen, da bi končal v
Beogradu. Nihal sem med letalsko akademijo in mornariško akademijo. Pri letalcih so
me malo zadrževali zelo strogi zdravstveni
pregledi, zato sem se odločil za mornariško
akademijo v Splitu. Leta 1989 sem jo uspešno končal. Nadaljeval sem s specializacijo za
službo na podmornicah in po končani specializaciji prevzel dolžnost častnika za navigacijo in telekomunikacije na podmornicah v

Boris Geršak

Foto: Bruno Toič

takratni JLA. Leta 1991 sem zapustil JLA zaradi razmer, ki so nastale takrat v Sloveniji,
saj se nisem strinjal s tem, kar je politični in
vojaški vrh poskušal uveljavljati.
Tisti čas je bil zagotovo stresen. Kako si se
znašel v novih okoliščinah?
Stres pride pozneje, takrat razmišljaš na
drugačen način. Sreča, da v tistem času še
nisem imel družine in sem bil odgovoren le
zase. Tako se je vse izteklo, kot sem načrtoval. Podal sem prošnjo za demobilizacijo. Za
razliko od mnogih, ki so bili prisiljeni oditi
iz JLA kot prebežniki, je meni uspelo oditi
iz JLA na legalen način. Razlog je bil mor13
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da v tem, da smo bili takrat podmorničarji
nekoliko drugače organizirani kot ostali del
mornarice in tudi vojske. Nas so povezovale
tovarištvo, familiarnost in neke druge vrednote, ki so jih tudi tisti, ki so odločali o moji
prošnji, razumeli na drugačen način. V Slovenijo sem prišel v začetku julija in 13. julija
prestopil v Teritorialno obrambo Republike
Slovenije.
Najprej sem dobil delovno mesto na območnem štabu TO v Slovenj Gradcu. Tam sem
deloval nekaj mesecev, vse do takrat, dokler nisem uspel realizirati svoje želje, da se
vrnem na morje in opravljam poklic, ki je
povezan z morjem. To mi je tudi uspelo in 3.
februarja 1992 sem dobil službo na območnem štabu TO v Izoli, kot referent za pomorstvo. To je bil čas, ko TO, razen ene enote,
mornariškega odreda rezervne sestave, ni
imela nobenih drugih mornariških sil. Bil pa
je to tudi čas, ki je na področju nacionalne
varnosti zahteval udejanjanje Resolucije o
pomorski usmeritvi Republike Slovenije, ki
jo je 7. marca 1991 sprejela takratna Skupščina Republike Slovenije. Ta resolucija poudarja, da je Slovenija pomorska država,
da je morje izrednega pomena za državo in
bo zato Republika Slovenija razvila službe,
ki bodo skrbele za nadzor morja in obale
na varnostnem, plovbnem, ekološkem, ribiškem, sanitarno zdravstvenem in fiskalnem
področju. Da bi Republika Slovenija tudi na
morju lahko izvajala svojo suverenost, se je v
obrambnih strukturah začela snovati zamisel o razvoju obalne obrambe in pomorstva
kot samostojnega roda vojske. Nastala je
ideja o ustanovitvi Združenega odreda obalne obrambe. Mornariški odred iz sestave
Združenega odreda je bil tedaj edina enota
z aktivno sestavo. Prvič se je enota javnosti
predstavila 30. januarja 1993 v portoroški
Marini. Bil sem njen prvi poveljnik in iz rok
predsednika Republike Slovenije Milana
Kučana sem prejel bojno zastavo 430. Združenega odreda obalne obrambe.
Od takrat do danes je minilo 25 let in v teh
letih sem opravljal različne dolžnosti, nikoli

Protiminski potapljači na delu,

foto: arhiv 430. MOD

pa se nisem zares poslovil od svoje prave ljubezni, pomorstva v SV.
Seznam dolžnosti tvoje kariere je zares
dolg. Kaj od teh dolžnosti bi izpostavil?
Res je. Opravljal sem številne poveljniške,
pa tudi štabne dolžnosti, tako doma kot v
tujini. Od poveljniških bi izpostavil dolžnosti poveljnika mornariškega odreda, kasneje
diviziona, poveljnika brigade obalne obrambe, poveljnika Centra za usposabljanje SV in
načelnika Šole za podčastnike. Od štabnih
bi izpostavil dolžnosti načelnika sektorja za
dolgoročno načrtovanje v Generalštabu SV
ter načelnika sektorja za delovanje na Poveljstvu sil SV. Med leti 2008/2011 sem služboval v tujini, in sicer v Vojaškem predstavništvu pri NATO v Bruslju, kjer sem najprej
eno leto opravljal dolžnost višjega častnika
za povezavo, nato pa še dve leti dolžnost namestnika vojaškega predstavnika za NATO.
Od junija 2016 do junija 2017 sem bil leto dni
v mednarodni misiji v silah KFOR na Kosovu, kjer sem opravljal dolžnost vodje združe14
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ne implementacijske komisije v poveljstvu sil
KFOR in bil hkrati najvišji predstavnik SV v
silah KFOR-ja.
Tisto, na kar pa sem v svoji karieri najbolj
ponosen, je dejstvo, da sem vse od začetka
sodeloval pri nastajanju in razvoju pomorstva v Slovenski vojski, ki je vseskozi sledilo
pomorsko usmerjenost Slovenije, s čimer v
Slovenski vojski dokazujemo, da razumemo
prednosti, ki jih nudi izhod na Jadransko
morje in pomembnost pomorskih dejavnosti
za celotno državo.

edino večnamensko slovensko pristanišče s
pomembno geostrateško lego v severnem
Jadranu in predstavlja pomembno vstopno
in izstopno točko za države osrednjega dela
Evrope in širše. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem in daljnim vzhodom. Pristanišče
je izredno pomembno za gospodarsko rast
države, saj so učinki delovanja pristanišča
raznovrstni in presegajo obalno področje.
Republika Slovenija ima poseben interes za
ohranitev mednarodne stabilnosti in varnosti kot tudi neovirano blagovno menjavo
zaradi svoje vpetosti v svetovno gospodarstvo preko koprskega pristanišča. Naša država je odvisna od zanesljive in varne oskrbe surovin, proste blagovne menjave ter
varnih pomorskih plovnih poti. V kontekstu
zagotavljanja obrambe suverenosti in celovitosti države ter promocije in zaščite državnih interesov na morju je eden od ključnih deležnikov rod pomorstvo SV, katerega
osnovne naloge so obramba morja in obale,
zagotavljanje in krepitev pomorske varnosti
ter prispevek k mednarodnemu miru in stabilnosti.
Vse to z ustrezno organiziranostjo, usposobljenostjo in opremljenostjo zagotavlja enota, ki ji poveljujem, 430. mornariški divizion
SV. Mornariški divizion tvorijo poveljstvo,
v katerem sta poveljnikova skupina in štab
ter enote; Odred za specialno podvodno delovanje, večnamenska ladja Triglav, hitra
patruljna ladjo Ankaran, Vod za uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev, Logistična enota ter Oddelek pomorske medicine
iz sestave Vojaške zdravstvene enote. Poleg
osnovnih nalog enota sodeluje tudi v sistemu
zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na
področjih iskanja in reševanja na morju ter
omejevanja in pomoči v primeru ekoloških
nesreč na morju.

Verjetno si se v času službovanja moral nenehno izobraževati. Kje vse?
Vojaški poklic zahteva nenehno karierno
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
Najprej sem leta 1996 v ZDA opravil štabno
šolanje za mornariške častnike, leta 1998
sem ponovno v ZDA opravil višje štabno šolanje, v letih 2007/2008 sem opravil generalštabno šolanje v Poveljniško štabni šoli v Sloveniji, v naslednjih letih pa še nekaj drugih
krajših izobraževanj, tako doma kot v tujini.
Trenutno opravljaš dolžnost poveljnika
mornariškega diviziona. Nam lahko opišeš
enoto, njeno poslanstvo in naloge.
Da bi bralcem čim bolje predstavil poslanstvo in naloge enote, naj najprej nekaj
besed namenim pomenu morja in z njim
povezano pomorsko varnostjo. Morje je za
obalne države strateškega pomena, tako na
političnem, ekonomskem, kot tudi na varnostnem področju. Slovenija je obalna država
z dostopom do morja, kar nam omogoča, da
smo vključeni v proces globalizacije in mednarodnega sodelovanja. Zaradi morja smo
Slovenci prepoznani kot pomorski narod
z bogato pomorsko zgodovino in tradicijo.
Z morjem so povezane številne dejavnosti:
pomorska uprava, pomorska plovba, luške
dejavnosti, ladjedelstvo, morsko ribištvo,
solinarstvo, pomorsko šolstvo, pomorsko
znanstveno-raziskovalno delo, pomorski turizem in druge. Velik del pomembnosti morja je povezan s koprskim pristaniščem, ki je

Morje je prostrano. Kako zagotavljate pomorsko varnost?
Res je. Svetovna morja in oceani predstavlja15
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jo slabih 71 % skupne površine Zemlje. Slovenija ga ima dobrih 300 km² s 46,6 km obale.
Smo del Jadranskega morja, ki je eno od 14
robnih morij Mediterana in povezuje šest
držav regije. Usoda regije je tesno povezana
z varnostjo, stabilnostjo in sodelovanjem. Pomorska varnost pri tem ni izjema in ni novost. Mnoge trenutne grožnje in tveganja, ki
imajo globalni karakter, imajo destabilizacijski učinek na varnost celotne mednarodne
skupnosti in so danes prisotne tudi že v Jadranskem morju. Tem grožnjam se na morju
ni več mogoče zoperstaviti samostojno oziroma brez sodelovanja z drugimi. Potrebna
je učinkovita povezljivost, ki v sinergiji zagotavlja ustrezno globalno pomorsko varnost.
Prav zato področju sodelovanja tudi v enoti namenjamo veliko prostora in časa in je
pomemben dejavnik našega vsakdana. Delimo ga na nacionalno in mednarodno. Na
nacionalni ravni kot SV sodelujemo v Koordinaciji služb na morju, ki jo je decembra
2012 ustanovila Vlada RS. Ta določa sodelovanje in način dela organov, ki delujejo na
morju v okviru svojih pristojnosti na podlagi
nacionalne in mednarodne zakonodaje. Cilj
sodelovanja je, da se zagotovi usklajeno, povezano, racionalno in učinkovito delovanje
ter izvajanje nalog za skupno reševanje problematike, povezane z morjem. Druga oblika sodelovanja enote v nacionalnem okviru
je povezana z našim odličnim sodelovanjem
z lokalnim okoljem na področju vseh štirih
obalnih občin.
Mednarodno sodelovanje izvajamo v treh
okvirih. Dvostransko sodelujemo predvsem
s Francijo, ZDA, Italijo, Črno goro, Hrvaško,
Grčijo in Belgijo. Gre za večletna partnerstva, ki so prerasla v vzajemno izmenjavo
znanja in izkušenj ter izvajanja skupnih vaj
in urjenj. Regionalno sodelovanje je težiščno usmerjeno v regionalno vojaško pobudo
Adrion, ki združuje mornarice držav, ki jih
povezujeta Jadransko in Jonsko morje. Te
države so Italija, Slovenija, Hrvaška, Črna
gora, Albanija in Grčija. Glavni namen pobude je razvijanje medsebojnega sodelova-

Ladji Ankaran 21 in Triglav 11
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nja in razumevanja med državami v regiji,
razvoj povezljivosti vojaških mornaric, organiziranje ter izvajanje skupnih vojaških vaj,
izvajanje obiskov v pristaniščih in organiziranje skupnih izobraževanj ter usposabljanj.
Večstransko sodelovanje izvajamo v okviru
zavezništev Nato, EU in OZN, kjer smo dejavni na različnih področjih; od skupnih vaj,
usposabljanj, do udeležbe v različnih delovnih telesih, odborih in drugih strokovnih forumih.
Učinkovito sodelovanje je eno od glavnih
zagotovil za varnost in stabilnost. To smo
v enoti dokazali konec leta 2013. Takrat je
bila Slovenija edina država, ki je za reševanje problematike beguncev in tragičnih
dogodkov v Sredozemlju ponudila pomoč
Republiki Italiji v obliki vojaškega prispevka, vojaške ladje Triglav, ki je sodelovala v
vojaški humanitarni operaciji Naše morje
- Lampedusa. S sodelovanjem v tej operaciji je Slovenija na viden in konkreten način
prispevala k varnosti in humanitarni pomoči v Sredozemskem morju in izrazila podporo solidarnemu, celovitemu, regionalnemu
in mednarodnemu pristopu pri reševanju
migracijske problematike. Ker takratni napori niso dosegli pričakovanih učinkov, je
EU z namenom preprečevanja novih žrtev
sprejela vrsto usmeritev, katerih namen je
bil intenzivirati boj proti tihotapcem ljudi,
preprečevati nezakonite migracijske tokove ter okrepiti solidarnost in odgovornost.
Maja 2015 je EU vzpostavila vojaško operacijo EUNAVFOR MED Sophia, v kateri že vse
od začetka sodeluje tudi SV oziroma morna16
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bi bilo življenje v tujini veliko bolj naporno in
stresno. Tako pa smo se po treh letih v Slovenijo vrnili zadovoljni in obogateni z novimi
izkušnjami življenja in dela v tujini. Nikoli
nam ni bilo žal, da smo se odločili za ta korak. Drugič sem šel v tujino sam, brez družine. Tokrat v mednarodno misijo v sile KFOR
na Kosovo. Za razliko od prvič je sedaj doma
vso breme padlo na ženo, ki je podpirala
vse štiri vogale hiše. Vem, da ji ni bilo lahko,
zato sem ji izjemno hvaležen, da je zmogla
celo leto opravljati vse, tudi tisto, kar bi sicer opravil jaz. Čeprav današnja tehnologija
omogoča, da smo lahko bili vsakodnevno v
kontaktu, pa je ločenost od družine obremenilna in še kako vpliva na počutje, delo in
življenje vseh družinskih članov.

riška enota in v kateri je že dvakrat uspešno
sodelovala tudi ladja Triglav. Prepričan sem,
da se s temi dejanji uvrščamo na zemljevid
tistih pomorskih držav, ki s svojimi zmogljivostmi prispevajo k zagotavljanju pomorske
varnosti. Postali smo kredibilen partner v
regiji in širše, ki razume potrebo po učinkoviti mednarodni povezljivosti in sodelovanju.
Kako ste se z družino prilagajali tvojim
dolžnostim, ko si bil večkrat tudi daljši čas
na dolžnostih v tujini?
Družina mi pomeni zelo veliko in kljub moji
profesionalni zavezanosti Slovenski vojski je
družina zame vedno na prvem mestu.
Biti v službi domovine je odgovorna naloga. Velikokrat smo pripadniki vojske ločeni od družine, kar zahteva prilagajanje na
obeh straneh. Sam sem v dosedanji karieri
dvakrat opravljal službo izven države. Prvič
smo se vsi, cela družina, preselili v tujino.
Doma smo preprosto zaklenili stanovanje in
se preselili v Bruselj, kjer sem naslednja tri
leta služboval. Otroka sta bila takrat stara 3
in 5 let. Z ženo Alenko sva ju vpisala v lokalni
otroški vrtec in šolo. Hitro sta se prilagodila
novim razmeram. Ker sem veliko časa prebil v službi, je Alenka dobesedno podpirala
tri vogale hiše in brez njene angažiranosti

Boris Geršak, iskrene čestitke k tako bleščeči
vojaški karieri!
Intervju nam je odstrl področje, ki nam je dokaj neznano, a se nas še kako dotika. Varnost
in mir še zdaleč nista samoumevna, ampak
si je potrebno zanju nenehno prizadevati. In
k temu svoj velik delež dodaja prav mornariški divizion Slovenske vojske, ki mu poveljuje
Črnjan Boris Geršak. Ponosni smo nanj.
Marta Repanšek,
s pomočjo Borisa Geršaka

63. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN

Podpis listine o medsebojnem sodelovanju z
mestom Dzialoszyn iz Poljske

Sprejem folklornih skupin
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Živahni folkloristi

Stand up komik Jan Kreuzer se je Črnjanom že dvakrat predstavil

Literarni večer - predstavitev knjige dr. Kristijana
Jezernika Ugašanje teme

Podelitev priznanj za najlepše praznično urejene
hiše: KS Žerjav, družina Gorišek–Repanšek, družina
Vodovnik, Alojzija Paradiž

Jarmak je praznik vseh

Foto: B. Keber
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KMEČKA POVORKA
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EDINSTVENO JAVORJE
Pobudo za tale zapis mi je dala Anica Grabner, kolegica iz Javorja, ki je celo svojo delovno dobo poučevala mlade rodove Javorja. To
je bilo še v časih, ko je bila dovolj izobražena,
da je znala poučevati večino predmetov na
višji stopnji osnovne šole. Pozneje so ji pošiljali učiteljico angleščine in še koga, a še vedno je poučevala glavnino predmetov.
Danes je to predstavljivo nemogoče, celo kaznivo! In vendar; iz takratnega šolanja v Javorju izhaja nemalo fakultetno izobraženih
strokovnjakov (ali študentov zadnjih letnikov
fakultet), ki so danes zaposleni pač tam, kjer
so našli zaposlitev (zdravnice, zobozdravnica, učitelji-profesorji, ekonomist, kemik …).
Na to 'najvišjo šolo' v Sloveniji smo torej lahko ponosni!
V tej in naslednji številki pa vam bomo
predstavili nekaj edinstvenega. V Javorju,
zaselku s 140 prebivalci (Statistični urad Slovenje za leto 2018), so doma kar štirje akademsko izobraženi glasbeniki, ki so tudi dirigenti orkestrov. Dva bomo predstavili v tej
številki, o naslednjih dveh boste brali v novoletni izdaji.

glasbeno šolo v Mežico, me tam čakala dve
uri in potem pripeljala domov. Učila sem se
igranja na flavto, ki jo zdaj igram že skoraj
dvajset let. Po štirih letih glasbene šole sem
bila kot flavtistka sprejeta v Pihalni orkester
rudnika Mežica. Ko sem se v četrtem letniku
gimnazije Ravne na Koroškem odločala, kaj
bom študirala, sem vedela, da bo to študij s
področja glasbe. Izbrala sem in se vpisala
na Glasbeno pedagogiko v Maribor. Prav dirigiranje je bil eden izmed predmetov, ki me
je posebej pritegnil, da sem ga pobliže spoznala in ob tem začutila, da bi me to veselilo.
Vmes sem šest let obiskovala solo petje na
Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Znanje, ki sem si ga pridobila, mi pomaga pri vsakršnem udejstvovanju na področju
glasbe.
Da sem danes tukaj, kjer sem, pa se moram
zahvaliti gospodu Janezu Miklavžini, ki je bil
takrat dirigent Pihalnega orkestra Rudnika
Mežica. Ko sem bila v 2. letniku fakultete,
me je prav on spodbudil in mi dal priložnost,
da sem lahko začela dirigirati. Zato sem
se vpisala v šolo za dirigente in jo uspešno
končala. Ves čas sem sodelovala kot članica
pihalnega orkestra, tega se je nabralo že trinajst let.
Lansko leto pa so me vodilni iz Pihalnega orkestra Prevalje povabili k sodelovanju in vodenju le-tega. Ko sem prevzela dirigentsko
palico, je bila to zame ena najlepših priložnosti, pri katerih bom lahko skupaj s člani
orkestra ustvarjala in širila svoje znanje. To
je zdaj moj hobi, ki mi veliko pomeni in me
seveda tudi precej zaposluje. Res sem hvaležna, da mi je življenje naklonilo to možnost.
Od tega se seveda ne da živeti, trenutno sem
zaposlena kot profesorica glasbene vzgoje
na drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu, kamor se od doma v Javorju vsakodnevno vozim.

SAŠA VOLER
Lahko smo jo videvali na novoletnih koncertih Pihalnega orkestra rudnika Mežica-Črna,
kako je dirigirala nekaj skladb. Sicer živi na
svoji domačiji Volerjevih v Javorju in se vozi v
službo v Slovenj Gradec, za svoj hobi pa vihti
dirigentsko palico Pihalnega orkestra Prevalje.
Povabili smo jo na razgovor.
Kako si prišla to tega, za naše kraje nenavadnega ali vsaj redkega poklica?
Za svojo glasbeno pot se lahko najprej
zahvalim svojim staršem. Pozitivna spodbuda je bila v družini. Mama je bila 'taksistka',
ki me je šest let dvakrat tedensko vozila v
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Saša Voler

Vseh teh projektov pa brez podpore članic
in članov, predsednika g. Darka Jevniškarja
in bivšega dirigenta g. Davorina Jevšnikarja
ne bi izvajali na takšnem nivoju. Res iskrena hvala vsem, ki s svojo energijo in voljo
pomagajo sestavljati mozaik Pihalnega orkestra Prevalje. Med drugim smo gostili tudi
študente dirigentske šole, kjer sem se nekoč
tudi sama izobraževala. Ta šola gostuje štirikrat letno po tri dni na različnih krajih po
Sloveniji, kjer mentor konkretno lahko pokaže, kako delovati kot dirigent.

Foto: Nika Hölzl Praper

Potemtakem imate zelo širok repertoar.
Moramo ga imeti. Igramo razne zvrsti glasbe; od klasike, rocka, zabavne, pop glasbe
… vsega je po malem. Želim, da imamo čim
bolj pester izbor, da lahko izvedemo razne
projekte, ki jih načrtujemo ob različnih priložnostih, prijetne za mlajše poslušalce, tudi
za starejše. Pri izvedbi klasičnih skladb lahko pokažemo, kaj vse znamo, koliko zmoremo, ne le da razbijamo, ampak pokažemo
kvalitete našega orkestra. Pihalni orkester
Prevalje je označen s 1. težavnostno stopnjo.
Smo torej na visokem nivoju, kar dokazujemo z vsakim nastopom. Vaje imamo ob
petkih, pred koncerti pa so seveda še dodatne. Lahko še dodam, da smo na Prevaljah
ponosni, saj imamo kar osem akademsko
izobraženih članov, ki so zaposleni v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, hkrati pa so
tudi profesorji na Konzervatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani ter na Akademiji za glasbo prav tako v Ljubljani.

Kaj je delo dirigenta, preden se postavi
pred orkester, dvigne dirigentsko palico in
se začne koncert?
Marsikdo misli, da je to kar tako, pač stopiš
na oder in »lepo mahaš tja v tri dni«. Vendar
temu še zdaleč ni tako. Vsak gib je natančen
in z namenom, da pomaga in vodi orkester,
da postanejo eno. Za (ne)uspeh koncerta je
odgovoren izključno dirigent. To je velika odgovornost. Nihče ne ve in ga tudi ne zanima,
kako redno so posamezniki hodili na vaje, a
je od tega odvisna celotna izvedba.
V pripravo koncerta je vloženega res veliko
dela. Kaj vse moram narediti doma, da se
pripravim na vaje. Za koncert (plesni večer,
božični koncert, letni koncert in drugi nastopi) je treba najprej pripraviti ustrezen program. Skladbe je treba naštudirati, potem
na vajah pripraviti sodelujoče glasbenike,
da čim bolje odigrajo svoje. Sledijo vaje in
vaje …, ko se sliši vse bolje …
V orkestru je približno 63 članov. Letos smo
imeli koncert Večer slovenske popevke. Popevke smo izbrali iz časov od leta 1962 do
2002. Sodelovala sta Lea Sirk in Luka Sešek.
To je bil zelo zajeten projekt, ki smo ga brezhibno izpeljali. Odzivi obiskovalcev so bili
zelo pohvalni, tudi sama sem bila izredno
zadovoljna, prav tako tudi člani orkestra. Poleg tega imamo vsako leto plesni večer, kjer
igramo cel večer le plesno glasbo, obiskovalci pa ob njej zaplešejo. Pripravimo tudi
božični koncert z zanimivim repertoarjem
skladb, ki so za vse generacije poslušalcev.

Saša, hvala za ta zanimiv pogovor. Želimo ti
obilo uspehov s 'tvojim' orkestrom, naj vam
težave drsijo mimo, naj ti bo vodenje pihalnega orkestra radost, s katero boste skupaj z
godbeniki še naprej bogatili kulturno življenje na Prevaljah.
Marta Repanšek
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ROMAN GRABNER
Črnjan, doma v Javorju na domačiji Počelovih, je osnovno šolo obiskoval v Črni. Je
akademski glasbenik, trobentar, zaposlen
v Policijskem orkestru Republike Slovenije.
Opravlja delo vodje Policijskega orkestra. Poleg vodenja orkestra je ceremonialni dirigent.
Povabili smo ga na razgovor. (Tudi z Romanom se že dooolgo poznava, zato ga bom tikala.)
Predstavi nam, prosim, svojo glasbeno pot.
Hodil sem v osnovno šolo v Črni in v 3. razredu so me vpisali v glasbeno šolo, kjer sem
se pri gospodu Stanku Golobu učil igranja
na harmoniko, v 5. razredu pa sem se začel
učiti še igranja na trobento. Kmalu sem se
pridružil Pihalnemu orkestru rudnika Mežica, kjer sem še vedno član. Vendar imam
zanje bolj malo časa. Službe je veliko, velikokrat tudi v sobotah, nedeljah in praznikih.
Včasih me za kaj pokličejo in sem vesel, ko
sem med njimi in jim pri čem pomagam. Ko
so snemali zgoščenko, sem bil pri njih, pomagam jim pri tekmovanjih … Po osnovni
šoli sem se vpisal na Srednjo glasbeno in
baletno šolo v Ljubljani. To je bilo v času usmerjenega izobraževanja. Po končani srednji šoli sem odšel na služenje vojaškega roka
v Črno goro, v Nikšič. Poskušal sem priti v
vojaški orkester, ki je bil v takrat Ljubljani, a
mi ni uspelo. Ni mi žal, vojaški rok je bila ena
prijetna, zanimiva izkušnja. Zadnjih osem
mesecev sem odslužil na Prokletijah na albanski meji. Tam je bilo tudi nekaj posebnega; take zime, kot je bila tam, še nisem videl.
Koliko snega! Celo zimo smo bili odrezani
od sveta in so nas oskrbovali s helikopterji.
Sami sebe smo najbolj 'merkali', pa seveda
tudi mejo z Albanijo.

demijo za glasbo, leta 1991 končal višješolski
in hkrati naredil prestopni izpit za vpis na
visokošolski študij. Leta 1993 sem z odliko
diplomiral pri profesorju Stanku Arnoldu
in pridobil naziv akademski glasbenik – trobentar. Diplomo na višji glasbeni šoli sem
opravil dva dni po tistem, ko smo postali samostojna država. Na proslavi ob osamosvojitvi je Policijski orkester (preimenovana Godba milice), v katerem sem zaposlen, prvič
v samostojni Sloveniji zaigral slovensko
himno. Že drugo jutro po razglasitvi nove
države so nas vpoklicali, a o tem pozneje.
Ves čas sem kot trobentač igral v Policijskem
orkestru, leta 2004 pa sem postal pomočnik
vodje orkestra. Maja letos sem bil imenovan
za vodjo Policijskega orkestra Republike Slovenije.
Opiši, prosim, vaš orkester in njegovo dejavnost.
Letos Policijski orkester praznuje 70 let. V
policijskem orkestru je sistemiziranih 64 delovnih mest, vendar trenutno orkester ni popolnjen. Vsega skupaj nas je 54. Imamo pa
naslednja delovna mesta: vodja, pomočnik,
dirigent, asistent, arhivar, administracija in
48 glasbenikov. Vaje so vsak dan od 8. do 13.
ure, popoldan še individualna priprava in
potem nastopi. V orkestru so zastopana pihala, trobila, tolkala, bas kitara, kontrabas,
včasih tudi harfa, klavir … Vsi glasbeniki v

Vrnitev v Ljubljano in nadaljnja glasbena
pot.
Leta 1988 sem se zaposlil v takratni Godbi
milice. Naslednje leto sem se vpisal na Aka22
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zdaj pa je več pisarniškega in organizacijskega dela, včasih pogrešam igranje v orkestru.

orkestru imajo končano Akademijo za glasbo. Policijski orkester ni ''pleh muzika'', ki
igra samo koračnice, ampak izvajamo tudi
zelo zahtevne skladbe in se po kvaliteti uvrščamo v sam vrh profesionalnih orkestrov
doma in v tujini. Kar nekaj tako domačih kakor tudi tujih skladateljev je napisalo skladbe posebej za nas. Dela imamo kar veliko.
Glede na potrebe imamo različne zasedbe:
koncertna zasedba, zasedba za protokol in
proslave in manjše zasedbe za manjše prireditve: trobilni kvartet, trobilni kvintet, kvartet klarinetov, sekstet klarinetov, pihalni
kvintet, kvartet saksofonov … Vsega skupaj
imamo na leto od 280 do 300 nastopov. Nastopamo po vsej Sloveniji, v glavnem za policijo,
za protokol, sodelujemo z Glasbeno mladino
Ljubljane, imamo koncerte v Cankarjevem
domu, Slovenski filharmoniji, koncert smo
imeli tudi v Mežici (povezoval je Jure Sešek).
Imamo program za otroke, v katerem skozi glasbo predstavimo Policijski orkester in
glasbene inštrumente. V predstavi zaigramo tudi eno od glasbenih pravljic (Peter in
volk, Cesarjeva nova oblačila, Čarovnikov
vajenec, Ostržek), glasbo iz risank, otroci pa
skupaj z orkestrom tudi zapojejo.

Kaj delaš kot vodja orkestra? Videli smo te
tudi na TV, da orkestru dirigiraš.
Ko sem bil pomočnik, sem še igral v trobilnem kvartetu, kot vodja pa nimam več tega
časa. Zdaj je toliko dela, da ne uspem. Če
igraš v orkestru, moraš vaditi, moraš biti v
formi, to je kot vrhunski šport. Če ne vadiš
vsak dan, si hitro iz forme.
Vodenje orkestra pa zahteva veliko administrativnega dela, koordinacije in dogovarjanja. Sodelujemo z Zvezo slovenskih godb,
z Javnim skladom za kulturne dejavnosti,
igramo tudi na dobrodelnih koncertih za
Rdeči križ, Karitas, Lionse, Rotari klub in
druge. Na koncertih se nam večkrat pridružijo znani pevci, inštrumentalisti in ansambli. Za vsak nastop je treba upoštevati želje
naročnika, prilagoditi program naročniku
in priložnosti, ob kateri igramo.
Policijski orkester je protokolarni orkester
Republike Slovenije. Skupaj z Gardo slovenske vojske sestavljamo častno četo RS. Za
potrebe Protokola RS igramo na sprejemih
tujih državnikov, na državnih proslavah, z
manjšimi zasedbami igramo ob predsednikovih sprejemih, vročitvah najvišjih državnih priznanj in odlikovanj, pri polaganju
vencev …
Poleg vodje orkestra opravljam tudi delo ceremonialnega dirigenta. Že 12 let pa vodim
tudi pihalni orkester Škofja Loka. Smo kar
uspešni - naj se malo pohvalim. Na tekmovanju v Ormožu smo dvakrat prejeli pokal za
najvišje število osvojenih točk, izdali pa smo
tudi zgoščenko Loka jo piha. V Škofji Loki
je na glasbeni šoli zaposlen moj rojak Alojz
Kompan, ki poučuje vsa trobila in kar nekaj
njegovih učencev pride pozneje igrat v naš
orkester. Včasih nam tudi on priskoči na pomoč.
Kar nekaj let sem poučeval trobento na nižji in srednji glasbeni šoli v Velenju, učil sem
tudi v Kopru, zdaj pa za to ni več časa.

Si eden tistih srečnežev, ki je zadel svoj
poklic?
Ja, lahko rečem, da ja. Vendar glede na to,
da sem domala celo življenje igral trobento,

Ob obisku britanske kraljice
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smo policaji. Med vojno smo bili vpoklicani
kot policisti, stražili smo in varovali objekte,
tudi pokopavali naše padle miličnike. Ko je
NATO bombardiral Beograd, smo varovali
diplomatska predstavništva v Ljubljani. Ob
begunski krizi nas je pet šlo na mejo. Skratka, mi smo tudi skupina 50 uniformiranih
pooblaščenih uradnih oseb, ki, če se malo
pošalim, ne samo da piha, ampak lahko da
pihat tudi vam ...

V preteklosti smo skupaj z Zvezo slovenskih
godb organizirali seminarje za dirigente.
Prišlo je kar nekaj znanih dirigentov in skladateljev iz Evrope, predvsem z Nizozemske,
kjer imajo dolgo tradicijo godb na pihala.
Naš orkester smo dali na voljo za te vaje, na
koncu so imeli koncert. Zadnja leta je to nekoliko zamrlo, ker ni bilo denarja. Trudimo
se, da bi to ponovno zaživelo.
Beseda 'Policijski' orkester v vašem naslovu
ima svoj pomen!
Mi smo tudi policisti. Imamo vsa pooblastila, kot jih imajo policisti. Pogoj za zaposlitev
pri nas je končana akademija za glasbo in
opravljena avdicija. Vsak, ki se zaposli v orkestru, mora opraviti tudi usposabljanje za
policijska pooblastila. Imamo orožje, uniforme in če je potreba, odložimo inštrumente in

Romanu Grabnerju se zahvaljujem za tale
pogovor. In čestitke za vse uspehe. Naj ti bo
tudi v bodoče lepo v tvojem poklicu. Morda
pa vam bomo kdaj zaploskali tudi v Črni.
Vsekakor imamo še trdne vezi. Kaj se ve.
Marta Repanšek

63. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN

Otvoritev ulice Kovač

Veselo na srečanju Solčavanov in Črnjanov na
Grohatu
Foto: P. Pušnik

Milan Kamnik in njegov bend na Veselem odru

Mastn grif
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Nogometna tekma DEBELI - SUHI

Maraton Kralja Matjaža

Starodobniki
S turnirja v kegljanju, foto: A. Moličnik

Zadovoljni obrazi na jarmaku, foto večine fot.: B. Keber

Najstarejši in najmlajši na
srečanju v Grohatu,
foto: P. Pušnik

25
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ŠPORTNIKI LETA 2017
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev 11. 8. 2018 ob 18. uri
ŠPORTNIK LETA
2017:

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

TILEN DEBELAK
rojen 1. 6. 1993,
stanujoč Pristava 61
Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 4. mesto DP Slovenije – kombinacija – Krvavec
- 3. mesto – FIS – SG – Hochrindl – Avstrija
- 10. mesto FIS – VSL - Petzen - Avstrija
- 1. mesto – FIS – SG – Krvavec – Slovenija
- 26. mesto – WC – svetovni pokal, kombinacija, Wengen, Švica
- 17. mesto Europa Cup - downhill – Meribel – Francija
- 30. mesto Europa Cup – SG – Wengen - Švica

PERSPEKTIVNA
ŠPORTNICA LETA
2017

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

NIKA OZIMIC
Center 143
Črna na Koroškem,
rojena 11. 9. 2003

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 7. mesto skupno za pokal Rauch – v sezoni 2017
- 2. mesto SL – pokal Rauch - Krvavec
- 3. mesto SL - državni pokal Rauch – Rogla
- 1. mesto pokal VZH regije 2017
- 2 x 5. mesto CSG in VSL- za pokal Rauch
- 1. mesto pokal VZH regije - S - Črna
- 1. mesto pokal VZH regije - VSL- Črna
- 7. mesto mednarodni pokal Loka, Škofja Loka, Slovenija

ŠPORTNICA LETA
2017

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

JERA KOMPAN
Center 120
Črna na Koroškem,
rojena 17. 9. 2002

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 8. mesto skupno za pokal Rauch
- 5. mesto SL – državni pokal Rauch Krvavec
- 3 x 6. mesto – VSL – državni pokal
- delitev 2. mesta v skupni razvrstitvi pokal Vzhodne regije
- 2. mesto – SL- pokal Vzhodne regije Črna
- 3. mesto – VSL- pokal Vzhodne regije Črna
- 3. mesto – mednarodna tekma VSL – Vratna, Slovaška
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MLADINSKI ŠPORTNIK
LETA 2017

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA

ANŽE BOGATAJ,
rojen 3. 1. 2002,
stanujoč Pristava 48
2393 Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- Rolke SLO pokal Geoplin
- 3 x 8. mesto
- 1 x 2. mesto
- Državno prvenstvo – 6. mesto
- SKUPNO 4. mesto
- Zimski SLO pokal Geoplin
- 1 x 1. mesto
- Val di Fieme, Topolino – 14. mesto
- 2 x 3. mesto
- Pirkdorfer, Fisher pokal – 1. mesto
- 2 x 4. mesto
- Cogne OPA igre – 41. mesto
- 2 x 5. mesto
- 1 x 6. mesto
- Sappada Noborder pokal – 13. mesto
- Atletika:
- 1 x 7. mesto
- Štajersko-koroški pokal: 4 x 1. mesto
- Državno prvenstvo 2 x 3. mesto
- 3 x 2. mesto (Ormož, Radlje) in
- SKUPNO 4. mesto
- 1 x 3. mesto
Mednarodne tekme
Je član slovenske perspektivne mladinske eki- Villach Avstrijski pokal – 6. mesto
pe, njegov trener pa je oče Milan Bogataj.
- Pokljuka Noborder pokal – 7. mesto
ŠPORTNIK LETA
2017 – do 15 let
MIHA OSERBAN,
rojen 27. 9. 2006,
stanujoč Pristava 11 b
2393 Črna na Koroškem

ŠPORTNICA LETA
2017 – do 15 let:
IRIS SREBRE
Rudarjevo 14 a
Črna na Koroškem,
roj. 12. 5. 2005

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- skupno 6. mesto v pokalu Rauch
- 3. mesto v VSL – državni pokal Rauch
- 2. mesto pokal Roka Petroviča – Kranjska Gora
- 3. mesto skupno – pokal VZH regije
- 1. mesto SL – pokal VZH regije – Poseka Ravne
- 2. mesto VSL – pokal VZH regije - Ribnica
- 2. mesto VSL - mednarodna tekma Zoncolan, Italija

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto v skupni razvrstitvi državnega pokala Rauch
- 1. mesto pokal Roka Petroviča
- 1. mesto državni pokal Rauch – VSL – Cerkno
- 3 x 1. mesto pokal VZH regije (Ribnica, Ravne, Peca)
- skupno 1. mesto za pokal VZH regije
- 1. mesto mednarodna tekma Zoncolan, Italija
- 1. mesto DP Slovenije - državna prvakinja
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ŠPORTNIK
LETA 2017 – do 15 let

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

GAL ODERLAP
Rudarjevo 28
Črna na Koroškem,
roj. 15. 2. 2004

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 8. mesto pokal Rauch - SL
- skupno 18. mesto državni pokal Rauch
- 2 x 12. mesto državni pokal – VSL
- 5. mesto skupno pokal VZH regije
- 4. mesto pokal VZH regije – VSL – Črna
- 5. mesto pokal VZH regije – SL – Črna

ŠPORTNA
EKIPA LETA 2017

PREDLAGATELJ:
KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM

EKIPA
KEGLJAŠKEGA
DRUŠTVA ČRNA
NA KOROŠKEM

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Ekipa je po 2. letu igranja v II. državni ligi zasedla 8. mesto in za eno mesto
izboljšala položaj iz preteklega leta.
Na državnem prvenstvu borbenih iger v Celju, kjer nastopajo ekipe iz vseh
državnih lig, pa je doseglo odlično 6. mesto.
Prav tako je na turnirju KK Ljubno v borbenih igrah osvojila 1. mesto.
ČLANI EKIPE:
Rudi ABRAHAM, Matjaž OBRETAN, Aleš GORZA, Zvone FRANC, Stanislav
KORDEŽ, Drago HODNIK, Alojz NAPOTNIK, Darko TOPOLOVEC, Filip JELEN, Jože JAMNIK, Miro SIMETINGER, Jože RAMŠAK, Pavel SUŠNIK, Peter KOS, Boris KOLARIČ in Ivan ROPIČ

PERSPEKTIVNE
ŠPORTNE EKIPE LETA 2017
- DO 15 LET
EKIPE:
U-7, U-9, U-11, U-13
NOGOMETNEGA
KLUBA ČRNA NA
KOROŠKEM,
PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI
KLUB PECA ČRNA
NA KOROŠKEM

Pri mlajših selekcijah NK Peca se v minulem času pozna zelo kvalitetno delo
zadnjih nekaj let, saj se število otrok v klubu kljub upadanju mladine v kraju
postopoma povečuje in se približuje številu 50.
Glavna zasluga gre vodji celotnega mladinskega pogona Juretu Lesjaku.
Imamo štiri tekmovalne selekcije: U13, U11, U9 in U7. Trenersko ekipo poleg
Lesjaka sestavljajo še Franc Vrabič, Domen Klarić, Boštjan Oprešnik in Primož Kotnik. Trenutno največ potenciala kaže ekipa U11, ki je na Koroškem
med boljšimi, ob marljivem in trdem delu v prihodnje se lahko iz te generacije nadejamo res izvrstnih nogometašev.
Veseli tudi dejstvo, da vsi otroci redno obiskujejo treninge, velika pridobitev
pa je bilo igrišče z umetno travo, ki je bilo pridobljeno leta 2016. S tem se je
zelo razbremenilo glavno igrišče, ki je v uporabi vse dni v tednu. Za celotno
infrastrukturo zelo kvalitetno skrbi naš oskrbnik Ciril Sonjak in klub se lahko pohvali, da ima tudi po njegovi zaslugi eno izmed najlepših zelenic daleč
naokoli.
V zimskem tekmovalnem premoru se vse selekcije preselijo v telovadnico,
kjer nadaljujejo s trenažnim procesom, tako da so vsi igralci v pogonu celotno koledarsko leto. Ker je letos osnovna šola menjavala dotrajan parket, se je
ekipam to zelo poznalo pri pripravljenosti, ki ni bila na takem nivoju, kot so
pričakovali trenerji.
V letu 2017 je stadion v Črni pridobil še lepši izgled, saj je bila končno urejena tudi atletska steza, ki je bila resnično že dolgo časa potrebna temeljite
prenove.
S tem so tudi vsi mlajši nogometaši pridobili še dodaten zagon in vzpodbudo
k še bolj kvalitetnemu delu v prihodnje.
Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev menimo, da si celoten mladinski pogon
našega kluba zasluži nagrado za najperspektivnejšo moštvo občine Črna za
leto 2017.
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MARATON KRALJA MATJAŽA
Leto 1981 je bilo leto, ko so se v Sloveniji začele mnoge množične tekaške prireditve, med
drugimi tudi Maraton treh src v Radencih,
pa eden v Kranju in znan maraton v Bovcu. Tudi Črna pri tem ni hotela zaostajati in
tako je bil avgusta 1981v Črni, pod vodstvom
Mirana Časa, izveden prvi maraton kralja
Matjaža: tek na 21 km in 10 km ter včasih
tudi družinski tek Takrat je proga na 21 km
večinoma potekala iz Črne do Mežice in potem nazaj v Črno, kjer je bil cilj. V zadnjih
letih proga poteka večinoma v okolici Črne
in Žerjava. Več kot desetletje je bil na sporedu tudi mednarodni gorski maraton kralja
Matjaža, ki je potekal tudi v sosednji Avstriji.
Zdaj tega gorskega maratona ni na sporedu
že 10 let. Jaz sem na teh maratonih v Črni
tekel okoli tridesetkrat. Na gorskem maratonu (42 km) sem manjkal samo enkrat zaradi
poškodbe kolena. V prejšnjih časih je bil to
pravi praznik teka, saj je teklo ogromno število tekačev in tekačic, vse od najmlajših do
veteranov v poznih letih. Danes je udeležba
bolj skromna, saj je takih tekov veliko vsepovsod po Sloveniji.
A maraton je ostal vse do današnjih dni.
Iz spoštovanja do prvih zmagovalcev objavljam njihove priimke in imena. V absolutni
članski konkurenci je zmagal jugoslovanski
državni prvak v maratonu Marjan Krempl,
v ženski članski konkurenci je zmagala Andreja Šverc iz Dovž, pri mlajših veteranih
Milan Kotnik, pri starejših veteranih Štefan
Kovač, pri veterankah Kazimira Lužnik in
pri mladincih Samo Cmok. V mlajših kategorijah so večino zmag dosegli mladi domači smučarski tekači in tekačice. Pri mladinkah je zmagala Nadja Pumpas, pri starejših
pionirkah Mojca Pumpas, pri mlajših pionirjih Janez Pumpas in pri teku mladink na
7 km Melita Pšeničnik. Tako se je torej vse
skupaj začelo. V dolgih letih je na tem maratonu nastopilo mnogo znanih slovenskih in
jugoslovanskih atletov in atletinj in na tisoče

Hari Repotočnik

rekreativnih tekačev in tekačic. Naj omenim
samo nekatere bolj znane: Vindiš, Kejžar,
Svet, Kotnik Milan, Šalamun, Krempl, Savičeva, Vivodova, Pergerjeva, Šverceva … V
sredini osemdesetih let je nastopil tudi legendarni maratonec Franjo Mihalič, edini jugoslovanski maratonec, ki je osvojil olimpijsko
kolajno v maratonu. Jaz sem prvič nastopil
leta 1982 in potem z nekaj izjemami nastopal vse do leta 2014. Prvič sem manjkal leta
1987, ko je umrl Fič, eden od mojih najboljših
prijateljev, in zaradi spoštovanja do njega nisem tekmoval. Problemi so nastali tudi leta
1988, ko sem imel počen komolec in sem bil
v bolniški, toda nastopil sem na lastno odgovornost. Kaj pa bi rekli Črnjani, če bi manjkal zaradi take malenkosti?! V vseh naslednjih letih v glavnem ni bilo večjih težav. V
tem obdobju je na maratonu tekmovalo tudi
veliko število znanih koroških športnikov.
V večini pa so seveda bili ljubiteljski tekači
in predvsem predšolska in šolska mladina.
Kljub prisotnosti kopice odličnih atletov je
bil to predvsem rekreativni tek, ki je vzpodbujal ljudi k bolj zdravemu načinu življenja,
saj je bistvo rekreativnega teka tekmovati
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sam s seboj in premagati sam sebe in svoje
strahove, ne glede na čas, ki ga kaže ura na
roki. Vzdušje na cilju, ob progi in na obratu
v Meźici je bilo enkratno, tako kot je možno
samo na tem koncu Koroške. Ljudje v Črni,
Mežici in Žerjavu so ta maraton res sprejeli
za svojega in so s svojim volonterskim delom
ogromno pripomogli, da je vse laufalo, kot
mora. Pa saj je daleč naokoli znano, da ko
se Črnjani česa lotijo, to tudi uresničijo, saj
so zmeraj skop držali. In tako je Črna postala znana po Sloveniji in Jugoslaviji tudi po

svojem maratonu in ne samo po svojih olimpijcih in nepozabni Tini Maze. V Črni imajo srečo, da imajo tako sposobno županjo,
kot je Romana Lesjak, ki veliko pomaga pri
športnem utripu v samem kraju, in na stotine prostovoljcev, ki so v vsakem trenutku
pripravljeni prijeti za delo. Moj globok poklon vsem bivšim in sedanjim organizatorjem tega maratona. Vsaka vam čast.
Hari Repotočnik

ŠOLTA
GOSTOVANJE DPD SVOBODA ČRNA NA
KOROŠKEM IN DRUŠTVA KLEKLJARIC
KOROŠKE – SEKCIJE ČRNA NA KOROŠKEM NA OTOKU ŠOLTA 7. 6.–10. 6. 2018

kolikor je lahko, saj nas pozorni domačini
nikakor niso pustili ravnodušne. Že na začetku se je stkala nevidna vez prijateljstva in
spoštovanja, ki jo je še bolj utrdil odnos naših
mladih. S svojo vedrostjo, odkritosrčnostjo
in toplino so očarali gostitelje. Vsi smo vse
počeli skupaj, delali, pripravljali razstavo,
se ogrevali za večerni nastop in ob tem neizmerno uživali. Nagrada za vse je bila polna
dvorana v Grohotah. Našim gostiteljem in
obiskovalcem smo pripravili na ogled čipke,
ki so ponazarjale znamenitosti našega kraja, v pokušino smo jim ponudili domače koroške dobrote, predstavili smo jim slovensko
pesem in besedo.
Pesem Stanka Grla je za začetek prireditve
ogrela množico, mladi harmonikar Urh pa
je večer začinil s harmoniko. Vmes pa navdušujoč nastop VIS Stečine v spremstvu
z odličnimi instrumentalisti ter odigrana
Partljičeva gledališka igra. Odziv občinstva
neverjeten, videlo se je v srce. Tudi razbohotena nevihta ni pogasila teh neponovljivih
občutkov.
Sobota, 9. junij, pa je bil dan, ki ga nihče od
nas ne bo nikoli pozabil. V enem dnevu doživeti vse, kar lahko v življenju. Ko vse pozitivne lastnosti in humor premagajo tudi stresne situacije ob visokem valovanju morja,
ki je neusmiljeno udarjal ob barko. V tistih

Na uradno povabilo KUD Šolta, da kot gostje sodelujemo na njihovi svečani prireditvi
ob 20. obletnici delovanja društva, so se temeljite priprave na gostovanje pričele še v
pravi letošnji sneženi zimi. Pripravljalni odbor se je soglasno odločil, da priložnost ponudimo mladim. Z velikim odobravanjem in
zadovoljstvom smo prejeli njihovo odločitev
(Vokalno instrumentalna skupina Stečine
in Gledališki krožek mladih) in izziv ter tudi
odgovornost, da na najboljši možen način
predstavijo društvo, našo Črno in domovino
Slovenijo.VIS Stečine pa je bila povabljena,
da 9. 6. 2018 s svojim programom sodeluje na
svečani prireditvi ob 20. obletnici KUD Šolta.
V četrtek, 7. junija zvečer, smo se s skupinsko
sliko poslovili od domače, nam ljube Črne
udeleženci DPD Svobode, Društva klekljaric
Koroške – sekcija Črna ter predstavniki občine, obkroženi z domačo kulinariko, čipko,
instrumenti in raznimi rekviziti, predvsem
pa z veliko pozitivne energije, ki jo je bilo
kljub rahli nervozi čutiti v vsakem posamezniku.
Petek, 8. junija, je minil v delovnem vzdušju,
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ponosom, da se mladi družijo preko igre in
pesmi. Z željo, da se nam še kdo pridruži in
doživi, kar smo mi doživeli na gostovanju na
Šolti. Pravljico.
Za Stečine, Cecilija Piko«

trenutkih smo z domačini postali eno. Neponovljiv občutek pripadnosti, ko smo skupaj
z domačini ob koncu vseh težav v mirnem
zalivu poskakali z barke, stari in mladi.
Kakor je zapisala Cilka – pravljica. »Bila je
pravljica. Začela se je z dobro voljo, veseljem
do petja in z mislijo, da bi facebook zamenjali
za notno gradivo. In tako se je nekaj mladih
ojunačilo in začeli s(m)o prepevati. Najprej
plaho, tudi neubrano, a z rednimi vajami
vedno bolj točno, samozavestno in z veseljem. Preizkusili smo se na nekaj nastopih v
domačem kraju. Dobili smo zagon. In vabilo na gostovanje v pobrateno občino Šolta
(HR). Postavili smo si cilj. Šli bomo na gostovanje še z drugimi društvi iz Črne in imeli
bomo koncert na Šolti. Trenutek, ko te sprejme neznano občinstvo in te nagradi z gromkim aplavzom, je nepozaben. Minute, ko na
odru poješ s prijateljem sopevcem, so dragocene. Čas, ko se prepustiš glasbi, je neprecenljiv. Izbrali smo nekaj slovenskih pesmi,
jih olepšali z glasbeno spremljavo in jim dali
naslov »Popotovanje po Sloveniji«. Tako smo
skupaj z izvrstnimi instrumentalisti najlepše
zastopali našo vokalno-instrumentalno skupino Stečine, Društvo DPD Svoboda, našo
občino Črna in Slovenijo. Spletle so se vezi,
poti med ljudmi so postale krajše, življenje
svetlejše in cilji so postavljeni še višje. Kakor
se za mladino spodobi. Vsaka pravljica ima
srečen konec in tudi pevci Stečin se lahko
podpišemo pod to zgodbo z uspehom. S potrditvijo, da ima kultura v Črni prihodnost. S

»Cilka, da je bila Šolta res pravljica za vse
nas, je zasluga, ki smo jo skupaj napisali vsi
udeleženci. Zaslužni smo vsi, za kar se vam
tudi jaz vsem v svojem imenu in imenu klekljaric zahvaljujem. Bilo je neponovljivo, čudovito.
Ivanka Šušel«
Nedelja, 10. junij, čas slovesa ni bil težak. Bil
je veder in vesel ob pesmi ter gostoljubnosti
domačinov, ki so nas znova in znova presenečali z odlično pripravo hrane, saj že skoraj niso vedeli več, kaj bi nam še ponudili. Za
slovo pesem in ples v trajektni luki in špalir
ter hupanje z avtomobili. Le kaj so si mislili
potniki na polnem trajektu za Split?
Dolga vožnja domov pa čisto uživanje, petje
in smeh.
Vsem udeležencem gostovanja na otoku
Šolta VELIKA HVALA ZA NEPOZABNE
TRENUTKE IN ZA PONOSNO IN DOSTOJANSTVENO PREDSTAVLJANJE NAŠIH
ČUDOVITIH KRAJEV IZ OBČINE ČRNA
NA KOROŠKEM.
Našim gostiteljem z otoka Šolta pa GLOBOK POKLON.
Zapisal: Gvido Jančar
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ZLATA PLAKETA
Mešanemu pevskemu zboru Mato
Mešani pevski zbor MARKOVIČ KRISTL
- MATO je s strani Zveze združenj borcev
za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Slovenije (ZZB NOB Slovenije) prejel priznanje – zlato plaketo. Zveza podeljuje
priznanja za izjemne dosežke pri uresničevanju programskih usmeritev Zveze,
za uspešno delovanje na področju ohranjanja in uveljavljanja vrednot narodnoosvobodilnega boja ter za ustno in pisno
ohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju.
Za prejeto priznanje pevskemu zboru čestitamo.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Občina Črna na Koroškem je v sodelovanju z ostalimi institucijami v občini vključena v projekt priprave in izvedbe aktivnosti
Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018
- Drugače potujem – z naravo sodelujem,
ki ga na podlagi javnega razpisa sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Namen projekta je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti
prebivalcev občine skozi vse leto in aktivno
spodbujanje občanov k spremembi potovalnih navad (spodbujanje hoje, kolesarjenja,
skupne vožnje ...) V okviru projekta se izvajajo tri vrste aktivnosti oz. ukrepov: PARK(irni) DAN, PEŠBUS in promocijsko motivacijske aktivnosti za različne ciljne skupine
prebivalcev.
1.)“PARK (irni) dan” je dogodek, kjer občani in interesne lokalne skupine sodelujejo z
namenom začasne preureditve parkirnih
mest v začasne javne površine, na katerih se
odvijajo različni dogodki. Namen dneva je
opozoriti na pomembnost nezazidanih povr-

šin in zelenega javnega prostora v mestnem
okolju. PARK(irni) dan v Črni na Koroškem
se odvija pred Kulturnim domom, kjer se za
ta namen začasno preuredi šest parkirnih
mest. Aktivnosti dneva se bodo izvajale skozi
vse leto in so smiselno povezane s prireditvami in dogajanju v kraju.
2.) “PEŠBUS” se je v letošnjem šolskem letu
izvajal že drugo leto. Učenci OŠ Črna gredo
vsak petek v šolo s “PEŠBUSOM”, ki hodi na
dveh relacijah. Pomen “PEŠBUSA” je za populacijo osnovnošolskih otrok izrednega pomena, saj tako pridobijo dobre navade tudi
na področju trajnostne mobilnosti. Program
sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru
prizadevanj Dober tek, Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.«
3.) VKLJUČEVANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA V PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI.
Namen aktivnosti je pritegniti čim večji krog
lokalnega prebivalstva v sodelovanje pri aktivnostih za promocijo hoje, kolesarjenja in
uporabe javnega potniškega prometa. Z na32
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ostalih aktivnostih prejmejo nagrade, ki so
nam jih podelili lokalni podjetniki.
V prvi polovici leta so se izvedle številne aktivnosti:
- Parkirni dan - DRUŽENJE Z BOGOMIRJEM DOLENCEM – promocija projekta 42
maratonov v 42 dneh,
- Parkirni dan - REGIJSKO PREVERJANJE
USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA
KOROŠKE REGIJE,
- dejavnost “PEŠBUS” na OŠ Črna na Koroškem,
- Parkirni dan na kolesu,
- Parkirni dan na koleščkih-rolerjih, skirojih
in kotalkah,
- nordijska hoja za vse generacije,
- sobota na gorskem kolesu na vzponu k Najevski lipi.

Nordijska hoja
za vse generacije

menom promoviranja ETM smo pripravili
program različnih promocijskih in motivacijskih aktivnosti, s katerimi bomo pritegnili
čim več občanov iz različnih ciljnih skupin
(otroci vrtca, osnovne šole, srednješolci, študentje, vsi ostali občani in občanke). V okviru te aktivnosti so se že izvajali različni pohodi, predstavljena je bila nordijska hoja za
vse generacije, odvijale so se tudi različne
aktivnosti s področja kolesarjenja.

Poudarek projekta je na aktivnostih v Evropskem tednu mobilnosti 2018, ki se bo odvijal
med 16. 9 in 22. 9. 2018. V tem tednu se bodo
v našem kraju vsak dan izvajali različni dogodki in aktivnosti, en dan pa bo namenjen
tudi dnevu brez avtomobila. Vsi pretekli in
bodoči dogodki ter aktivnosti so in bodo objavljeni na FB strani Trajnostna mobilnost
v Črni na Koroškem in FB strani in spletni
strani Občine Črna na Koroškem.

V projekt so vključene različne institucije v
občini: Občina Črna, Osnovna šola Črna,
vrtec Črna, CUDV Črna, različna društva
v občini, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policija, Geopark Karavanke in tudi številni posamezniki.

Vabimo vas, da se nam v avgustu in septembru pridružite pri aktivnostih, ki bodo
potekale v okviru projekta.

Občane smo na vseh večjih prireditvah: Nosimo olimpijske sanje, pustna povorka, dan
žena in dan za zdravje na posebni stojnici
že obveščali 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. Skupaj z Osnovno šolo
Črna, CUDV Črna in ostalimi društvi smo
izvedli že več aktivnosti, o katerih smo krajane obveščali s pomočjo plakatov, obvestil
na spletni strani Občine Črna in FB profilih.
Da bi bila trajnostna mobilnost in celoten
projekt za vse občane čim bolj privlačna, le-ti z dosežki in udeležbo na tekmovanjih in

Občinska uprava Občine Črna na Koroškem

Parkirni dan na
koleščkih-rolerjih,
skirojih in kotalkah
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70 LET VRTCA V ČRNI NA KOROŠKEM

in še kako potrebna ustanova, ne le vzgojnovarstvena, temveč tudi izobraževalna. Tako
je še danes in bo verjetno tudi v prihodnje.
70 let predšolske vzgoje in izobraževanja
je visok in pomemben jubilej za naš vrtec
in tudi za kraj, kjer vrtec deluje. Vrtec se
je vseskozi razvijal, bogatil ter nudil vzgojo in varstvo številnim generacijam otrok v
Črni in Žerjavu. Zgradili so se trdni temelji,
ki so prispevali k celovitemu razvoju otrok,
pomagali ohranjati vrednote življenja, medsebojno zaupanje in spoštovanje. Vrtec je
otrokova prva učilnica, ki mu omogoča raziskovanje samega sebe in okolice, v kateri se
nahaja. Program omogoča otrokom kreativnost in ustvarjalnost, prilagojeno posamezni
razvojni stopnji otrok.
Zadnja leta narašča število v vrtec vpisanih
otrok, kar je razveseljiv podatek. Od leta
2000 vrtec deluje pod Osnovno šolo Črna
na Koroškem, kar je tudi naša prednost. Veliko je strokovnega sodelovanja med vzgojiteljicami in učiteljicami ter povezovanja
vrtčevskega in šolskega kurikula. Vrtec tudi
zelo dobro sodeluje z Občino Črna na Koroškem, ki nam nudi vso podporo in dobre materialne pogoje.
Zelo smo ponosni na našo preteklost in z
vsem optimizmom zremo v prihodnost, zavedamo se, da so otroci naše največje bogastvo.
Ob 70–letnici vrtca smo strokovni delav-

V šolskem letu 2017/2018 smo obeležili visok
jubilej vrtca Črna na Koroškem. Praznovali smo 70 let vrtca v institucionalni obliki.
Najstarejši pisni vir, ki omenja predšolsko
varstvo otrok v Črni na Koroškem, pa je podatek, ki sega v leto 1927/1928. Verjetno se
bo ob odkritju kakšnih novih dokumentov
ta letnica še povišala. Tako lahko rečem, da
obeležujemo v letu 2017/2018 kar 90 let predšolske vzgoje in 70 let vrtca kot ustanove. V
Črni na Koroškem in v Žerjavu se je pisala
bogata zgodovina na področju predšolske
vzgoje in vrtec je zrasel v zaupanja vredno
ustanovo. Vse spremembe so bile usmerjene,
načrtovane in so vodile k napredku in izboljšavam. Za vsem so stali ljudje, osebe, ki so se
z veliko vnemo, občutki in idejami razdajale
za poklic vzgojitelja. Otrokom je bilo ponujeno najboljše, kar je bilo v določenih obdobjih
sploh mogoče. Vrtec je tako postal cenjena
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31. maja v Kulturnem domu Črna na Koroškem. Prireditev je bila zelo dobro obiskana,
veliko pohval so bili deležni tako otroci kot
tudi strokovni delavci vrtca.
V ta namen pa je vrtec izdal tudi bilten z
naslovom »Vrtec je hiša...«, v katerem smo
se ozrli v preteklost in obudili spomine na
čas in dogodke v različnih časovnih obdobjih razvoja našega vrtca.
Še enkrat bi se rada iskreno zahvalila vsem,
ki so nam ob naši obletnici kakor koli pomagali.
ci skupaj z otroki in povabljenimi gosti
pripravili zelo odmevno prireditev, ki je bila

Foto: B. Keber

VRTEŠKE

Mateja Špeh

Kaj pa družina?
• Ati, mama, bratje, sestre.
• Da se imamo radi, smo skupaj v hiši.
• Da se imamo »fajn«.
• Bica in dedi.
• Tudi bica je najprej otrok, potem je mama,
potem pa bica - tedaj je že stara.
• Dedi je mojemu atiju ati - otroke lahko pazi,
če so bolni in ne morejo v vrtec.
• Tako kot v vrtcu: fantje bi bili bratje in atiji,
punce pa bi bile mame in sestre.
Ali se družine razlikujejo?
• Ja, se,
• po obrazih,
• po imenih,
• po glasu,
• enih je več, drugih pa manj.
Ali so otroci podobni svojim staršem?
• Jaz sem mami po laseh, atiju pa po nogah.
• Ati ima takšne lase kot jaz, samo zdaj jih
nima več.
• Dediju sem podoben, mami in bici pa ne tako je rekla moja mama.
Kdaj je mama vesela?
• Ko spim.
Kaj dela ati?
• Moj spi na kavču.
• Moj pa gleda televizijo.
• Na računalniku igrice »špila«.
• Moj pa hodi v službo in služi denar.
• »Taj pa taj gre zun«.
Ali so tudi atiji kdaj žalostni?
• Ko mame ni doma.

Biti z otroki je zdravilo za dušo. (Dostojevski)
Od otrok se lahko veliko naučimo, če jim znamo prisluhniti tudi s srcem. Biti vzgojitelj je
poslanstvo - delati to, kar rad počneš in verjameš v to, kar počneš. Otroci te navdihujejo vsak dan. Polni so radosti, radovednosti,
iskrenosti, veselja in tudi modrosti. Otroci
rabijo prijazno besedo, objem, dotik, pravljico
za lahko noč. Vzemite si čas za svoje otroke,
otroci se ne bodo spominjali, kaj vse ste jim
kupili, spominjali se bodo, da ste jih imeli radi,
da ste se z njimi igrali, da ste jih potolažili, da
ste jih cenili. Zares štejejo majhne stvari, ki jih
opaziš, slišiš, jih občuduješ ...
V teh letih se je nabralo veliko zanimivih zapisov. Ko jih včasih prebiram, se spomnim otrok, dogodkov in lepih trenutkov, ki smo jih
preživeli skupaj. Nastali so ob različnih priložnostih, pogovorih, ob igri.
Kdo je otrok?
• Jaz sem otrok.
• Otroci so majhni in veliki.
• Otrok je tisti, ki ima mamo rad.
• Mi, ko smo bili majhni.
• Je ta, ki ga pripelješ v vrtec.
• Otroci se rodijo mami in atiju.
• Zraste v trebuhu - mama mora k zdravniku,
da preveri.
• Človek.
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VRTEC
• Mama pikapolonica, ati piki, otrok piki šiki.
• Tudi živali zrastejo iz mame.
• Ene se rodijo.
• Ene pridejo iz jajc.
• Ene se pa skotalijo (skotijo).
Zakaj otroci hodijo v vrtec?
• Zato da zrastemo in gremo v šolo.
• Zato ker ni kakšnega starša doma, pa gremo v vrtec.
• Da nismo sami doma.
• Da imamo družbo.
• Ker ati ne more spati, pa grem v vrtec.
Kje mi živimo?
• Tu.
• Doma.
• V vrtcu, ko je odprt.
• V Sloveniji.
• V Javorju, na Pristavi, v Žerjavu, v Mežici, v
Ljubljani so eni, pa v Avstriji, na Hrvaškem …
• V vesolju.
• Na Zemlji.
• Več planetov je, samo Merkur pa ni planet,
je trgovina.
Kje pa je zemlja?
• »Ja doma jo mamo, na gredi!«
Kje živijo črnci?
• Tam, ko so doma.
• V Črni .
Zakaj so pa črni?
• Zato ko se preveč sončijo.
• Pa nimajo veliko vode in se slabo umivajo.
Kje pa živijo Slovenci?
• »Ja v stanovanju!«
Kako mi govorimo?
• Slovensko.
• Ja, kako le - z jezikom!
Kakšen denar imamo in kje ga dobimo?
• Drobiž.
• Na bankomat greš, natipkaš številke, koliko
hočeš, pa ga dobiš!
Ali veste, kje je Občina v Črni?
• Tam, ko igrajo šah
• Jaz vem, kje je v Prevaljah.

Kaj pa dela mama?
• Kuha, pospravlja moje igrače.
• V službo gre.
• Moja mama ima v službi takega šefa, da ne
sme na kavo.
• Gre tudi na zabavo.
Ali so mame tudi lahko žalostne?
• Ko ati kosi in travo meče na ploščice in stopnice.
• »Ko smo gledali mamino ojset, je začeva jokat«.
• »Taj pa taj je žalostna«.
Kaj pa delajo otroci?
• Jaz se »špilam«, sestra »šraja«, brat nalogo
»deva«, ati »roji«, mama pa piše na računalniku.
• V službo hodijo v vrtec.
• Jaz delam to, kar znam.
• Vse - bici lahko vse pomagam.
Kako pa otroci postanejo veliki?
• Morajo veliko skakati.
• Pa jest.
• Pa visoko morajo skakati - to je povedal palček na televiziji.
• Pa spati - tedaj najbolj rastejo.
• »Jaz pa zdaj vem, zakaj je Jaka tako velik,
ker ko mi gremo v vrtec, on še spi!«
• Če pa preveč spimo, preveč jemo, pa preveč
zrastemo!
• Otroci zrastejo v odrasle, v mame in atije,
pa v bice in dedije.
Kaj pomeni biti star?
• Bice in dediji so že stari.
• Bica je najprej otrok, potem je mama, potem pa bica - tedaj je že stara.
• Dedi je stari ata.
• Ko se dedi rodi, je še otrok, lahko tudi brat,
potem je ati, pa dedi, ko je star.
• Dedi je mojemu atiju ati.
• Pradedi je bil veliko let nazaj nekomu dedi.
Kdo pa je mama od dedija?
• »Rajtam«, da je nima, sem nekaj »čul«, da je
umrla, pa ne vem, če sem prav »čul«.
Zakaj pa umreš?
• Ko si prestar.
• Ko še drugi pridejo na svet.
Tudi živali imajo družine
• Mama čebela, ati čebelar, otrok mali »čebelček«.

Mira Pušnik
Drugi del vrteških iskric bomo objavili v naslednji številki Črjanskih cajtng.
Ur.
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63. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN

Razstava DU Solzice
Beseda je most

Čudoviti izdelki domačih klekljaric
Nekaj šahovskih mojstrov

Klekljarska razstava

Izdelki članic Društva upokojencev

Komedija Norci
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KOTIČEK ZA MLADE

MLADINSKE NOVIČKE
Predstavljamo vam novo rubriko MLADINSKE NOVIČKE, kjer vam bomo predstavljali
različne vsebine, namenjene vam, mladim.
Hkrati vas vabimo, da soustvarjate dogodke,
da se vključite v različna dogajanja v občini
in poskrbite za medsebojno izmenjavo informacij, ki so namenjene vam, mladim.
Aktualne vsebine, namenjene mladim:
- Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine objavljen javni razpis za prodajo parcel
v stanovanjski soseski »Šmelc« za gradnjo
stanovanjskih hiš pod ugodnimi pogoji za
mlade družine, zato vse zainteresirane vabimo, da se na razpis prijavite.
- Občina Črna na Koroškem subvencionira
šolski prevoz dijakom in študentom v naši
občini, ki so oddaljeni od najbližjega avtobusnega postajališča 3 kilometre ali več.
- Občina namenja enkratno denarno pomoč
ob rojstvu otroka v višini 400,00 € in sadiko
drevesa. Vse vloge lahko pridobite na naši
spletni strani www.crna.si.
Obveščamo vas, da v centru Črne deluje
medgeneracijski center Plac, kjer lahko
brezplačno organizirate različne dogodke
za vas, mlade, in ta prostor uporabljate tudi
za druženje. Vse, kar morate narediti, je, da

nas o dogodku obvestite na tel. št: 87 04 820
ali na elektronski naslov: tic@crna.si.
Vabimo vas tudi, da se vključite v pestro
septembrsko dogajanje, ki bo ponujalo številne aktivnosti: Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh, ki se bo odvijal
12. septembra, Evropski teden mobilnosti
(16.–22.9), Teden športa (23.–30.9.) ter projekt
Zdrava Črna, ki poteka vsako sredo ob 17. 00
uri v športnem parku Črna. Več o prihajajočih dogodkih si lahko preberete na spletni
strani Občine http://crna.si/index.php/novice/dogodki-in-prireditve
Še nekaj aktualnih povezav:
Informacije v zvezi s štipendijami, ki so
namenjene spodbujanju izobraževanja
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: http://www.sklad-kadri.
si/
Veseli bomo vsake vaše pobude in podprli
bomo vsako vašo idejo.
Želimo vam čim lepše preživljanje prostega
časa in uspešno novo šolsko leto.
Občinska uprava Občine Črna na Koroškem
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ZLATI MATURANT
mi je tudi uspelo, o maturi pa sploh nisem
preveč razmišljal. Ker pa je v zadnjem letniku prioriteta t. i. zrelostni izpit, je bila prva
naloga iskanje vseh zvezkov po vseh kotičkih in predalih stanovanja. Najtežje se je bilo
začeti učiti, kasneje ko to “steče”, pa ni več
problem. Najprej je seveda treba preleteti
vse snovi in jih na kratko izpisati, kar je potem neka osnova in pomoč za učenje. Potem
pa samo reševanje in reševanje izpitnih pol
iz prejšnjih let in seveda skupno reševanje
pri urah, kjer so ti profesorji na voljo za vsa
vprašanja. Ko odpišeš maturo, pa je najbolj
“mučno” kramljanje s kolegi o dobljenih rezultatih in nato čakanje na uradne rezultate. Ker sam nisem ciljal na tako visok uspeh
mature, sem bil seveda zelo vesel in močno
presenečen. Zlati maturant je zelo dobra
odskočna deska za naprej, ker daješ vzor
marljivosti, zanesljivosti in je nadaljnja pot
nekoliko lažja. Ker zelo rad ostajam doma,
na Koroškem, sem se naprej vpisal v Višjo
šolo Ravne na Koroškem, smer mehatronike. Veliko ljudi me vpraša, zakaj samo višja šola in ne univerzitetni študij, pa je moj
odgovor vedno enak. Sem mnenja, da šola
ni vse; če te neka stvar zanima, si lahko v
njej dober tako ali drugače, pa za to ne rabiš neke visoke izobrazbe, pa tudi fizičnega
dela se ne bojim. Ker pa sem v prostem času
nogometni sodnik, kar počnem z nemogočo
ljubeznijo, bom vse adute položil v ta posel,
da bi kdaj uspel na tem področju. Mislim,
da se z zagnanostjo in trdim delom lahko
uspe povsod, seveda pa je potreben tudi kanček sreče.

Sem Anej Kunc, 19-letni prebivalec občine
Črna. Po končani osnovni šoli v domačem
kraju sem v Srednji šoli Ravne na Koroškem
uspel najti smer, ki me veseli, kar je med
mladimi dokaj težko, saj se pri 15-ih letih
težko odločiš, kaj bi želel postati po poklicu.
Vpisal sem smer elektrotehnika, ker me elektronika veseli in to počnem z veseljem, torej
tudi učenje ni bilo problem. Ko se vpišeš v
tehnično smer, ti je seveda ogromno stvari
popolnoma novih, zato se je od začetka seveda treba malce bol potruditi, da osvojiš
osnove, torej mislim, da je 1. letnik tako gledano najtežji. Kasneje se snov bolj kot ne
samo nadgrajuje. Osebno je bil moj cilj doseči odličen uspeh v vseh štirih letnikih, kar

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega
kraja in okolice, ljudi, zgodovine, pridobitev, problemov ..., da nam pošljete
zapis ali vsaj idejo, koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko obdelali
v našem lokalnem časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Urednica
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ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA
Študentska delovna brigada je s svojo
20-letno zgodovino največji prostovoljni projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) ali, kot bi rekel idejni vodja
projekta Zoran Kačičnik, je »koktejl dobrodelnosti, druženja, uživanja in spoznavanja
novih ljudi.«
Projekt živi od leta 1999, ko je prej omenjeni »oče« brigade Zoki prvič zbral ekipo študentov in šel z njimi pomagat odstranjevat
posledice potresa v Bovec. Od takrat naprej
se vsako leto med počitnicami na pobudo
ŠOUM zberemo študentje, ki smo pripravljeni prostovoljno pomagati pomoči potrebnim. Pomoč nudimo prebivalcem krajev, ki
so jih prizadele naravne nesreče ali pa so
demografsko ogroženi. Letos je bila srečna
izbranka občina Črna na Koroškem.
S svojim trdim delom pomagamo krajanom
pri obnovi in ponovni oživitvi njihovih krajev. Do sedaj smo pomagali že pri najrazličnejših opravilih, v vseh teh letih pa je več kot
900 zbranih udeležencev opravilo več kot
55.000 prostovoljnih delovnih ur.
Letos je približno 45 študentov od 20. 7. do 29.
7. 2018 prostovoljno pomagalo v občini Črna
na Koroškem, kjer smo imeli odprtih več delovišč. Najzahtevnejše delovišče je bilo v Mušeniku, kjer smo podrli lesene kašče, uredili
okolico in pripravili teren za izgradnjo nove
čistilne naprave. Drugo delovišče je bilo
malo naprej, v Črni, kjer smo uredili in na
novo, v mavričnih barvah, prepleskali več
kot 200 metrov dolgo ograjo. Še malo naprej,
na igrišču, smo na novo pobarvali drogove,
zamenjali ograjo na tenis igrišču ter pobarvali leseni podest. Uredili smo brunarico in
Trim stezo ter uredili Zeleno gozdno pot.
Eno delovišče smo imeli tudi v Žerjavu, kjer
smo uredili več mostov, pospravili balkon v
Delavskem domu ter uredili okolico taborniškega doma. Zadnje, najbolj srčno delovišče,
pa je bilo delovišče pri domačinih. Pomagali
smo na treh kmetijah pri spravilu sena, sekali drva, urejali okolico ipd.

Namen študentske delovne brigade je v prvi
vrsti pomoč pomoči potrebnim, spodbujanje
solidarnosti med študenti, zelo pomembno
pa je tudi druženje, saj se tu sklenejo prijateljstva, ki trajajo še dolgo po zaključku študija. Kot je nekoč dejal brigadir Jernej: »S tistim, s katerim 'švicaš', ne moreš postati nič
drugega kot izjemno dober prijatelj.« In še
kako res je! Poleg dela pa Študentska delovna brigada združuje zabavo, spoznavanje
Slovenije, njenih skritih lepot in raznolikih
običajev.
Letos pa se nismo povezali samo z brigadirji,
ampak smo posebno vez spletli tudi med domačini, ki so se izkazali za izjemne ljudi. V
prvi vrsti je potrebo omeniti gospo županjo
Romano Lesjak, ki nam je fizično pomagala na deloviščih, nas moralno podpirala ter
pomagala tako organizacijsko kot finančno.
V drugi vrsti gospodu Lojzu Zmrzlikarju, ki
nam je pomagal na vsakem koraku in nas
z odprtimi rokami sprejel v Žerjavu, našemu najbližjemu sosedu Marjanu Oderlapu,
ki nam je ne glede na uro vedno pomagal.
Hvala pa seveda tudi vsem ostalim, ki ste pomagali pri organizaciji, in tistim, ki ste nam
namenili kavico, pecivo, dobro besedo ali pa
samo nasmeh, saj je bilo to tisto, ki nas je
vseh deset dni držalo pokonci.
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To je projekt, ki je veliko več, kot se kaže na
zunaj, čeprav že na zunaj pokažemo ogromno. To je projekt, ki združuje staro in mlado,
ki združuje vse študente, vse regije po Sloveniji, ki je odraz, da na mladih svet stoji in
da smo kljub drugačnemu prepričanju ljudi še vedno pripravljeni poprijeti za delo in
prostovoljno pomagati. Je dokaz, da lahko
združimo ljudi in dihamo za eno, za dobrobit človeku.
Hvala za čudovito sodelovanje in z veseljem
se bomo vrnili v Črno. Upamo, da smo pustili pečat v občini, in upamo, da so, kot je geslo
naše brigade, posledice očitne! Hvala.
Bernarda Jeraj – vodja projekta
Študentska delovna brigada

KATARINA KOSEL – 100 LET
Oče Katarine Kosel se je rodil pri Robniku
v Javorju, mama pa pri Godcu v Ludranskem Vrhu. Bilo je sedem fantov in šest deklet. Oče je bil lovski čuvaj pri grofu Thurnu,
mama pa gospodinja. Katarina se je rodila
na Podbreškem, zaradi očetove službe so
se selili na Pudgarsko, kasneje na Kosovo v
Koprivno, potem k Rezmanu v Spodnje Javorje, nato na Plajerjevo in v Mušenik. Ko so
odraščali, so morali iti služit kruh v razne
kraje. Katarina je šla v Vitanje, kjer je ostala do 1946. leta. Ko se je ponesrečil najmlajši
brat Gregi, je dobila službo v rudniku in tam
delala do upokojitve. Poročila se je leta 1972
in šla živet na Poleno, zdaj pa že osem let živi
pri svojem nečaku Francu v Mušeniku.

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna.
www.crna.si
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ALOJZ LUPŠA - 90 let
Vekoslav – Alojz Lupša je 29. maja dopolnil
90 let. Rodil se je v Prlekiji, v Sv. Juriju ob
Ščavnici. »Ne morem reči, da smo sploh bili
družina,« razlaga Alojz o svojem otroštvu,
»kajti takoj ko smo bili otroci dovolj stari,
smo morali iti služit. Pri petih, šestih ali sedmih letih smo odšli od doma in se raztepli po
svetu. Ko sem bil star sedem let, sem točno
vedel, kam moram. Služit. A so me na tisti
kmetiji imeli lepo, pri njih sem bil kot domači, to je bila moja družina do 14. leta. Trdo
smo delali; ko sem bil na primer star osem
let, sva morala s sestro oskrbovati petnajst
glav živine, pasla pa sva na roke, na štriku.
Štirje otroci smo bili, starejši brat je padel
med drugo svetovno vojno, in sicer na ruski
fronti. Jaz sem bil premlad, da bi me vpoklicali v vojsko, sem pa po koncu vojne odslužil
tri leta vojaškega roka.« Na vprašanje, kako
je pristal na Koroškem, pove, da so na Občini povedali, katera podjetja rabijo delavce.
»Seveda sem moral iti delat, kako pa naj bi
živel! Pa tudi navajen sem bil trdega dela od
malega.« Zaposlil se je v Mušeniku na Žagi,
vmes se je še za krajši čas vrnil v Prlekijo in
tam na pol zastonj delal pri nekem kmetu,
a je prišel nazaj v Žerjav. Do upokojitve je
delal v topilnici, in sicer v čistilnici. »Naredil
sem 30 jamskih let, za penzijo so mi prišteli
še leta dela na Žagi. Delo je bilo težko, umazano, kadilo se je, kurili smo 25-tonske kotle
in mešali maso v njih. Pa saj sem se hitro navadil.« Tam je spoznal svojo izvoljenko Štefko, ki je kasneje postala njegova žena. Imela je dve hčerki, v zakonu pa so se jima rodili
trije fantje: Lojze, Silvo in Marjan. »Obe moji
bajti, v katerih smo nekoč živeli, sta že dolgo
podrti: Ježepova in Center 103.«
Alojz Lupša je v penziji že skoraj 40 let, pri
51 se je upokojil. »Dolgo me noče pobrati!«
smeje komentira. Po upokojitvi je še pridno
delal, in sicer je pomagal zidariti. »Ženini
hčerki sem delal po cel mesec, ko je gradila hišo, v Črni pa sem največ delal z Ludvi-

kom Predikaka: pri Repanšku, Tomšiču, pri
Ancu, Tratniku, pa saj smo se fajn zastopli;
povsod sem pomagal, dokler nisem zbolel.
Zaslužil nisem veliko, za kak priboljšek pa
je bilo. »Nikoli mi ni bilo posebej fajn in nikoli prehudo. Jamral pa nisem, preveč je bilo
dela, nisem imel cajta misliti na kaj drugega.
Lotil pa sem se vsega.«
Vdovec je že šest let. »Ob moji 80-letnici je
šla žena Štefka v dom starostnikov, kjer je
po treh letih umrla.« Alojz je sedaj že tretje
leto v Domu starejših v Topolšici. Z ustanovo
Zimzelen je zelo zadovoljen. »Sedaj pa nič ne
delam in mi kljub temu hitro mine; dopoldne
grem na en pir, ne govorim veliko. Kdor veliko govori, malo naredi.« Sedaj ima sedem
vnukov in petnajst pravnukov. »Ko imaš
pravnuke, si pa res že star!« se zasmeji.
V imenu Črjanskih cajtng sem se mu zahvalila ter mu zaželela, bi ga križ čim manj matral in noge ne toliko bolele. Še na dolga leta,
gospod Alojz!
Irena Greiner
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JULKA ŠTIFTER – 90 LET
Julka Štifter (Čofati) se je rodila 17. junija
1928 v Belih Vodah v družini s še petimi otroki. »Otroštvo v stari Jugoslaviji je bilo borno, delat smo morali. Pa vojska je bila, smo
trpeli kot Kristus na križu. Ponoči smo ležali
v lesu in čuli partizane, ki so nam odpeljali tele, na srečo pa ne krave. Pa saj so morali tudi oni preživeti!« Šolo je obiskovala v
Belih Vodah, potem pa delala nekaj let pri
Gozdni upravi Šoštanj. V Črno jo je pripeljala ljubezen, spoznala je Lojza Štifterja in
leta 1949 sta se nastanila pri Gutovniku v Javorju. »Najbolj srečna sem bila, ko se mi je
rodil prvi sin Branko,« pravi danes. Kasneje
se jima je rodilo še pet otrok. »Tonč in Pepek
sta že pokojna, pa Jerčka, Micka in Gusti.
Ker smo živeli v slabih stanovanjskih razmerah (v prostorih pod kaščo), smo se leta 1954
preselili k Dretniku. Svet smo dobili v najem
od Zadruge, mož pa je delal pri Gozdni v
Črni. Veliko smo pridelali doma: zelenjavo,
krompir in tudi žito. Priden moraš biti, pa
gre avžnga naprej! Imeli smo težko življenje,
a je bilo tudi luštno! Kljub temu da nas je bilo
v enem obdobju kar enajst v hiši! Toda bo-

MATILDA HOBEL
- 90 let

lezen nas je potlačila, zadnja leta mi ni kaj
prida.«
Danes je Julka Štifter priklenjena na posteljo, že dve leti ni stopila na noge. Enajst let je
že vdova. Z Brankom Štifterjem, ki je že več
let upokojenec, živita sama.
A življenje gre naprej, gospa Julka ima dvanajst vnukov in sedem pravnukov.
Zaželela sem ji čim več zdravja in radosti ob
njenih težavah z zdravjem.
Irena Greiner

HELENA KOS - 90 let
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FOTOREPORTAŽA
UTRINKI

Prahov most in urejeno parkirišče
3. Lovski tabor s petošolci

Kovačeva pot

Ferata čez skalo nad medvedom

Obisk društva PROJEKT ČLOVEK

Obisk v Domu starejših na Fari
Foto: različni avtorji

44

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

pališču v Žerjavu. Avgust 1964.
Od leve: Alojz Grobelšek, Rudi Gradišnik
- stoji, Drago Valdhauser - na stopnicah,
Franc Drolc, Albert Vodovnik, Mirko Rigelnik, Franc Jug, Drago Markovič, Hinko Petrič.«

Tokrat nam je poslal fotografijo Hinko Petrič, ki pravi:
“Nekoč smo imeli kopališče v Črni in Žerjavu. Črjanski pobi smo se radi kopali na ko-

HURA, GREMO NA MORJE!
bodo iskrile oči tistim, ki so bili na morju. Doživeto bodo pripovedovali svoje dogodivščine
o skokih v vodo, o plavanju, veslanju, večernem sladoledu na plaži in še o mnogo čem.
Najbolj bodo izstopali, najbolj bodo opaženi.
Ves njihov svet bo svetel in optimističen. Z veliko energije bodo štartali v novo šolsko leto.
Ob njih pa bodo njihovi sošolci, ki bodo tiho,
ki bodo povešali svoj pogled in jih v zanosu
prejšnjih ne bo nihče opazil. Mogoče le zelo
intuitivna učiteljica. Nič ali sramežljivo malo
bodo imeli povedati o svojih počitnicah, nič
o morju. Njihovo doživljanje bo nekam prazno, ne bodo nabiti z energijo, da energično
štartajo v novo šolsko leto. Počitnice jih niso
najbolj obogatile, niso bile po njihovi predstavi in njihove želje, največkrat skrite, se niso

V NAŠI OBČINI NAJ NE BI BILO OSNOVNOŠOLSKEGA OTROKA, KI NE BI BIL
VSAKO LETO EN TEDEN NA MORJU
ALI VSAKO DRUGO LETO DESET DNI

Poletni meseci! Veliko Črnjanov je bilo na
morju, veliko jih še bo, nekateri pa tudi ne.
Ti nekateri mogoče zato ne, ker jim pač to
ni vrednota, jim to nič ne pomeni in zato ne
gredo. Drugi od teh pa bi želeli iti, pa za to nimajo ekonomsko-socialnih možnosti. In med
temi, ki zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov
letos niso bili in ne bodo na morju, so tudi
otroci, osnovnošolci.
In prišel bo prvi šolski dan. Nič kaj resnega
se še ne bodo učili. Na veliko pa se bodo pogovarjali, kako so preživeli počitnice. Najbolj se
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uresničile. In če se človeku vsaj osnovne želje
ne uresničijo eno leto, dve leti ali več let zapored, življenje postane zavrto, nesrečno. Pri
otrocih, ki svet doživljajo predvsem čustveno
in težko razumejo kruto ekonomsko realnost
in razlike med sošolci, jo to še toliko bolj hudo
in stresno.
Prepričan sem, da ni otroka na tem svetu, in
tako seveda tudi ne v Črni, ki ne bi želel doživeti čim več lepega in vznemirljivega. Takšna
je naša elementarna človeška potreba, če v
človeku zaradi preteklih negativnih izkušenj
še ni zatrta. Zato le odrasli lahko rečejo: Ne
želim tja in tja, ni mi do tega. To pa ne velja
za otroke. Oni morajo prej dobiti izkušnjo, da
lahko šele potem to rečejo. Dokler pa je nimajo, je v njih, kot rečeno, elementarna zvedavost: videti, slišati, se dotakniti! In ker smo
mi pač v hribih, je naša velika želja doživeti
morje. In otroška še globlja. Ko pa ga enkrat
doživijo v vsej polnosti in prijetnosti, bi še kar
šli in šli tja, bili tam. Vsaj velika, velika večina
njih, morda celo vsi. Mogoče pa seveda nekateri tudi ne; a so se tako odločili na osnovi
dosedanjega življenja, na osnovi izgubljenih
iluzij, da bi to lahko doživeli.
Objektivno je letovanje na morju za nas, »hribovce«, nekaj drugačnega, prijetnega, vznemirljivega; k temu pa lahko dodamo še celo
kopico pozitivnih zdravstvenih indikacij, ki
na nas blagodejno vplivajo ob spremembi
gorske v mediteransko klimo.
Zaradi vsega povedanega bi morala biti želja
in usmeritev vseh nas odraslih Črnjanov, da
prvega septembra v šoli ne bi bilo nobenega
grenkega nasmeha, nobenih povešenih pogledov. To pa pomeni, da ne bi smelo biti nobenega učenca, ki to leto ni bil na morju vsaj en
teden (ali pa vsako drugo leto vsaj deset dni).
Mogoče se takšno razmišljanje zdi komu nepotrebno, drugim pa zaradi finančnih obremenitev neizvedljivo. Globoko sem prepričan, da je še kako potrebno in tudi izvedljivo!
Da je potrebno, upam, da je dvomljivce vsaj
malo prepričalo zgornje razmišljanje, kateremu bo verjetno težko nasprotovati, če se
intimno in čuteče vsaj malo poglobimo v svoj
razmislek ter intuitivno doživimo tudi druge,
ne samo sebe, torej predvsem otroke.
Da pa bo izvedljivo, je potrebno samo nekaj
korakov:

- Osnovna šola mora voditi zanesljivo evidenco, kdo je bil na letovanju in kdo ne ter
poizkušati ugotoviti, zakaj ni bil oz. ali nima
finančnih možnosti, da bi bil.
- Med krajani pridobiti k sodelovanju posameznike, ki bodo popolnoma volontersko
zagotavljali pomoč in spremstvo. Društvo
prijateljev mladine je formalni organizator
letovanja: v lastni režiji ali z vključevanjem
otrok v že obstoječe možnosti.
- V program skupnega letovanja vključiti vse
učence, ki bi to želeli, torej tiste, ki si morje
sicer lahko privoščijo, in tiste, ki bi jim k temu
nekdo pomagal; s tem bi dosegli visoko stopnjo enakosti in razvijanje prijateljskih, enakopravnih vezi v občutenju otrok. To pa je
najpomembnejše, kar šteje.
- Občina Črna iz svojih ali donatorskih virov
(dobiti donacije za takšno aktivnost skoraj
zanesljivo ne bi bil večji problem) zagotovi
plačilo (ali del plačila) za tiste, ki si tega ne
morejo privoščiti.
S prvimi tremi koraki za izvedbo zelo verjetno ne bo težav. Lahko pa se zaplete, kot največkrat, pri denarju in za tega je v predlaganem primeru zadolžena Občina. Objektivno
gledano, bi bil to za Občino mali vložek za
zelo velik dobitek, dolgoročno naravnan na
zadovoljstvo in zdravje občanov. Torej je to
bolj stvar dobre volje in socialno-čutečega
razmišljanja kot pa pomanjkanja denarja. V
občini, na osnovni šoli je vsako leto manj
otrok, naredimo, kar je v naši moči, da bodo
ostajali tukaj, naredimo jim življenje čim lepše! Da bodo z lepimi spomini tudi kot odrasli
ostajali v svojem kraju.
Na osnovni šoli so izvedli zelo poglobljeno
anketo o letovanju na morju, v kateri so sodelovali praktično vsi učenci od prvega do
devetega razreda (podrobne rezultate lahko
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dobite na šoli). V tem zapisu pa bom uporabil le dva podatka: večina učencev je letovala na morju, vsi pa ne! In od 169 vsebinskih
odgovorov navajam le enega: PELTE ME NA
MORJE!!!
Sicer pa, jeseni bodo volitve župana(nje) in
občinskega sveta. Na volitve bom šel in ne
glede na politično barvo (ker politike naj bi
se v kraju šli bolj malo, v ospredju nam mora
biti dobrobit krajanov) volil tiste, ki se bodo
izrekli za »hura, gremo na morje«. In če se ne
bo nihče, kar je pač avtonomna pravica in
presoja posameznih strank oz. kandidatov,
me verjetno na volitvah ne bo.

V občini se večkrat upravičeno pohvalimo,
kakšen status si je občina pridobila, kakšno
prireditev je izpeljala, kašne uspešne posameznike ima … Krasno, sedaj pa si predstavljajte, da bi se lahko še pohvalili z dejstvom:
Smo občina, mogoče edina v Sloveniji, ki je
vsem svojim osnovnošolcem omogočila letovanje na morju! Pa bo to stalo le kakšen
meter asfalta manj ali kakšno mogoče manj
potrebno sponzorstvo. Otroški nasmeh in
iskrica v njihovih očeh pa bosta naložba, ki
bosta prevagali vse druge.
Marijan Lačen

ČRNA MARIJA
(o njeni zgodovini in pojavnosti)
Samo na Slovenskem poznamo vsaj šest
upodobitev temnopoltih Marij. Zanimivo je,
da pri nas niso bile deležne še nobene teološke, umetnostno-zgodovinske, antropološke,
historične ali kakršne koli druge strokovne
obravnave. Edini pregled črnih Marij na Slovenskem je do zdaj opravil Željko Kozinc, ki
prav tako omenja nenavadno skopost popisov v domači strokovni literaturi. Temnopolta
Marija tako ni omenjena niti v obsežnem pregledu številnih različic božje matere v Zgodovini cerkve na Slovenskem. V izčrpni knjigi
Marija v slovenski umetnosti umetnostnega
zgodovinarja Leva Menašeja ta v poglavju o
dveh najbolj znanih evropskih temnopoltih
upodobitvah Marije, Čestohovski in Loretanski, omeni njuno črno barvo brez posebne
razlage.
Temna polt Marij je sicer večkrat omenjena
v raznih pregledih marijanske umetnosti, a ji
do nedavnega niti tuji teologi ali umetnostni
zgodovinarji niso namenili obširne strokovne
obravnave. Večinoma so raziskovalci vzrok
za temno polt kipcev Marije pripisovali kar
dimu sveč, ki naj bi povzročil kemične reakcije na polikromaciji lesenih kipcev. Prvi, ki je
uvedel tovrstno teorijo, je bil pariški arhitekt
in religijski arheolog Charles Rohault de Fleury. Ta je leta 1878 zapisal, naj bi srebro, s katero so bile prevlečene razne upodobitve Marij,
čez leta potemnelo, kar pa naj bi povzročilo

Na pobočju Jelenovega vrha, med Olševo
in Peco, stoji podružnična cerkev sv. Ane.
Koprivska cerkvica zaradi visoke lege, od koder seže pogled na prostrane doline, pa tudi
zaradi navezave na župnijsko cerkev sv. Jakoba, zavetnika popotnikov, že stoletja pritegne
mnogo pohodnikov in romarjev. Navzven je
cerkev po videzu zaradi svoje srednjeveške
predhodnice sicer preprosta, a v svoji notranjosti zelo bogata. Ne le zaradi okrasja, notranje opreme ali pozlačenih baročnih oltarjev,
temveč predvsem zaradi posebnosti, ki v teoloških in umetnostno-zgodovinskih krogih že
dolgo odpira vrsto vprašanj. Gre za kip Matere božje z detetom, ki je v nasprotju s splošno
razširjeno podobo belih Marij, koprivska popolnoma temne, črne polti.
Oltar s kipcem temnopolte Marije je sicer baročno opremljen, vendar naj bi bil v osnovi iz
konca 16. stoletja. V glavnem delu oltarja stoji
Marija, ki je upodobljena kot kraljica v zlati
obleki z detetom v naročju. Oba, tako Marija kot dete, sta temne polti, na glavah imata
zlati kroni. V desni niši oltarja stoji kip Janeza Nepomuka, na levi strani pa stoji neznani
svetnik brez atributov. V atiki nad glavno nišo
oltarja stoji kipec sv. Ane, zavetnice cerkve.
Kip Marije je prvotno stal v posebni niši v
zvonici, leta 1960 pa ga je spomeniško varstvo
prestavilo v stranski oltar, desno od gotskega
prezbiterija stare cerkvice.
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nerazumevanje umetniških kopistov, ki so nadalje Marijo slikali s temno poltjo. Prav tako
je o tem pisal nemški jezuit Stephan Beissel.
Leta 1909 je zapisal, naj temna polt Marije v
osnovi ne bi bila namerna. Tako naj bi nekatere barve, med njimi predvsem živo rdeča in
srebrna, z leti potemnele. Tudi on je zapisal,
naj bi k temni polti Marije dodatno prispeval
dim številnih sveč, ki so več stoletij razsvetljevale notranjost cerkva.
Po podatkih angleškega raziskovalca Eana
Begga lahko danes le v evropskem katoliškem prostoru naštejemo več kot 450 upodobitev temnopolte Marije z majhnim Jezusom.
V splošnem je stroka črpala iz perspektive
primerjalnih religijskih študij in prišla do
zaključka, da je pojav črne Madone nadaljevanje predkrščanskih kultov materinskega
božanstva, ki je bilo pogosto upodobljeno s
temno poltjo. Hipotezo o ženskem božanstvu,
ki se je v Nemčiji začela razvijati že v romantiki z Jakobom Grimmom, so začeli nadalje
razvijati predvsem v sredini 20. stoletja v delih francoske umetnostne zgodovinarke Marie Durand-Lefebvre in folklorista Emila Saillensa. Jakob Grimm v Deutsche Mythologie
omenja, da so že v antiki upodabljali »srdito
zemeljsko božanstvo« Demetro kot črno božanstvo, podobno včasih tudi njeno hčer Persefono. Srednjeveške črne Marije naj bi po
njegovem predstavljale žalujočo kraljico zemeljskega sveta ali noči. Tovrstne upodobitve
poveže z Marijami iz Loretta, Neaplja, Einsiedelna, Wurzburga, Ottingena, Puya, Marseilla itd. Nadalje je o povezavi upodobitev črnih
Marij s predkrščanskimi kulti boginj pisal
tudi ameriški antropolog Leonard Moss, ki je
kot vojak v Italiji v 40. letih 19. stoletja videl
eno od primerov. Po predstavitvi na konferenci v Združenih državah Amerike v 50. letih
prejšnjega stoletja je njegova hipoteza precej
razburkala javnost, a je temeljno zaznamovala nadaljnje obravnave in primerjalne študije
črnih Marij.
Tudi na vprašanje, zakaj je koprivska Marija
črne polti, odgovarja več domnevnih razlag.
Prva pravi, naj bi jo v Koprivno prinesli romarji, ki so iz Koroške romali v špansko Kompostelo, o čemer piše tudi kratek prispevek,
ki ga najdemo na oltarni polici pred Mariji-

nim kipcem v Koprivni in ga je napisal mag.
Tone Vrisk, župnik v Črni. Druga domneva
o izvoru črne Marije pravi, naj bi jo prinesel
kak misijonar iz Afrike, tretja kipec povezuje
z grofi Thurni, ki so bili dolga stoletja lastniki
Jelenovega vrha.
Kozinc koprivsko Marijo zaradi slogovne podobnosti poveže s kipom Marije iz loretske
kapele na Ptujski gori1, izdelanem po zgledu
italijanske Marije iz Loreta pri Anconi, ene
najbolj znanih evropskih črnih Marij. Obe,
tako koprivska kot ptujskogorska črna Marija, naj bi po njegovem mnenju pripadali isti
delavnici, če ne celo istemu naročniku. Z italijansko loretsko Marijo sta slogovno povezani
tudi Marija iz loretske kapele v mariborskem
gradu ter črna Marija iz zaselka Pri Cerkvi v
Trenti. Slednjo naj bi zaradi zagat s pomanjkanjem teoloških ali ikonografskih razlag celo
»skrivali«. Stoji namreč v oltarni niši za oljno
sliko sv. Ane, čeprav je sama cerkev posvečena prav temnopolti Materi božji Lavretanski.
Tretnarska Marija naj bi bila po lokalni razlagi črna zaradi tamkajšnjih rudarjev, ki so se v
preteklosti izročali v njeno varstvo. Po vzoru
ene najbolj slavnih evropskih temnih Marij,
ki stoji v cerkvi na Jasni gori nad Čenstohovo na Poljskem, sta narejeni tudi Marija in
Jezušček iz Zgornje Kostrivnice pri Rogaški
Slatini. Upodobljena sta v slogu bizantinskih
ikon s črnimi obrazi. Kipec črne Marije najdemo tudi v nekdanji avguštinski, danes frančiškanski cerkvi v Ljubljani.
Kult temnopoltih Marij naj bi k nam prinesla
domača posvetna gospoda, ki je stoletja romala v znane in manj znane romarske kraje
po vsej Evropi. Eno izmed nam najbližjih tujih
romarskih središč s črno Marijo je v Loretu
ob italijanski jadranski obali. Že omenjeno loretsko Marijo, ki naj bi služila kot likovni vir
večine temnih Marij na Slovenskem, so leta
1294 tja prinesli vitezi templjarji. Tri leta prej
so to templjarsko hišico s temnopolto Marijo
iz Nazareta postavili na Trsat nad Reko, leta
1294 pa so jo preselili v Loreto pri Anconi.
Templjarski teologi naj bi v času križarskih
vojn v 12. in 13. stoletju povezali kult Kristusove matere s kultom mater boginj. Podobo
1

Črna Marija stoji na levi strani znane kamnite
ptujskogorske Marije, zavetnice s plaščem.
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čaščenja Marije so bili zaslužni tudi jezuiti,
ki so po večjih centrih v Evropi sodelovali pri
ustanavljanju romarskih centrov, organiziranju procesij, kongregacij in podobnih aktivnostih, povezanih s pojavnostjo Marije. Da bi
lažje razumeli nenavadnost pojava, moramo
zaobjeti širši razvoj Marijinega kulta. Nekatere teorije o pojavu črnih Marij povezujejo z
vplivi afriških dežel. Glej: Danita Redd, 'Black
Madonnas of Europe: Diffusion of the African
Isis'. V: African Presence in Early Europe, Ivan
Van Sertima, ur. (New Brunswick, N.J., 1985).
Stephen Benko, The Virgin Goddess: Studies
in the Pagan and Christian Roots of Mariology. Ta opisuje, naj bi bila Marija in nekateri
svetniki temne polti zato, ker črna barva opominja na to, da so bili Marija in svetniki pred
Kristusom še pogani. Ideja: Starejša ko je
upodobitev, bolj »pristna« je, saj je po starosti
bližja času, v katerem je živela Marija. Mnogo legend naj bi pripovedovalo o najstarejših
upodobitvah Marije. Tovrstne portrete naj
bi po legendi našla sv. Helena, ena prvih krščanskih romarjev, po neki drugi legendi naj
bi najstarejši Marijin portret iz Svete dežele
prinesli križarji. Ti prvi motivi naj bi bili upodobljeni v slogu bizantinske umetnosti – ta je
portrete slikala na lesene plošče. Poleg lesa,
ki čez leta potemni, naj bi bili razlog za prvotne temne upodobitve Marije še drugi dragoceni materiali, uporabljeni za slikarsko podlago, na primer ebenovina ali cedra, ki jo je
moč najti le v vzhodnem mediteranu. Če povzamem: razlog za upodobitev Marij s temno
poltjo naj bi segal v čas bizantinske umetnosti, ki je za starokrščansko umetnostjo nadaljevala z enimi prvih upodobitev krščanskih
portretov, slednje slikala na dragocene materiale, portreti pa so bili temni zaradi podlage že v osnovi ali pa so močno potemneli pozneje. Temna barva kože naj bi tako nadalje
služila kot vizualna metafora za avtentičnost
Marijine podobe. Zaradi ugleda bizantinske
in poznejše srednjeveške umetnosti in vere v
avtentičnost ortodoksnih upodobitev so bili
predikonoklastični tipi brez zadržkov sprejeti
tudi v novi dobi po reformaciji.
Čeprav ta citat v Svetem pismu opisuje Marijo kot črno, so si raziskovalci soglasni, naj
bi bil citat interpretacija že uveljavljenih upo-

Marije so tako povezali s skupino tako imenovanih črnih devic: staroegipčansko Izido, maloazijsko Kibelo in starogrško Artemido oziroma rimsko Diano. Kult Marije iz Nazareta
so povezali z antičnim kultom Sofije. Poleg
dobesednega pomena svojega imena »izkušnja in modrost« je Sofija nosila tudi vzdevka
Devica svetlobe in Črna mati. Njena prednica je bila Izida, v staroegipčanskem panteonu boginja mati, boginja žensk in rojevanja.
Izida je bila v faraonskem kiparstvu pogosto
upodobljena v temni kamnini ter je, podobno kot precej poznejše upodobitve Marije z
detetom, upodobljena med dojenjem svojega
božjega sina Horusa. Kipi iz 2. tisočletja pr.
n. št. so zelo podobni soham črnih Marij v
cerkvah po Evropi, tudi črni Mariji pri sv. Ani.
Podobnost lahko vidimo vsaj v dveh stvareh,
in sicer: enako kot kipi izpred dveh tisočletij
so črne Marije upodobljene v vladarski drži
z detetom v levi roki, druga podobnost pa je
njihova značilna temna polt. Še v rimski državi so Izido častili kot boginjo neba, Izidino božanskost pa je pozneje prevzela krščanska
Marija, le eden izmed številnih kultov, ki so
jih templjarji po porazu v Sveti deželi prenesli v Evropo. Do začetka 14. stoletja, ko so
templjarji zaradi očitkov krivoverstva za vedno izginili iz Evrope, so predvsem po južni
Franciji, Provansi, Španiji in Italiji postavili
številna svetišča črne Marije. Takrat se je kult
Marije vedno bolj širil, postala je vedno bolj
priljubljena med ljudmi, zato so začeli k Marijinim svetiščem množično romati in tako je
kult črne Marije prišel tudi na slovenska tla,
med drugim na Koroško.
Kult čaščenja Marije z detetom ima ključno
povezavo tudi z romarstvom in z njim povezanimi rituali, molitvami, procesijami. Dogodki
v 17. stoletju, med njimi tudi evropske vojne,
številne bolezni in posledično večja umrljivost, so ključno vplivali na razvoj krščanskega nauka in verske percepcije ljudi, ki naj bi v
krščanskih likih trpečega Kristusa, Marije in
svetnikov iskali uteho. V tem obdobju je tako
nastalo veliko število romarskih centrov, predvsem na jugu Nemčije, svetišča pa so zgradili
po zgledu prej znanih kapel, npr. kapele iz Loreta, v kateri stoji temnopolta podoba matere
Marije. Za poseben razvoj in razširitev kulta
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ZGODOVINA
odrešenja. Marija se tako pojavlja le v podobi
molilke ali matere z otrokom, slednje izključno v povezavi s Kristusom v motivih rojstva
in poklona kraljev. V oblikovnem smislu se
Marija z detetom naslanja na starejše vzore
iz rimske umetnosti, na podobe doječih žena
ter na podobe priljubljenega motiva egipčanske boginje Izide, ki pestuje ali doji mladega Hora. Izida je predstavljala egipčansko
boginjo plodnosti in ljubezni, ki je v obdobju
poznega helenizma postala zelo priljubljena
tudi pri Rimljanih. Hor, njen sin, je bil zmagoviti bog sonca, ki je premagal Seta, boga
zla in teme. Z razglasitvijo Marije za Mater
božjo na efeškem koncilu leta 431 se je začel
intenziven razvoj mariološke ikonografije.
Novi tipi upodobitev Marije so se začeli izoblikovati prav v bizantinskem cesarstvu, saj je
bil Marijin kult na vzhodu že zgodaj izredno
močan. Podoba Marije je tako postala samostojen ikonografski motiv in v cerkvah, ki so
ji bile posvečene, ji je pripadlo najodličnejše
mesto. Zaradi ugleda bizantinske umetnosti
so bili nešteti ikonografski tipi, med drugim
tudi upodobitve Marije z detetom, sprejeti
tudi na zahodu Evrope. Prevladujoči tip zgodnje in srednjeveške umetnosti predstavljajo
različni motivi prestolujoče Marije z detetom,
ki izhaja iz zgodnjekrščanskega tipa Marije
vladarice na prestolu s krono in žezlom. Tudi
nadaljnja gotska umetnost je veliko pozornosti namenila predvsem Mariji Nebeški kraljici.
Marija je v gotiki postala priprošnjica in zaščitnica. Velik pomen pri vzpostavitvi nove ikonografije so imele razne nabožne igre, romanja in čaščenje relikvij. V tem času so mnogo
novih cerkva posvetili Mariji, zato je njena podoba zasedla najbolj izpostavljena mesta na
oltarjih. Tridentinski koncil (1545/63), na katerem so cerkveni dostojanstveniki razpravljali tudi o vlogi umetnosti v prenovi katoliške
Cerkve, je v mariološko ikonografijo vnesel le
nekaj sprememb – v baroku so tako upodobitve Marije postale poudarjeno čustvene in
slavnostne, močan je postal vpliv regionalne
ter zasebne pobožnosti.

dobitev črne Marije v pospešenem razvoju
romanj v 17. stoletju. Po reformaciji so predvsem jezuiti na novo razlagali verske resnice, začne se pospeševati čaščenje Marijinega
kulta, upodobitve iz najbolj slavnih cerkva se
ponesejo v druge kraje. V tistem času je na
razvoj marijanske ikonografije vplivalo več
ključnih stvari: prenos poganskih elementov
kulta ženskih božanstev, ki so bila pogosto
upodobljena s temno poltjo, začetki krščanske umetnosti z bizantinsko umetnostjo, ki
je portrete slikala na prestižne materiale,
ki pa so bili že v osnovi temni. Srednji vek je
prevzel tovrstni slog, saj naj bi verjeli, da so ti
portreti najbolj pristni zaradi kratke časovne
oddaljenosti z obdobjem, ko je Marija še živela, potem pa se vse nadaljuje v 17. stoletju, ko
Cerkev po dolgih verskih bojih spet popularizira krščanstvo in začnejo snov za pričevanje
črpati v misteriozni preteklosti – črna Marija
je s svojo mistično pojavnostjo pritegnila romarje itd. Takratna cerkvena politika je za
najboljše sredstvo za boj proti tedanjim protestantskim nazorom in svojo prenovo uporabila prav umetnost. V poznem 17. stoletju in v
18. stoletju so upodobitve črne Madone doživele višek svoje popularnosti, saj so poosebljale srednjeveško tradicijo. Vizualna metaforičnost temne polti in mistične pripovedi, ki so
jo obdajale, so imele ključno vlogo v njenem
performansu, s pomočjo katerega je cerkev
po 30-letnih verskih vojnah začela spet uspešno promovirati kult Marije.
Mati Marija ima v krščanski ikonografiji enako vlogo kot njen sin, med verniki pa je bila
v različnih obdobjih pogosto celo bolj priljubljena in čaščena. To se zrcali tudi v likovni
umetnosti, saj so podobe Marije z detetom v
posameznih obdobjih številnejše od samostojnih upodobitev Kristusa. Priljubljenost Marije v krščanstvu izhaja tako iz teološkega vidika kot iz ljudske pobožnosti. Z razglasitvijo
cerkvene dogme, da je Marija Božja mati, se je
njen položaj približal Kristusovemu, s prepričanjem, da je Marija največja priprošnjica človeškega rodu, pa so jo množice poleg »nebeške kraljice« sprejele tudi za svojo zavetnico.
Upodobitve Marije iz prvih stoletij krščanstva
so precej redke, v navezavi na evangelijska
besedila pa so vsebinsko povezane z motiviko

Dr. Tomaž Simetinger
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POPOTOVANJE
»SREČNO POT!«
SKAVTI NA NIZOZEMSKEM
Mislim, da skavtstvo v Črni ni zelo poznano,
vendar nas kljub temu tu deluje kar nekaj.
Spadamo v steg (okraj) Koroška 2, ki je centriran na Ravnah in obsega Mežiško ter del
Dravske doline. Naši člani so stari med 8 in
21 let in so razdeljeni v tri starostne skupine.
Letos se je naša najstarejša skupina odločila, da gremo na Roverway.
KAJ JE ROVERWAY? Rover je pripadnik
skavtske organizacije, star med 18 in 25 let,
in way je pot. Roverway je evropsko srečanje
skavtov, ki povezuje mlade, nas uči in nam
daje možnost odkrivati sebe preko drugih.
Roverway je torej skupna pot mladih ljudi, ki
imajo podobne vrednote, cilje in želje. Letos
smo se podali na Nizozemsko.
Poti sem se veselila celo leto. Že v jeseni se je
ves naš klan (starostna skupina od 16 do 21
let) odločil, da se bomo skupaj podali na to
pustolovščino. Vseh enajst mladih se je celo
leto pripravljalo in končno je prišel dolgo
pričakovani 22. julij, ko smo se z avtobusom
odpravili na šestnajsturno pot. Večinoma ponoči, s kitaro v roki in minilo je hitreje, kot bi
si mislil. In bili smo tam. Skupaj s 4.500 drugimi udeleženci iz več kot petdesetih držav.
Organizatorji so se dve leti trudili, da bi vse
potekalo v skavtskem duhu. V Haagu smo
na peščeni plaži praznovali začetek tabora
in tam prvo noč tudi prespali.
Naslednje jutro smo se poslovili od večine
znanih obrazov, saj smo bili organizirani v
skupine po osem iz ene države, ki so skupaj s petimi drugimi državami odšle na svojo pot. 71 je bilo takšnih poti, na katerih je
vsaka skupina počela nekaj drugega. Nekateri so jadrali, se vozili v kanujih, pohajkovali in raziskovali okolico, pomagali lokalni
skupnosti, spoznavali nizozemsko kulturo in
mesta ali kolesarili. Naša pot je bila imenovana »FULL STEAM AHEAD« (s polno paro
naprej), pri čemer STEAM pomeni Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths

(znanost, tehnologija, inženirstvo, umetnost
in matematika), zato smo tudi počeli stvari,
ki so bile s tem povezane. Izdelali smo raketo iz tulca za filme, preprost elektromotor, si
naredili zapestnice, ki so se pisano obarvale pod ultravijolično svetlobo, in za nagrado
vsem pripravili in postavili še tuš. Obiskali
smo tudi muzej NEMO v Amsterdamu, ki je
pravzaprav ogromna hiša eksperimentov. V
tem času smo lahko bolje spoznali tudi skavte iz Španije, Portugalske, Nemčije in Združenega kraljestva, ki so z nami delili pot.
Po petih dneh smo odšli v Zeewolde, kjer
smo ponovno vsi skupaj preživeli še zadnje
štiri dni. Kdor tega ni mogel prej, je zdaj lahko šel jadrat, se vozit s kanujem ali kolesarit.
Veliko glasbe, zabave in smeha je spremljala zavest, da se izkušnja počasi končuje in
da bo treba domov. Po zaključni prireditvi
še poslavljanje, kakšen »Je kdo videl moder
nahrbtnik?«, izmenjani kontakti in nazaj na
avtobus. Ljubo doma, kdor ga ima.
Organizirati in omogočiti sobivanje takšni
množici ljudi ni mačji kašelj, a nizozemski
ekipi - s povprečno starostjo okoli 26 let - je to
odlično uspelo. Čeprav vem, da to ne bo prišlo do njih, bi se jim rada še enkrat zahvalila,
saj so nam omogočili nepozabno izkušnjo.
Skavtinja Nežka Piko
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FOTOREPORTAŽA
UTRINKI

Po olimpijski poti

85-letna Mojca Pogladič ob svojem čudovitem nasadu kane

Ekipno ligaško tekmovanje paraplegikov in
tetraplegikov Slovenije v atletiki

Pleničke je prala pri mrzlem studenc'

24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

52

Foto: različni avtorji

»Zakaj le moj jezik poje nje hvalo, ki je vredna,
da proslavi. Vsak pevec jo in se k njej postavi,
ki jo opevali so vsak po svoje.«
Prešeren (prevedel Blaž Mavrel)
Cvetoča lipa je največja posoda prav posebne dišave. Je najbrž edino cvetoče drevo, ki
ga vsakdo zlahka prepozna z zavezanimi
očmi. Ta dišeči opoj in prekrasna podoba
razraščenega drevesa sta veliko pripomogla
k vlogi lipe v zgodovini in tudi v današnjem
času. Slovanski svet jo je sprejel in spremenil v obredno drevo in najbrž se nam samo
zdi, da njena vloga dandanes počasi zamira.
V resnici lipa ostaja simbolna rastlina, za
mnoge pa zaradi cvetov zdravilna, saj le-ti
lajšajo prehlad in potenje; v tem razburkanem življenju lipa pomirja razdražen in napet vsakdanjik. Da bi se iz skodelic rumenkaste tekočine vse leto dvigala para in širila
nezgrešljiv vonj ...
Senčni prostor pod košato lipo pred domačijami, sredi vaških središč, ob cerkvah, na
grajskih dvoriščih ... Sence pod lipo so vedno privabljale ljudi. Drugače teh dreves ne
bi tam sadili, mnogi predniki so verjeli, da
bodo z visoko lipo dom obvarovali pred strelo in viharjem. Za pomoč drevesom so iz lipovine izrezovali kipce, predvsem pobožne,
da bodo tam v kotu varovali dom in družino.
Že Martin Krpan je vedel, da je težko preklati kos lipovine, zato si je naredil lipov kij in
ga podstavil Brdavsovi sablji in ga tako s pomočjo lipovine zlahka premagal. Pod lipami
so vaške skupnosti sprejemale najpomembnejše odločitve. Tam se je dalo dogovarjati in
dogovoriti, tam se je najlažje delila pravica,
tam se je hvalilo uspešne in vzorne, grajalo
postopače, lenuhe in tatove, tam so se sklepale kupčije ... Lipa pa je nad vsem tem bedela kakor garant, kakor velik voščen pečat
na koncu dogovora ali odločitve.
Poznovalci pravijo, da lahko lipa preživi celo
tisočletje in da s tem prekaša tudi hrast, ki je
simbol trdoživosti in moči. Če so pod korenine lip Turki ali kdorkoli zakopali zaklad,
ga ni treba iskati. Lipe so nam ga že same
razdajale – obredni kraj, blažena senca,

opojni vonj, zdavilni napitek, les za rezbarjenje ... veliko več kot nekaj zlatega pribora.
Tudi ko smo se dogovarjali za prvo srečanje pod našo lipo – največjo, najstarejšo in
najlepšo - smo dokončne sklepe sprejeli pod
našo lipo. Bilo je kar veliko zasedanje, saj
smo bili takrat še Občina Ravne na Koroškem. Zagotovo je bilo to naše prvo srečanje
najbolj množično, saj je vse prisotne krasila
enotnost osamosvojitve. Športne dejavnosti,
pevski zbori iz cele doline, folklora, štehvanje, nasmejani obrazi ljudi in gostov, predvsem pa medsebojno druženje. Veliko nas je,
ki se veselimo tega vsakoletnega druženja,
sedaj kot občani Črne. Program in udeležba
se seveda spreminjata, vendar je vedno lepo
in prijetno. Letos me ni bilo, bil pa je mož.
Zelo živo mi je opisal vso dogajanje, iz česar
sem zaključila, da je bilo fajn in da je prisluhnil programu. Če je bila bolj skromna zasedba politikov, sem si jaz to tolmačila, da so
tudi oni že stari, ne samo po letih, ampak po
stažu v vladi, niso veliko naredili, prepirajo
se za stolčke, ne pustijo se mladim in naprednim, nenazadje se je težko soočiti z ljudmi,
če si pred volitvami veliko obljubljal. Sem pa
srečna, da je naša županja našla zanimivo
temo (vsako leto je druga tema za razpravo
druženja pod lipo, in to z zelo posebnimi gosti) - JEZIK, DUH IN SRCE NARODA. Dragi
moji bralci, če ne bo kakšnih hudih preprek
in nam bo zdravje služilo, se vidimo pod NAJEVSKO LIPO 2019.
Ste kdaj pomislili in si zaželeli, da bi čas zavrteli nazaj? Da bi se lahko požvižgali na
kar nekaj stvari, ki so se takrat zdele sila
pomembne, pa danes vemo, da niso? Sploh
pa bi mladost zaužili z veliko večjo žlico, če
nas ne bi zadrževala negotovost in strah. Veliko prepozno pride spoznanje, da je strah
znotraj votel, okoli pa ga nič ni. In čeprav naj
bi bil votel, nas upočasni in razžira in brez
naše vednosti objame in pogoltne, težko se
ga znebimo. Podobno kot mraz, ki prikrito
in počasi objame vodo v leden oklep in ji za
nekaj časa vzame življenje, tako se strah prime naše življenjske energije. A da bi strah
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lahko premagali, še preden nas popelje v
otopelost, ga je treba priznati in ozavestiti v
sebi, kar pa ni prav lahko, saj je postal skoraj
neločljiv del naše osebnosti. Odrasli ljudje se
moramo naučiti poskrbeti zase in sprejeti,
da smo sami odgovorni za svoje življenje.
Ni nam treba sprejemati odgovornosti za
življenje bližnjih, saj s tem prestopamo meje
svojih pristojnosti. Hkrati drugi prestopijo
naše meje, kadar se vmešavajo v naše življenje. Zavedati se moramo, da z vpletanjem v
življenje drugih izgubljamo čas, energijo in
pozornost in to nas oddaljuje od tistega, s
čimer bi se morali ukvarjati – s svojim življenjem. In obratno – če pustimo, da se drugi
pasejo na našem življenju, jim pustimo, da
nadzorujejo naš čustveni svet. Vedeti moramo, da nam meje pomagajo poskrbeti zase,
tako kot to omogočajo drugim. Meje, ki jih
postavljamo, so lahko mentalne, čustvene ali
fizične. Pomagajo nam poskrbeti zase in to
omogočajo tudi drugim. Ustvarijo svobodno
izbiro in ohranijo naš notranji mir. In četudi
račemo NE, to ne pomeni, da nimamo radi
drugih in jih ne podpiramo.
Smernice, vodila, ki nas vodijo in usmerjajo naša ravnanja, se skozi naša življenja
spreminjajo. Pri petdesetih so se mi zdele
pomembne druge stvari kot sedaj. Je pa
res, da so vrednote tiste, ki pomenijo temelj
človeškega ravnanja. Meni so bile vedno pomembne vrednote spoštovanja, načelnosti,
sočutja in solidarnosti. Mislim, da jih nisem
nikoli v svojem življenju izdala ali prelomila,
vsaj zavestno ne.
“O, gospa Alzheimerjeva, ko bi le vedela,
kako boli, ko se druga oseba pred tvojimi
očmi iz močne, odločne osebe spremeni v
nezauplivega, razvajenega, trmastega otroka. Vendar to ni otrok, je oseba, ki nosi v sebi
kup nerazčiščenih stvari. Ima svojo voljo,
čustva in moč.” M. Debeljak
DEMENCA. Vsaka pozabljivost še ni demenca. Če iščete ključe dvakrat na dan, še
ni nič narobe. Če jih iščete desetkrat ali še
večkrat na dan, pa je to že lahko njen začetek. O demenci govorimo, ko so prvi znaki

tako pogosti, da motijo posameznikovo vsakdanje življenje. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja
več kot dve tretjini vseh demenc. Čeprav
nastopa bolezni ni mogoče ustaviti ali doseči preobrata, sta zgodnje prepoznavanje in
diagnoza bolezni verjetno najboljši trenutek
za spremembo v napredovanju bolezni. Osebam z demenco in njihovim družinam omogoča, da imajo dostop do z dokazi podprtega zdravljenja, izkoristijo možnost dostopa
do zdravstvene oskrbe in podpore, dovolj
zgodaj izpostavijo pozitiven odnos z zdravniki in skrbniki, čim dlje ostanejo dejavno
vključene v družbo, načrtujejo prihodnost
in sprejemajo odločitve v zvezi z nadaljnjo
zdavstveno oskrbo, izboljšajo kakovost življenja. Pri tej bolezni je ohranjanje človekove
samostojnosti zelo pomembno za izboljšanje
kakovosti življenja.
Spoznavanje in spoštovanje pravic omogoča osabam z demenco kakovostno življenje. Priporočila Svetovne organizacije za
Alzheimerjevo bolezen so:
- Omogočen mi mora biti dostop do zdravnika, ki bo preveril, ali imam demenco.
- Omogočen mi mora biti dostop do informacij o demenci, da bom vedel, kako bo vplivala name.
- Omogočeno mi mora biti, da bom čim dlje
samostojno živel.
- Pri tem, kako bodo skrbeli zame in me podpirali, želim imeti lastno besedo.
- Omogočen mi mora biti dostop do najkakovostnejše oskrbe, ki je primerna zame.
- Z menoj je treba ravnati kot s posameznikom, in tisti, ki bodo skrbeli zame, me morajo poznati.
- V vsakem primeru si zaslužim spoštovanje.
- Omogočen mi mora biti dostop do zdravil
in zdravljenja, ki mi pomaga.
- O mojih željah glede konca življenja se je
treba pogovoriti z menoj, dokler se še lahko.
Torej je DEMENCA kronična napredujoča
bolezen, ki prizadene možganske celice,
odgovorne za spomin, orientacijo, razumevanje, računske in učne sposobnosti, spo54

sobnosti govornega izražanja ter presoje.
Vem, da ta bolezen ne izbira bolnikov, sem
pa prepričana, da ni v vseh sredinah enako poskrbljeno zanje, za pravočasno odkrivanje in zdravljenje, za strokovno pomoč in
nasvete njim in svojcem. Če je vse to organizirano v naši občini, se iskreno opravičujem za svojo nevednost. Zahvaljujem se vsem
dobrim sosedom, ki imajo v svoji sredini takega bolnika in do njega pristopajo toplo in
zelo pozorno. Vsak človek, ki ima vrednote
in je zdrav, lahko pade, a se hitro pobere,
dela napake in pogoltne posledice svojih
dejanj. Boli, a lahko greš naprej z znanjem,
ki si ga potegnil iz narejene napake. Zato je
zdravje v družini tisto, kar je največ vredno.

Zato poskrbimo zase in bodimo prijazni do
sebe. V življenju vse počaka, tudi delo. Zato
si privoščimo trenutke z ljudmi, s katerimi
se lahko smejemo. Privoščimo si ljubezen,
pogovor, potovanje, odlično knjigo, najljubši
sladoled, kajti na koncu koncev, ko ostaneš
brez zdravja, ostane le še strah za življenje.
Torej pojdimo na dopust, na izlet ali samo v
veselo družbo, saj je poletje in čas zabave in
počitka
Helena Ošlak
VIRI: Franc Milošič, Vesna Levičnik, Večer KOROŠKA, glasilo SPOMINČICA

PETROV KOT(L)IČEK
Na Koroškem rečemo ZOS, v Spretni kuharici iz leta 1922 pa so zos prevedli v polivko.
Najbolj znana sta krompirjev in murkov zos,
a zanimive so tudi druge polivke.

Jabolka v žolici
Mošanckarje, zlate parmene, borsdorferce
ali druga jabolka olupi, zreži na kocke in
kuhaj na sladkorju – sladkor moraš najprej
za trenutek omočiti v vodo in ga prej dobro
v kozi ukuhati, dokler ne postane gostljat in
šele potem prideni jabolka. Na pol kg jabolk
vzemi pol kg sladkorja (dandanes bi verjetno manj!), prideni tudi sok in lupinice pol
limone in kuhaj, dokler niso jabolka mehka
in kakor prozorna. Potem položi na krožnik
tortni obroček, zajemi jabolka z žlico na
krožnik, ukuhaj še sok, dokler ni gost, in ga
nalij čez sadje. Krožnik postavi na hladen
kraj, a druzega dne s pomočjo tankega noža
odstrani obroček in površje lahko okinčaš s
kuhanim sadjem.

Šnitlihova polivka
V dveh žicah svinjske masti ali surovega
masla zarumeni nekoliko moke, prideni eno
pest drobno zrezanega šnitliha (drobnjaka)
in ko se je ta nekoliko poparil, prilij juhe in
prideni kisle smetane, a te zelo malo.
Peteršiljeva polivka
V dveh žlicah svežega surovega masla popari drobno zrezanega peteršilja, belega popra, prilij sok pol limone in nekaj žlic dobre
rujave juhe, daj prekuhati in rabi kot polivko
h kotletom.
Pa še nekaj za sladico, letos so jablane dobro
obrodile.

Dober tek!
Peter 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!
Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Branko Mlačnik, Podpeca 38, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu 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, avgust 2018.
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