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NAGOVOR ŽUPANJE

PRAZNIK OBČINE

V leto 2020 smo zakorakali polni optimizma, 
veselega pričakovanja in načrtov za priho-
dnost. Na začetku tega leta vsekakor nismo 
pričakovali dogodkov, ki so se potem z blisko-
vito naglico odvijali. Le nekaj dni po praznova-
nju novega leta smo se odpravili na Kitajsko, v 
pobrateno mesto Harbin, kjer smo predstav-
ljali naš kraj in nenazadnje našo domovino. 
Ogledali smo si njihovo prekrasno ledeno 
mesto  ter še vrsto drugih znamenitosti, vključ-
no s Kitajskim zidom, ki je eno izmed 7 čudes 
sveta. Nad videnim smo bili navdušeni in polni 
zamisli o možnostih medsebojnega sodelova-
nja smo se vrnili v domovino, kjer nam je ko-
nec januarja uspelo izvesti 28. Gradove kralja 
Matjaža, na katerih smo predstavili mesto 
Harbin in njihove snežne ter ledene skulpture, 
ki so prevzele številne obiskovalce naše prire-
ditve, saj se kar niso mogli načuditi, kakšne 
umetnine jim uspe zgraditi. Prav led in sneg 
sta bila tista, ki sta povezala 10,5 milijonsko 
mesto Harbin z našo Črno, za kar gre velika 
zahvala slovenskemu veleposlaništvu v Pekin-
gu in konzulu Marku Rančigaju, ki je navezal 
medsebojne stike in nam bil v veliko pomoč pri 
organizaciji našega obiska na Kitajskem.
Mesec februar pa je že zaznamovala resna 
zdravstvena kriza, poimenovana korona oz. 
covid 19, za katero pa se nam je v tem mese-
cu vseeno zdelo, da je nekje daleč in da naše 
države ne more prizadeti, še manj pa, da bi 
lahko zajela cel svet. Iz mesta Harbin smo tak-
rat prejeli prošnjo za zaščitno opremo, na ka-
tero smo se takoj odzvali, pridobili sponzorja 
in tja poslali 7500 mask in 150 zaščitnih oblačil. 
Ta solidarnostna gesta se nam je obrestovala, 
saj smo takrat, ko smo pomoč potrebovali mi, 
dobili nazaj veliko zaščitne opreme, ki smo jo 
razdelili v CUDV, zdravstveni dom Ravne in 
Dom starejših Na Fari, nekaj pa je obdržali v 
našem skladišču Štaba civilne zaščite. Mnenja 
sem, da takšna prijateljska dejanja še bolj kre-
pijo medsebojne odnose, kar je pokazal tudi 
spletni sestanek med obema občinama konec 
meseca julija, kjer smo izpostavili štiri točke, 
ki smo jih oboji prepoznali kot prednostne, to 
so: gospodarstvo in turizem, trajnostni razvoj, 
izobraževanje in kultura in dobili zagotovilo, 

da se nam bodo v mesecu januarju 2021 
pridružili na 29. Gradovih kralja Matjaža.
V mesecu marcu pa se je virus razširil na veči-
no držav na svetu in tudi mi smo se morali spo-
pasti z nezavidljivo situacijo v času epidemije 
koronavirusa. Štab civilne zaščite, kjer je naj-
pomembnejšo vlogo odigral Matej Kramber-
ger, je svoje delo opravil z odliko, saj je ni bilo 
naloge, ki je ne bi prostovoljno opravili v korist 
občank in občanov, od zagotavljanja zaščitnih 
mask do oskrbe z živili in zdravili. Nesebičnost 
in veliko pripravljenost za pomoč je tukaj izka-
zala skupina šivilj iz CUDV, ki so jo sestavljale 
Sonja Ditinger, Romana Knez, Anita Dodlek, 
Maruša Obretan, Irena Modrej in vodja de-
lavnice Simona Rožej, vključno z direktorico 
Daljo Pečovnik; delavke so sešile preko 1000 
mask, ki smo jih razdelili med občane. V akcijo 
šivanja pa sta se prostovoljno vključili še Boja-
na Repanšek in Leonida Arbeiter. Vsem smo 
neskončno hvaležni za dejanja, ki izkazujejo 
veliko mero humanitarnosti in čuta do sočlo-
veka in zato je posebno priznanje, ki ga bodo 
danes prejele, le skromna zahvala za njihovo 
dobrosrčnost. 
Prav na današnji dan pa je praznik naše obči-
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ne, ko se spominjamo največje bitke v Mežiški 
dolini in zmage Koroške grupe odredov ter 
vseh tistih, ki so žrtvovali svoje mlado življenje 
za naš boljši jutri, za kar si zaslužijo naše spo-
štovanje z željo, da bi se takšna okrutna deja-
nja nikoli več ne ponovila. 
Občinski praznik pa je hkrati priložnost, da 
se z občinskimi priznanji zahvalimo vsem tis-
tim, ki so v preteklih letih s svojim delom zaz-
namovali naš kraj. Zlati grb bo prejel Boris 
Debelak, dolgoletni predsednik Smučarskega 
kluba Črna in zelo uspešen poslovnež podjetja 
Cablex. Skozi svoje dolgoletno predano delo-
vanje v smučarskem klubu je ustvarjal dobre 
pogoje za ta prednostni šport naše občine. Bo-
ris Debelak je človek, ki je vselej pripravljen 
podpreti in pomagati pri izvedbi projektov na 
smučišču, kar omogoča boljšo ponudbo tako 
za tekmovalce kot tudi vseh željnih smučanja 
na našem zelo znanem smučišču. Zlati grb ob-
čine Črna na Koroškem je zgolj skromna zah-
vala za vso njegovo dosedanje delovanje tako 
na področju športa kot tudi gospodarstva. Sre-
brni grb pa bosta prejela inovator Ivan Keber, 
bolj znan kot Edov Vanč, in markacist Bojan 
Šipek, ki že več kot 40 let aktivno dela v našem 
planinskem društvu, njegov član pa je že sko-
raj 60 let. Cecilija Piko bo prejela bronasti grb 
za kulturno ustvarjanje in širjenje prepoznav-
nosti našega kraja skozi petje v različnih pev-
skih zborih, saj je petju zvesta vse od osnovno-
šolskih let. Prejemnik bronastega grba pa je 
še Rudi Berneker, ki je pustil pomemben pečat 
pri razvoju čebelarstva v Žerjavu. 
Hkrati bomo podelili še nekaj posebnih pri-
znanj za nesebično pomoč in prostovoljno 
delo v času epidemije koronavirusa, za spod-

bujanje mednarodnega povezovanja in za en-
kratno požrtvovalno dejanje, s katerim je naš 
občan svojemu kolegu rešil življenje.
Danes pa je tudi priložnost, da se ob visokem 
življenjskem jubileju zahvalimo etnologinji, an-
tropologinji in pisateljici dr. Mariji Makarovič, 
ki je velik del svojega raziskovalnega dela po-
svetila našemu kraju in našim prebivalcem. 
Gospa Marija Makarovič, hvala vam za vaš 
neizmeren trud pri raziskovanju naše zgodo-
vine, vašo srčnost in nesebično razdajanje za 
nas,  Črjane. Res je bil srečen tisti dan, ko vas 
je pot pripeljala v naš kraj. Ob vaši 90-letnici 
vam želimo veliko zdravja ter še vrsto ustvar-
jalnih let in vam s tem skromnim dejanjem 
izražamo veliko hvaležnost za neprecenljive 
zapise o Črni in naših ljudeh. 
Ker je današnja slavnostna seja namenjena 
predvsem zahvalam, bi se rada zahvalila ob-
činskim svetnicam in svetnikom, podžupanu 
Bojanu Gorza, tajnici občinske uprave Ireni 
Nagernik in vsem zaposlenim na občinski 
upravi in režijskemu obratu. Z vašo podporo 
in skrbnostjo stvari tečejo lažje. 
Enako zahvalo bi rada izrekla vsem občanom, 
ki budno spremljajo naše projekte in jih pod-
pirajo, prvi je Olimpline oz. Črjanska zajla, ki 
pomembno prispeva k preboju turizma ne le v 
Črni, pač pa v celotni Koroški, kar se vidi tudi 
po številu obiska in posrednih koristi v kraju, 
zato menim, da je bila izvedba tega projekta, 
za katerega nam je uspelo pridobiti polovico 
evropskih sredstev, več kot upravičena. Dru-
gi pa je največji v času mojega županovanja, 
to je čistilna naprava, kjer dela zelo lepo na-
predujejo in verjamem, da bodo v dveh letih 
zaključena. Izgradnja čistilne naprave veliko 
pomeni tudi iz okoljskega vidika, rušitev stare, 
ki je bila zgrajena med prvimi v Sloveniji, pa 
bo ponudila možnost za nove projekte.
Danes zvečer bomo otvorili še »Fajn konc«, to 
je atrij za občino, ki je še polepšal naš kraj. 
Urejen je kot prostor, namenjen kulturnim pri-
reditvam, služi pa tudi kot park za domačine 
in obiskovalce Črne. Pričeli smo z obnovo knji-
žnice, saj želimo polepšati dosedanje prosto-
re, jih povečati in urediti tudi bralne kotičke 
za starejše in mlajše bralce, ki jih v Črni ne 
manjka. Med večjimi investicijami velja ome-
niti še Pravhartov most in izgradnjo parkirišč 
ter asfaltiranje več cestnih odsekov. 
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PRIZNANJA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 
2020

Občinski svet občine Črna na Koroškem je 
na 10. redni seji soglasno sprejel sklepe o 
podelitvi letošnjih občinskih nagrad, katerih 
prejemniki so:

1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem 
se na predlog Čebelarskega društva Žerjav 
podeli: 
RUDOLFU BERNEKERJU, Center 21A, Črna 
na Koroškem, za več kot 50-letno aktivno de-
lovanje v čebelarskem društvu, kjer je več 
kot 40 let član upravnega odbora, štiri leta je 
opravljal funkcijo blagajnika, več kot 10 let 
pa je tudi praporščak društva. Pomembno je 
prispeval h gradnji in ureditvi novega čebe-
larskega doma na Mrdavsovem.

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se 
na predlog vokalne skupine Smo, kar smo 
podeli:
CECILIJI PIKO, Pristava 33, Črna na Koro-
škem za predano in ustvarjalno delo na po-
dročju kulturne dejavnosti, ki je v širši slo-
venski okolici prispevala k prepoznavnosti 
Občine Črna na Koroškem. Cecilija Piko že 
15 let sodeluje v skupini Smo, kar smo in je 
bila 10 let umetniški vodja te skupine,  sode-
lovala je v različnih pevskih zborih in sku-
pinah vse od osnovnošolskih let – Zdovčeve 
dečve, Črnjanski pobi, MePZ Mato, zadnjih 
pet let pa uspešno vodi skupino mladih pev-
cev VIS Stečine. 

2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se 

na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesja-
ka  podeli:
JANEZU KEBRU, Koprivna 29, Črna na Ko-
roškem, za njegovo vseživljenjsko ustvar-
jalnost in inovativnost, za vse izboljšave in 
novosti, s katerimi je olajšal in izboljšal delo 
in življenje svoji družini in številnim sokraja-
nom. Leta 1954 je izdelal svojo prvo žičnico 
in vse do danes, ko šteje 88 let, je še vedno ak-
tiven v svoji delavnici, saj mu novih idej nikoli 
ne zmanjka. Od leta 1950 je član OO ZZB in 
poverjenik za Koprivno. Ima naziv vojni ve-
teran in je nosilec odlikovanja »ORDEN ZA 
ZASLUGE ZA NAROD III. STOPNJE«. Vsa-
ko leto, vse od začetka organizacije kmečke 
povorke v okviru Turističnega tedna, se po-
vorke tudi sam udeležuje in gledalcem pri-
kazuje različna kmečka opravila in pridela-
vo oglja – kurjenje kope. Od leta 2015 je tudi 
član Društva ljubiteljev starodobnih vozil iz 
Črne.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se 
na predlog Planinskega društva Črna na 
Koroškem podeli:
BOJANU ŠIPEKU za skoraj 60 let članstva 
in več kot 40 let aktivnega dela v Planinskem 
društvu, kjer se je vključil v markacijski od-
sek, katerega načelnik je že 30 let. Rezultat 
njegovega uspešnega vodenja in aktivnosti 
so nadvse vzorno urejene planinske poti na 
področju našega društva; skupaj 8 poti v dol-
žini 64 km. Črnjanski markacisti pa opravijo 
na leto povprečno okoli 500 ur prostovoljne-

Tudi letos tekmujemo za najlepše vaško jedro 
in najlepši izletniški kraj v okviru projekta 
Moja dežela, lepa in gostoljubna. Črna na Ko-
roškem se že ponaša s številnimi priznanji na 
veliko področjih, vendar nam da vsako novo še 
večji  zagon za delo. Hvaležna sem, da imam 
priložnost biti županja svojega domačega 
kraja, delo opravljam z zanosom in ponosom, 

zato še enkrat hvala vsem, ki mi ob tem stojite 
ob strani.
Iskreno čestitam vsem letošnjim dobitnikom 
priznanj, katerim želim, da bi s takšno ener-
gijo in zavzetostjo še naprej delovali v korist 
Črne. In moj velik poklon dr. Mariji Makaro-
vič, ki je s svojim delom obogatila Črno.
Vsem krajanom pa želim prijetno praznova-
nje našega praznika!

Mag. Romana Lesjak
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ga dela. Je uspešen mentor planinske sekci-
je pri OŠ Črna in pri planinski sekciji Kav-
ke v CUDV Črna, od leta 2015 uspešno vodi 
odbor za planinske poti Koroške in je član 
UO PD Črna, kjer se vključuje tudi v delo go-
spodarskega odseka pri vodenju Doma na 
Smrekovcu, v delo odseka za varstvo gorske 
narave in delo vodniškega odseka.

3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na 
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka 
in Smučarskega kluba Črna podeli: 
BORISU DEBELAKU, Pristava 61, Črna na 
Koroškem, dolgoletnemu predsedniku Smu-
čarskega kluba Črna in uspešnemu mana-
gerju podjetja Cablex. Boris Debelak je pred-
sedovanje SK Črna prevzel leta 1999 in ga 
vodi že 21. leto. V tem času je SK Črna po tek-
movalni in organizacijski plati napravil velik 
korak naprej in se postavil ob bok največjim 
smučarskim klubom v Sloveniji. Boris Debe-
lak je s svojim prizadevnim delom in vode-
njem kluba bistveno pripomogel k temu, da 
imajo tekmovalci in člani kluba povsem ena-
kovredne, če ne boljše pogoje za delo kot ve-
čina ostalih klubov. Talent črnjanskih smu-
čarjev in tradicija smučarskega športa sta 
ob dobrih pogojih, ki jih je pomagal ustva-
riti Boris Debelak, prispevala k številnim 
vrhunskim rezultatom naših smučarjev. Po-
leg predanega vodenja SK Črna pa je Boris 
Debelak tudi uspešen manager – najprej je 
bil dolgoleten direktor podjetja Cablex – M, 
zadnja leta pa je predsednik uprave Cablex 
Group, ki je eden vodilnih svetovnih sistem-
skih razvijalcev in dobaviteljev kabelskih 

snopov, plastičnih in silikonskih delov ter 
različnih mehanskih sklopov, in uspešno de-
luje na 12 proizvodnih lokacijah po Evropi, 
Turčiji in na Kitajskem.

4. Spominske plakete Občine Črna na Koro-
škem se podelijo:
- LD BISTRA – 70 let,
- ŽUPNIJSKA KARITAS - 30 let,
- ZKD ČRNA – 20 let.

Županja občine Črna na Koroškem je po-
sebna priznanja za nesebično pomoč in pro-
stovoljno delo v času epidemije koronaviru-
sa podelila:
- Mateju Krambergerju, Rudarjevo 14A, 
Črna na Koroškem,
- skupini šivilj iz CUDV Črna na Koroškem, 
Center 144, Črna na Koroškem,
(Sonja Ditinger, Romana Knez, Anita Dod-
lek, Maruša Obretan, Irena Modrej in  vodja 
delavnice - Simona Rožej),
- Bojani Repanšek, Pristava 46, Črna na Ko-
roškem,
- Leonidi  Arbeiter, Center 76, Črna na Ko-
roškem.
Županja občine Črna na Koroškem je po-
sebni priznanji podelila še:
- Marku Rančigaju, konzulu veleposlaništva 
RS na Kitajskem za spodbujanje medna-
rodnega povezovanja Črne in širjenje pre-
poznavnosti našega kraja,
- Francu Krajncu, Sp. Javorje 22, Črna na 
Koroškem za enkratno požrtvovalno deja-
nje, s katerim je svojemu lovskemu tovarišu 
rešil življenje.
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OSTANIMO POVEZANI

Kar pošteno smo že zakorakali v poletje. 
In ko tako razmišljam o našem kraju in De-
lavskem domu, ki že kar nekaj časa same-
va, ugotavljam, da je dvorana Delavskega 
doma ves čas dokaj zasedena. Uporabljajo 
ga folklorna skupina KUD Gozdar in naše 
»bachove plesalke«, ki jih je iz tedna v teden 
več, kar me zelo veseli. Vedno so nam prip-
ravljene priskočiti na pomoč s svojim nasto-
pom na naših prireditvah, ki pa jih ni malo. 
Za to se jim iskreno zahvaljujem. 
Ob valentinovem smo gostili glasbeno skupi-
no Riff band, ki je napolnila dvorano.
V marcu smo že tradicionalno organizirali 
proslavo ob dnevu žena s prikupnim nasto-
pom otrok iz podružnične šole in vrtca Žer-
jav in s skečem gledališkega krožka mladih 
DPD Svoboda Črna pod mentorstvom Gvida 
Jančarja. 
Po dolgih letih smo gostili srečanje pevskih 
zborov od Pliberka do Traberka, kjer se je 
predstavilo pet pevskih zborov. 

Ko se oziram nazaj, ne morem mimo tega, 
kako na mestu  je bila odločitev Občine 
Črna, da se obnove že zelo prepotrebna 
podružnična šola sanira, za kar gre velika 
zahvala svetnikom občine Črna ter županji 
Romani Lesjak. Za odločitev, da Žerjav potre-
buje šolo! V veselje mi je, kako odlično sode-
lujemo z učiteljico Mojco Petrič, z vzgojitelji-
cama Ireno Pratnekar in Valerijo Magdič, ki 
so vedno pripravljene sodelovati na priredi-
tvah v kraju, kadar jih prosimo za pomoč, za 
kar jim gre velika zahvala. Izpostavil bi tudi 
dobro sodelovanje s Čebelarskim društvom 
Žerjav, ki je zelo aktivno. 
Zaradi trenutnega stanja tega nevarnega 
koronavirusa se v kraju do nadaljnjega ne 
bodo izvajale dejavnosti na področju kulture 
in druženja ljudi.
Ostanite ZDRAVI.

Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar

Dan žena v Žerjavu
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Izgradnja čistilne naprave v Mušeniku

Izgradnja kanalizacije v naselju Pristava

Fajn konc, foto: Urška Polanc

Asfaltiranje ceste Mitnek-Najbrževo

Ureditev parkirišča pri mrliški vežici

FOTOREPORTAŽA
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Izgradnja nadomestnega mostu čez reko Mežo v 
dolino Bistro

Izgradnja parkirišča v Rudarjevem

Parkirišče v Rudarjevem bo lepa pridobitev

Pravhartov most bo kmalu nov!

Sanacija opornega zidu na lokalni cesti v Podpeco

Mojca Dimnik

FOTOREPORTAŽA

KOMUNALNA DELA
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DELO CIVILNE ZAŠČITE

Na prvem sklicu razširjene sestave štaba 
civilne zaščite občine Črna na Koroškem, 
dne 12. marca 2020, smo prisotne seznanili 
z resnostjo situacije. Kar hitro smo zbrali 
misli ter se podali v tri mesece trajajoč boj 
z epidemijo. Delovno skupino smo večino 
časa sestavljali županja Romana Lesjak, po-
veljnik Peter Ozimic, namestnik poveljnika 
Matej Kramberger ter član štaba CZ in po-
veljnik PGD Črna Rok Šušel. Občasno so se 
po potrebi v skupino vključile tudi direkto-
rica CUDV Dalja Pečovnik, ravnateljica OŠ 
Romana Košutnik ter ravnateljica vrtca Ma-
teja Špeh. Delo v prvih dneh od pojava viru-
sa je bilo osredotočeno predvsem v pregled 
in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja, 
pregled situacije in načrtov CUDV, preverja-
nje dobavnih verig in zalog živilskih trgovin, 
rezervacije in nakupe zaščitne opreme po 
vseh mogočih kanalih, analizo potreb za os-
krbo starejših ter socialno šibkih družin ter 
zagotavljanje zaščitne opreme za CUDV. Z 
gasilskim društvom, gorsko reševalno služ-
bo ter pogodbenimi elektro in vodovodni-
mi izvajalci smo izvedli nekaj sestankov in 
pregledali ter uskladili postopke reševanja 
v primerih potrjene okužbe, dorekli proto-
kole o medsebojni pomoči ter preigrali ne-
kaj možnih, tudi črnih scenarijev. Kar hitro 
nam je postalo jasno, da bomo situacijo na 
lokalnem nivoju reševali popolnoma sami, 
saj so višji nivoji v prvih tednih popolnoma 
zatajili. Konkretno smo za prvi teden epi-
demije iz regijskega nivoja prejeli škatlo 50 
kirurških mask za enkratno uporabo; le-te 
smo razdelili med trgovine in v CUDV. Nekaj 
paketov mask smo v CUDV predali iz zaloge 
prvih posredovalcev PGD Črna. Bili smo boj 
za zaščitno opremo, vsak dan smo pobirali 
drobtinice opreme in sredstev za razkuže-
vanje vse do trgovin v Mariboru. Večino pri-
dobljene zaščitne opreme smo razporedili v 
CUDV, saj bi lahko rekli, da je država za ne-
kaj časa pozabila nanje, za nas pa je CUDV 

predstavljal nekakšen center možnosti za 
hitro širjenje okužbe. To pomanjkanje zašči-
tne opreme, predvsem zaščitnih mask, je vo-
dilo CUDV v izdelavo lastnih pralnih mask, 
ki smo jih kasneje prejeli tudi na občino in 
jih razdeljevali občanom. Skupaj je bilo ob-
čanom razdeljenih okrog 1200 pralnih mask 
in okrog 400 mask za večkratno uporabo. V 
aprilu smo iz Kitajske prejeli večjo pošiljko 
medicinske zaščitne opreme (zaščitne kom-
binezone in zaščitna očala), katero smo raz-
delili v CUDV Črna, Zdravstveno reševalni 
center Koroške, Zdravstveni dom Ravne na 
Koroškem ter Dom starostnikov Prevalje. 
Distribucijo pralnih mask občanom ter raz-
delitev v trgovine, kot tudi dobavo zaščitnih 
sredstev, razvoz paketov Rdečega križa, do-
bavo živil starejšim ter razobešanje letakov 
smo opravili skupaj z gasilci PGD Črna. Te-
kom epidemije nam je ob klicih iz NIJZ in 
informacijah o novi okužbi večkrat poskočil 
srčni utrip. V vseh primerih okužbe je bila 
sreča na naši in na strani okuženih, saj se 
okužbe po nam znanih podatkih niso razši-
rile izven ožjega oz. družinskega kroga.
Čas epidemije lahko povzamemo kot neko 
obdobje velikega stresa ter dihanja »na 
škrge«, predvsem zaradi zagotavljanja 
zaščitnih sredstev ter delne neizkušenosti 
v reševanju situacij, povezanih z epidemijo. 
Tako gasilci kot ostali pripadniki zaščite in 
reševanja smo izurjeni in navajeni reševanja 
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ŠIVANJE ZAŠČITNIH MASK IZ BLAGA
V CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

kriznih in življenje ogrožajočih situacij, pa 
vendar se še nihče od nas ni srečal s situaci-
jo, podobno koronavirusu. Na temo dogaja-
nja med epidemijo bi lahko izpostavili veliko 
nepravilnosti ter napačnih odločitev ključ-
nih odločevalcev na višjih nivojih, ker pa nas 
to ne naredi boljše ljudi, lahko rečemo, da 
smo epidemijo zaključili pametnejši in bolj 
izkušeni. Ob koncu seveda zahvala vsem Čr-
njanom za dosledno spoštovanje ukrepov in 

strpnost med epidemijo, vsem sodelujočim 
gasilcem, članom štaba Civilne zaščite, za-
poslenim na Občini Črna, direktorici CUDV, 
ravnateljicama OŠ in vrtca ter seveda žu-
panji Romani Lesjak, ker nam je zaupala in 
verjela, da bomo zmogli.
Ostanite zdravi tudi v bodoče!

Matej Kramberger

V CUDV Črna na Koroškem smo ob razglasitvi 
epidemije že zelo hitro pričeli s sprejemanjem 
ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19. V 
okviru sprejemanja in izvajanja ukrepov in čim-
prejšnje samooskrbe z zaščitnimi sredstvi smo 
v torek, 17. 3. 2020, pričeli s pripravo in predsta-
vitvijo vzorcev pralnih zaščitnih mask, ki smo 
jih takoj pričeli šivati. V šivalnici smo v mesecu 
marcu in aprilu sešili okoli 2.500 pralnih mask. 
Za izdelavo mask smo porabili skoraj 200 metrov 
blaga. Večino blaga za izdelavo smo zagotovili 
iz svojih zalog, na pomoč pa so nam priskočila 
tudi posamezna podjetja. Blago so nam darovali 
Svet metraže Ljubljana, Gloripops Celje in Obči-
na Črna na Koroškem. Maske so bile razdeljene 
med zaposlene delavce v centru, za potrebe civil-
ne zaščite, občine, pošte in drugih posameznikov, 
ki so jih nujno potrebovali. Ker je bilo potrebno 
v čim krajšem času zagotoviti čim več zaščitne 
opreme, smo s pomočjo šivilj v našem centru, nji-
hovim znanjem in trudom v kratkem času naš 
cilj tudi realizirali. Vsem, ki so v tem projektu so-
delovali, je bil edini cilj, da v času razmer, ki so 
bile polne izzivov, prilagajanj, učenja in tudi veli-
kih stisk, povežemo moči, znanja in izkušnje ter 
pokažemo, da znamo sodelovati, da znamo sto-
piti drug drugemu naproti. Vsem iskrena hvala.

Dalja Pečovnik

KORONAVIRUS
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MASKE ZA VSE

KORONAVIRUS

V času karantene zaradi koronavirusa se je 
delo v CUDV ter vse drugo, povezano z njim, 
kar precej spremenilo. Stanovalci si krajša-
mo čas z raznimi aktivnostmi, zaposleni se 
trudijo, da bi nam čim bolj polepšali dneve, 
saj ne moremo domov in so stiske zato še to-
liko večje. Bo pa pozneje zato toliko bolje. Do 
takrat je pač treba potrpeti in biti solidaren 
drug z drugim. To je obenem tudi čas, ko se 
učimo drug od drugega in se pogovarjamo. 
Tehnologija nam je v pomoč, če jo znamo pa-

metno uporabiti ter ne pretiravamo. En dan 
nas je obiskal tudi predsednik države Borut 
Pahor. Zahvalil se je vsem zaposlenim v cen-
tru za potrpežljivost, srčnost in iznajdljivost, 
saj je v taki situaciji še težje delati kot sicer. 
Varovanci smo ga povabili, naj še pride med 
nas ter preizkusi, kako je dejansko opravlja-
ti delo v takšnem centu in z nami. Obljubil je. 
Kaj pa bo čas prinesel, pa bomo videli. 

Nevenka Kos

COVID-19, beseda, ki smo jo slišali tudi v spa-
nju ... Virus, ki nam je dal misliti še in še. Tako 
je bilo tudi pri nas doma. Ostali smo zaprti 
med štiri stene, osamljeni, prestrašeni in iz-
gubljeni, daleč stran od ponorelega vsakda-
na. Vse je bilo drugače, šola, način življenja, 
kot bi se to ustavilo. Seveda smo bili tudi mi 
nepripravljeni, skratka, nismo vedeli, kako 
se sploh spopasti z nastalo situacijo. Redno 
smo spremljali navodila in priporočila po 
spletu, televiziji in prišlo je do obveznega no-
šenja mask v javnih prostorih.
Kaj pa zdaj?
Seveda so po spletu ponujali maske, takšne 
in drugačne, a tu se zgodba spet zaplete. 
Kako na pošto, kako plačati, vedno je bil nek-
do izpostavljen. In tako sem prišla na idejo, 
da sešijem maske sama. Na srečo imamo 
prijatelje, ki obožujejo pustne norčije in nam 
vedno ostane kakšna »flika« blaga in elasti-
ke, tako da je bilo treba le malo truda in na-
stale so prve maske. Najprej smo poskrbeli 
za družinske člane in prijatelje, misel pa mi 
je vedno bolj uhajala k starejšim občanom, 

ki so sami in jim je treba pomagati. Prosili 
smo gospo županjo za nasvet in takoj je bila 
pripravljena pomagati in razdelila je maske 
pomoči potrebnim. Nato smo naš šiviljski 
maraton nadaljevali ter maske obešali na 
» stojnici« ob naši ulici, kjer so bile na voljo 
vsem. Ob vsakem obisku me je preplavil ne-
popisno lep občutek, da lahko komu poma-
gam. To so prednosti  malih krajev - poveza-
nost, sočutje ... Ponosna sem na naš kraj in 
da sem lahko del tega. 
Hvala za zaupanje in ostanimo zdravi ...

Bojana Repanšek

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 lah-
ko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literatue.

Urednica
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ČAS KORONE V TRGOVINI

KORONAVIRUS

V času izrednih razmer, ki so se pojavile ob 
epidemiji koronavirusa, se je spremenilo 
tudi delo v trgovskih poslovalnicah. Kot vse 
poslovalnice smo tudi mi sprejeli dodatne 
ukrepe, s katerimi smo želeli zmanjšati tve-
ganje za prenos okužb. Vstop v trgovino je 
bil možen le z uporabo zaščitne maske (ali 
druge oblike zaščite ustnega in nosnega pre-
dela, kot so npr. rute ali šali) ter z ustrezno 
razkuženimi rokami oz. z uporabo zaščitnih 
rokavic. Sprva so bile te zahteve težko spre-
jemljive tako za kupce kot za nas, delavke. 
Težko je preživeti ves delovni čas pod masko, 
saj si sprva imel občutek, da te vse srbi, tež-
ko dihaš … Nekateri teh zahtev na začetku 
niso jemali resno in smo bile včasih deležne 
grdih pogledov in kakšne nesramne besede. 
Ko pa so ljudje dojeli, da se stanje glede ko-
ronavirusa res slabša in so že bile potrjene 
prve okužbe v domačem kraju, so se neka-
ko navadili na nov spremljajoči pripomoček 
– masko. Poleg tega je bilo treba upoštevati 
tudi zakonsko predpisano največje dovolje-
no število kupcev, ki so lahko istočasno v tr-
govini. Ker je Črna kraj, kjer se res zelo dob-
ro poznamo (vsaj na videz),  je bil kar pogost 
stavek kupcev: »No, saj m'ne pa lahk' spus-
tiš n'tr«.  Tako da smo se kljub težkim raz-
meram, ki so vladale, lahko še vedno malo 
nasmejali. Trudile smo se redno in temeljito 
razkuževati prodajne pulte, blagajniške tra-
kove, kljuke, vozičke ... Ob sprejetju odloka, 
ki je po zadnji spremembi določal, da lahko 
v prodajalnah z živili nakup v času od 8.00 
do 10.00 ure opravijo izključno ranljive sku-
pine (invalidi, upokojenci, nosečnice), je bilo 
spet nekaj nesoglasij in slabe volje. Ampak je 
bilo tudi malo smeha, ker je bila vsaka tretja 
ženska »noseča« in vsak drugi moški »v pen-
ziji«. Ob teh omejitvah se je kar nekaj ljudi 
posluževalo nakupa preko telefonskega kli-
ca ali poslanega seznama z živili kar po ele-
ktronski pošti. To je bilo spet neko dodatno 
delo za nas, prodajalke, ampak smo se res 

trudile in skušale upoštevati želje strank. 
Pripravile smo jim vse potrebno, nato pa so 
prišle ob določeni uri iskat željene stvari, v 
nekaterih primerih pa je dostavo prevzela 
civilna zaščita. Dela v glavnem ni zmanjkalo. 
Ker je bila v uveljavi tudi prepoved gibanja 
med občinami in ker je kar nekaj krajanov 
pristalo na čakanju ali ostalo celo brez zapo-
slitve, se je delo v času epidemije res naglo 
povečalo. Ljudje so kupovali v lokalnih trgo-
vinah, saj domačega kraja niso zapuščali, če 
le-to ni bilo potrebno. Ob razglasitvi epide-
mije so si nekateri res delali zaloge hrane 
in nabavljali večje količine moke, sladkorja, 
olja, konzerv, najbolj iskano živilo pa je bil 
kvas. Le-tega je zmanjkalo skoraj po celi do-
lini. Načeloma pa smo lahko trgovino oskr-
bovali z vsemi potrebnimi izdelki, saj je do-
bava potekala neprekinjeno. V primeru, da 
katerega izdelka ni bilo mogoče dobiti, pa 
smo se trudili, da je bil dobavljen v najkraj-
šem možnem času. Skratka, kljub težkim in 
neprijetnim zahtevam smo dali vse od sebe 
po svojih najboljših močeh in smo skušali 
ohranjati dobro voljo in zadovoljstvo naših 
strank.

Barbara Terbovšek
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MOJE PROSTOVOLJSTVO V ČASU KARANTENE

KORONAVIRUS

Sprva naj povem nekaj o prostovoljstvu. 
Kdaj in kako postanemo prostovoljci? Kdor 
koli je prostovoljec na kakršnem koli podro-
čju, verjetno ne pozna odgovora na to vpra-
šanje. Odgovori pa, da ko zaključi z enim 
prostovoljstvom, ga neka notranja sila že 
postavi pred novi izziv prostovoljnega dela. 
Pri tem nas že nekako usmerja vzgoja na-
ših staršev. Pri nas doma sem že zelo zgodaj 
lahko videla prostovoljno delo svojih star-
šev, sploh očeta, in to sem nekako prenesla 
nase. Z dobrim delom vsaj za enega človeka 
se nekako notranje bogatimo. Skozi vsa leta 
je za mano je že veliko najrazličnejšega pro-
stovoljnega dela, čemur lahko rečemo tudi 
enostavno dobrega dela za druge ljudi. O 
prostovoljstvu pa mi je prišlo še nekaj na mi-
sel. Nekateri  imajo vsako malenkost za pro-
stovoljstvo. Kot primer naj navedem: Nekdo 
reče, da je prostovoljec, ampak ne neredi kaj 
drugega, kakor da gre po kaki ulici, se lju-
dem nasmehne in jih pozdravi. Pri nas je to 
samo po sebi razumljivo, kajti sosed, krajan, 
občan ima pri nas še star prvotni – človeški 
odnos. V večjih mestih pa je to res nekaj po-
sebnega.
Razliko o medsebojnem pozdravljanju lahko 
primerjam že med Ravnami in Črno. Ta je 
ogromna.
V času letošnje karantene, ko sem po televi-
ziji slišala in videla, da znane modne obliko-
valke drugje po Sloveniji izdelujejo pralne 
maske, sem začela tudi sama brskati po in-
ternetu za kroji le-teh. Pobudo k tej izdelavi 
mi je dal tudi moj življenjski partner, ki mi 
ob mojem delu vedno stoji ob strani. Kar ve-
likokrat pa z mojim prostovoljnim delom se-
žem tudi po svojem denarju. Saj da se razda-
jam s svojim znanjem in časom, je resnično 
premalo. Enako je bilo sedaj pri moji izdela-
vi zaščitnih pralnih mask. Koliko mask sem 
zašila, ne vem, bilo jih je res veliko. Tistih, ki 
sem jih podarila sorodnikom in prijateljem, 
nisem štela. Preštela pa sem tiste, ki sem jih 

podarila ljudem v naši občini. Le-teh je bilo 
108 kosov, od tega sem jih polovico razdelila 
starejšim ljudem in s tem nadgradila svoje 
prostovoljno delo v skupini prostovoljstva 
»starejši za starejše«. Vse maske sem sešila 
iz čistega bombaža, v zgornjem delu nad no-
som sem všila vrtnarsko žičko zaradi lažje 
prilagoditve na obraz. Na notranji strani ma-
ske sem naredila odprtino za vstavitev filtra. 
K vsaki maski sem priložila navodila in pri-
poročila za izdelavo filtra in čim večkratno 
menjavo le-tega ter pogosto pranje mask. Za 
108 mask sem porabila 13 metrov blaga, 28 
metrov elastike in okoli 12 metrov vrtnarske 
žičke.
Sprva sem jih podarila v svoji okolici; ko 
pa se je razvedelo za mojo izdelavo pralnih 
mask, so me ljudje poklicali zanje. Tudi ko 
sem pred trgovino čakala za vstop in sem 
koga videla brez maske, sem mu jo ponudi-
la. Vsi so jih rade volje sprejeli, nekateri so 
jih celo želeli kupiti, ampak vsem sem razlo-
žila, da je to v tej naši situaciji moj prispevek 
k blažitvi le-te, in so se mi zadovoljno zahva-
lili zanje.
Res so nam bili stiki omejeni, zato pa smo 
se več pogovarjali po telefonu in si tudi tako 
lajšali naša stanja, za katera pa si ne želimo, 
da se ponovijo. Ja, pa preko telefona smo ob 
pomanjkanju kvasa pekle tudi kruh z drož-
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DELO POŠTARJEV JE BILO V ČASU PANDEMIJE 
BOLJ NAPORNO

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna, 

še posebej zaradi fotografij, ki so v zelenem tisku slabše vidne.
www.crna.si

mi, tako je tudi to bila moja kulinarična de-
lavnica. 
Z ženskami iz skupine Alenčice smo kljub 
karanteni vsak torek popoldne vzele v roke 
ročno delo, kar je pač katera takrat delala 
(kvačkala, vezla, pletla) in se tako pripravlja-
le na našo razstavo. Le-to bi imele v času Tu-
rističnega tedna ob svoji štirideseti obletnici 

KORONAVIRUS

obstoja te skupine, ustanovljene pri Društvu 
upokojencev v Črni. Namesto tedenskega 
druženja si je takrat vsaka skuhala kavo ali 
čaj in smo po telefonu izmenjale nekaj be-
sed. Naša torkova druženje smo tako izpe-
ljale malo drugače in si polepšale dan.

Leonida Arbeiter

Že vrsto let opravljam poklic poštarja, zad-
nja leta v domačem kraju. Letošnje leto pa 
je zaradi pandemije novega koronavirusa, 
ki je udarila tako iznenada, prineslo kar 
nekaj izzivov in sprememb pri opravljanju 
mojega dela kot tudi dela ostalih sodelavcev. 
Prav tako pa tudi za stranke, s katerimi sem 
tako rekoč v vsakodnevnem stiku. Na začet-
ku sem se najbolj bal, da bi zaradi svojega 
izpostavljenega dela sam kje pobral ta novi 
koronavirus in ga nehote prenesel na svoje 
bližnje – mamo, očeta, tasta in na starejše 
ter s tem ogrozil njihovo zdravje. Prav tako 
je doma, v službi in med znanci vladal velik 
strah, lahko rečem, da že skoraj obsedeno 
stanje pred okužbo. V službi smo se sprva 
kar malo težko privadili nošenja zaščitnih 
mask, sedaj pa je to postala že stalnica ozi-
roma rutina pri opravljanju dela. V času, ko 
smo bili dobesedno zaprti v lastnih občinah, 
je prišlo do ogromnega porasta paketov za-
radi spletnih naročil, saj so ljudje več naro-
čevali iz naslonjača. Vsi smo upali, da bodo 
ponudniki pošiljali manj reklam, ampak smo 
se zmotili, reklame so redno prihajale in tre-
ba jih je bilo dostaviti v poštne nabiralnike. 
Med ljudmi je bilo na začetku prisotnega 
tudi več strahu, veliko strank se nas je, malo 

za šalo, malo za res, izogibalo, čeprav smo 
pošto dostavljali z minimalnimi možnimi sti-
ki. Sedaj pa lahko rečem, da se je vse skupaj 
nekoliko umirilo, ljudje smo se navadili na 
trenutne razmere in sprejeli dejstvo, da je vi-
rus prisoten v našem okolju. Upam pa, da se 
opravljanje našega dela in življenje čim prej 
spet vrneta v ustaljene tire.  

Andrej Piko
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OLIMPLINE ČRNA NA KOROŠKEM -
- NAJ DOŽIVETJE LETOŠNJEGA LETA

 OLIMPLINE

V Črni na Koroškem smo ponovno doka-
zali, da za nas ni nič nemogoče, da lahko 
uresničimo še tako neverjetno idejo, če le 
vsi stopimo skupaj in jo podpremo, nato pa 
zavihamo rokave in jo s pridnim delom tudi 
uresničimo. Tako je Črna od letošnjega pole-
tja bogatejša še za eno veličastno pridobitev 
– Olimpline, ki ni pomembna le za našo obči-
no, ampak za vso Koroško, Slovenijo in širše 
območje Geoparka Karavanke.
Olimpline smo poimenovali jeklenico za 
spust, ki je najdaljša v Sloveniji in ena izmed 
najdaljših v Evropi in svetu. Dolžina nepre-
kinjene jeklenice je kar 1.263,5 m in poteka z 
Navrškega vrha na eni strani Črne na dru-
go stran, v neposredno bližino smučišča in 
kmetije Kogelnik. Najvišja točka jeklenice je 
250 m nad tlemi, pri spustu, ki traja dobro 
minuto, pa se lahko doseže hitrost tudi do 
120 km na uro.
Kljub tem dejstvom – ali pa prav zaradi njih 
– junakov, ki so željni adrenalinskega doži-
vetja, spusta po jeklenici, nikakor ne manj-
ka. Iz tedna v teden so rezervirani skoraj vsi 
termini in do sredine avgusta se je po našem 
Olimpline pogumno spustilo že več kot 1.000 
oseb. In prav vsi so bili nad dih jemajočo 
adrenalinsko pustolovščino zelo navdušeni. 
Ideja o ureditvi Outdoor parka - postavitvi 
zipline čez kotlino Črne in ureditvi plezalne 
poti oz. ferate - se je porodila pred nekaj leti 
med člani Alpinističnega kluba Črna, v bolj 
konkreten predlog pa jo je nato oblikoval 
naš vrhunski, žal letos tragično preminuli al-
pinist Grega Lačen, ki jo je v obliki idejnega 
projekta tudi predstavil županji in njenim so-
delavcem. Črnjani, z županjo na čelu, ne bi 
bili Črnjani, če ne bi drzne ideje takoj zgrabi-
li in pričeli iskati načine za njeno uresničitev. 
Priložnost smo prepoznali pri načrtovanju 
skupnega projekta NatureGame – narav-
ni geološki igralni prostor Peca, ki smo ga 
zastavili skupaj s partnerskimi občinami iz 

Mežiške doline in avstrijske Koroške, pod 
vodstvom Geoparka Karavanke, v katerega 
smo lahko vključili izgradnjo zipline.
Najprej smo pričeli z izdelavo projektne do-
kumentacije, ki smo jo zaupali strokovnja-
kom podjetja FIMA d.o.o. iz Šentjanža pri 
Dravogradu in Habitare iz Ljubljane, hkrati 
pa smo pričeli s pridobivanjem vseh potreb-
nih soglasij in dovoljenj od pristojnih inšti-
tucij ter lastnikov zemljišč, kjer bodo stali 
objekti in nad katerimi bo potekala jekleni-
ca. Med drugimi smo morali izdelati poseb-
no študijo - popis vseh habitatov na območju 
Navrškega vrha in pridobiti posebno nara-
vovarstveno soglasje za načrtovane posege. 
Izdelati je bilo potrebno tudi geološke razi-
skave območij, kjer sta postavljeni startna in 
ciljna ploščad, da so se njihovim izsledkom 
prilagodili načrtovani posegi.
Izdelani projekti in pridobljena vsa soglasja 
so bili pogoj, da smo izgradnjo zipline lahko 
vključili v skupni projekt NatureGame, ki ga 
koordinira Geopark Karavanke. Za projekt 
smo nato uspešno pridobili sofinanciranje iz 
evropskega programa Interreg V Slovenija 
– Avstrija in tako iz evropskih sredstev pri-
dobili nekaj manj kot polovico potrebnih fi-
nančnih sredstev za izgradnjo zipline. Sledil 
je izbor izvajalca del, kjer je bilo na javnem 
razpisu izbrano podjetje Vertikala-X  d.o.o. z 
Raven na Koroškem v sodelovanju s podje-
tjem Vevrca d.o.o. z  Gorenjske, ki po vsem 
svetu postavlja adrenalinske parke, igrala in 
jeklenice.
Maja leta 2019 so se pričela prva gradbena 
dela, ki so bila po letu dni, v katerem smo 
se soočili z zimskimi meseci, tragično smrtjo 
idejnega očeta projekta in pandemijo nove-
ga koronavirusa, uspešno zaključena. Zgra-
jeni sta bili startno-razgledna ploščad z vse-
mi nosilci za jeklenico, ki so vpeti globoko 
v skalo Navrškega vrha, in ciljna ploščad z 
nameščenim dvojnim zavornim sistemom. 
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Čez Črno je bila najprej obešena jekleni-
ca z nameščenimi signalnimi kroglami, ki 
opozarjajo udeležence v zračnem prometu, 
nato pa so izvajalci napeli še glavno jekleni-
co, po kateri se izvajajo spusti. Nabavljena 
je bila vsa potrebna oprema za spuste – vo-
zički z magnetnimi zavorami in varovalna 
oprema: varnostni pasovi, vponke, čelade, 
nahrbtniki. Na startno-razgledni ploščadi 
so postavljene interpretacijske table, na ka-
terih sta prikazana zanimiva geodiverziteta 
območja in periadriatski šiv, saj Olimpline 
poteka neposredno preko periadriatske 
prelomne cone med afriško in evropsko li-
tosfersko ploščo, zato boste ob spustu poto-
vali tudi iz Evrope v Afriko. 
Ob zaključku del je bilo izvedeno tudi zelo 
pomembno usposabljanje inštruktorjev, ki 
bodo ljudi varno spuščali po jeklenici. Zak-
ljučni tehnični pregled jeklenice in vseh 
elementov, ki sestavljajo Olimpline, je opra-
vil pooblaščenec podjetja VERTIC ALPS iz 
Francije, ki je tudi izdal certifikat o ustrez-
nosti, ki ga je potrebno vsako leto obnavljati.
Za samo izvajanje spustov smo na javnem 
razpisu izbrali izvajalca podjetje A-MAX 
d.o.o. iz Mežice, ki je s sodelovanjem uspo-
sobljenih inštruktorjev in prevoznikov orga-
niziralo vso potrebno logistiko in v začetku 
julija 2020 pričelo z izvajanem spustov.
4. julija 2020 smo z velikim ponosom in polni 
pozitivnih pričakovanj pripravili spektaku-
larno otvoritev, ki se je je udeležil tudi pred-
sednik države Borut Pahor in s tem potrdil 

velik in preko meja občine segajoči pomen 
naše nove pridobitve. Poimenovali smo jo 
OLIMPLINE in s tem znova počastili črnjan-
ske olimpijce. Nekateri od njih so se tudi 
odzvali našemu povabilu in se skupaj z dru-
gimi športniki na otvoritvi kot prvi uradno 
spustili po jeklenici – Nataša Lačen, Katjuša 
Pušnik in Drago Pudgar. Na startu Olimpli-
ne smo s postavitvijo spominske plošče po-
častili tudi spomin na idejnega pobudnika 
zipline Grego Lačna.
Olimpline je v preteklem mesecu in pol postal 
del črnjanskega vsakdana. Ob koncih te-
dna vsi z zanimanjem obračamo poglede v 
nebo in spremljamo junake, ki se spuščajo 
po jeklenici. Kljub nekaj izraženim dvomom 
ob začetku projekta lahko po pozitivnih od-
zivih občanov zdaj rečemo, da smo Črnjani 
ponosni na nov dosežek, ki je in bo v Črno 
pripeljal številne obiskovalce in nas postavil 
na turistični zemljevid Slovenije. 
Zato bomo to uspešno zgodbo v prihodnjih 
letih nadaljevali z ureditvijo plezalne poti – 
ferate, kolesarskih poti, izgradnjo adrena-
linskega parka za otroke in še s čim.  
Da si poleg obiskovalcev tudi Črnjani želimo 
novih dogodivščin, ste številni že dokazali z 
opravljenim spustom po Olimpline. Vsi osta-
li pa prijazno vabljeni na adrenalinsko pus-
tolovščino - pogum velja!

Irena Nagernik,
vodja projekta Olimpline
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Foto: Boris Keber
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GREGA LAČEN
(1976–2020)

Januarja letos smo se poslovili od Grega 
Lačna, našega nekdanjega sokrajana. Smrt 
je zaustavila njegovo bogato življenjsko pot 
in s tem tudi niz njegovih vrhunskih alpini-
stičnih dosežkov. 
Že kot otrok se je srečeval z gorami in planin-
stvom, saj je bil njegov oče Marijan alpinist 
in med drugim vodja prve koroške odprave 
leta 1980 v Peru. Z njim, z mamo Trezko in 
sestro Natašo so že v času Gregove zgodnje 
mladosti opravili Slovensko planinsko pot. 
Na Grossglocknerju je stal pri štirinajstih le-
tih. Prva plezalna smer pa ni bila z očetom, 
ker se namreč le-ta sprva, v skrbi za sina, ni 
navduševal nad tem, da bi Grega postal al-
pinist, pač pa je splezal z Milanom Plescem 
Plate v Raduhi. Njegov začetek plezanja je 
bil v domačih gorah, največkrat v Peci, kajti 
ta je bila zanj najlepša gora na svetu.

»Gajsten Črnjan,« je zapisala o njem Marta 
Krejan Čokl (Za moje punce, Grega Lačen; 
Viharnik, leto XLVIII, december 2016, št. 12), 
»in človek dejanj. Eden izmed redkih ljudi, ki 
znajo in zmorejo biti izjemni na več področ-
jih.« Ne le kot alpinist, ampak tudi kot podje-
tnik in družinski človek.

Po večjih uspehih, kot so Cajesh v Andih, El 
Capitan v Ameriki in Daulagiri v Himalaji, je 
s štiriindvajsetimi leti stopil na streho sveta, 
v odpravi Si.mobil Extreme Ski Everest 2000, 
vzpon pa so okronali še s smučarskim podvi-
gom Dava Karničarja. Črnjani smo bili tak-
rat (in še večkrat kasneje) na našega alpini-
stičnega junaka res ponosni. Na tej odpravi 
mu je pomrznilo nekaj prstov na nogah, kar 
je pripeljalo do kasnejše amputacije.

Grega Lačen je bil član AK Črna. V svoji dol-
goletni karieri je kot izjemen alpinist zabele-
žil vrsto zahtevnih vzponov (več kot šeststo) 

in bil član več kot dvajsetih alpinističnih od-
prav.

Gregova alpinistična pot je tekla od zanese-
njaških in drznih smeri do kasneje nekoliko 
bolj umirjenih. »Sam sebe imam za allround 
plezalca,« je razložil v intervjuju Marti Kre-
jan Čokl, kjer je dobro strnil svoje dosežke, 
»preplezal sem težke tehnične smeri z oce-
no A5, v plezališčih smeri z oceno 8a+, v go-
rah do ocene IX, preplezane imam vse tri 
probleme Alp, težke kombinirane smeri v 
Alpah, Peruju, Patagoniji. Stal sem tudi na 
dveh osemtisočakih.« 

Južna Amerika ga je vedno vlekla v naj-
hujše plezalne izzive. Znana je smer v Fitz 
Royu Zadnji dnevi raja, ki sta jo s Tomažem 
Jakofčičem leta 2007 v zelo neugodnih vre-
menskih pogojih plezala neskončnih dva-
insedemdeset ur, ne da bi vmes kaj spala. 
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Smer sta posvetila Gregovemu nekdanje-
mu soplezalcu in prijatelju Ožbeju Povsodu. 
Tomaž Jakofčič je o Gregu zapisal: »Ko je 
enkrat prestopil krajno zev pod steno, se je 
prelevil v bojevnika brez primere. Bil je alpi-
nist svetovnega formata s težkimi vzponi po 
vsem svetu. Za promocijo lastnih uspehov ni 
storil ničesar in slava mu ni bila pomembna. 
Gojil je najčistejši odnos do alpinizma in ple-
zanja.«
Leta 2012 je vodil koroško odpravo na Bro-
ad Peak, ki je bila zelo uspešna, saj je kar 
pet članov od sedmih stalo na vrhu. Andrej 
Gradišnik, njegov soplezalec, prijatelj in 
avtor knjige Sanje, Koroška 8000, je o Gre-
gu zapisal: »Neizmerna ljubezen do sten 
in neskončnih lepot gora, želja po iskanju 
meja lastnih sposobnosti, jeklena volja in 
neskončna energija so ga gnale, da v nobe-
nem življenjskem obdobju ni odložil plezal-
ne opreme v kot. Ravno nasprotno. Z leti je 
bil vedno boljši, poln idej, motivator in vodja, 
ki je k novim podvigom znal pritegniti šte-
vilne prijatelje in alpiniste. Tudi v meni … je 
znal zanetiti iskro …« Grega Lačen in Andrej 
Gradišnik sta skupaj preplezala ogromno 
smeri, med drugim sta v Kirgiziji ponovila 
najznamenitejšo smer v dolini Ak Su - Pere-
stroika Crack.
Grega je imel veliko prijateljev in vsi so ga 
nadvse cenili kot dobrega soplezalca. Tadej 
Golob, eden med njimi, se spominja: »Spo-
znala sva se na odpravi v Daulagiri leta 1998, 
na mladinski oziroma kadrovski odpravi, 
kot smo ji rekli. Naši najboljši. Nikoli več se 
kje zunaj nismo imeli tako dobro kot takrat.« 

Grega je to, da je neustavljiv, komentiral 
tako kot mnogi pravi alpinisti: »Dejstvo je, da 
uživam bolj, ko cilj uresničujem, kot ko je do-
sežen, in to iz čisto preprostega razloga: ker 
to pač rad počnem.« 

Jurij Gorjanc ga ob slovesu v Planinskem 
vestniku (št. 2, 2020) tako nagovarja: »Alpi-
nizem si zajemal z veliko žlico. Zame in za 
mnoge druge nedosegljiv ideal, poln obču-

dovanja. Po krajših mednarodnih odpravah 
in številnih skalnih in kombiniranih vzponih 
doma in v tujini si vstopil v svetovni alpini-
stični vrh; z Daulagirijem si prebil led in po-
kazal, da so najvišji vrhovi sveta dostopni 
tudi Korošcem. Za tabo s(m)o si upali tudi 
drugi …«

»Dolgih trideset let je plezal,« povzema sino-
ve uspehe Marijan Lačen, »iz dneva v dan je 
alpinizem vse bolj postajal smisel njegovega 
življenja. Njegova strast, udejanjanje in potr-
jevanje. Živel je polno, bogato in osmišljeno 
življenje.«

V intervjuju za Črjanske cajtnge pred malo 
manj kot dvajsetimi leti, po osvojitvi Mount 
Everesta, mi je Grega povedal: »Moj osnovni 
cilj je, da plezam vse življenje težke vzpone; 
šele ko bom star, bom – kot rečejo – sedel 
pred hišo in pipico kadil. Imam toliko načr-
tov, da ne vem, če bo za vse dovolj eno samo 
življenje.« 

Žal se mnoge Gregove želje niso uresničile, 
ker je prehitro odšel. Življenje je izgubil pri 
sestopu z enega od vršacev nad Jezerskim. 
A spomin nanj bo ostal. Na Grega bomo mis-
lili na gorskih grebenih in hrbtih, ko bomo 
plezali po razih, policah in previsih, ko bomo 
stali na raznih vrhovih in se ozirali po dalja-
vah ter občudovali lepote tega nekoristnega, 
a tako krasnega sveta …

Patagonija, Fitz Roy
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Seznam odprav in vzponov Grega Lačna 
(Vir: www.pzs.si/novice) 

Yosemite 1995 - koroška odprava (prvenstve-
na smer Twilight zone v Devils Towerju z 
oceno A5 ter prva ponovitev tehnične smeri 
Winds of Change z oceno A5 v El Capitanu, 
1.000 m)
Patagonija 1996 - mini koroška odprava (ne-
uspešna zaradi slabega vremena)
Peru 1997 - Primorska odprava (prvenstve-
na smer v vzhodni steni Cayesha, Tretji svet, 
ED+, VI, 6, 90°, M6, 950 m)
Himalaja Daulagiri 1998 - slovenska odpra-
va (pristop na vrh Daulagirja 8.167 m)
Peru Huantsan 1999 - koroška odprava 
(prvenstvena smer v severni steni Huantsa-
na, Koroška smer, VI, 6a+, 90°, 1.400 m)
Himalaja Nilgiri 1999 - slovenska odprava 
(neuspešna zaradi slabega vremena)
Himalaja Monut Everest 2000 - slovenska od-
prava (pristop na vrh Everesta 8.850 m)
Himalaja Vzhodni Jannu 2002 - mini sloven-
ska odprava (neuspešna zaradi slabega vre-
mena)
Patagonija - Tores del Paine 2003 - mini od-
prava (ponovitev Bonington-Wilians smeri v 
Centralnem stolpu Paine, VI, A2, 650 m)
Patagonija - Cerro Almirante 2005 - odprava 
AK Črna (prvenstvena smer v deviški steni 
Cerro Almirante Nieto, Eol VIII-/VII+ 650m 
in 1pp smeri Hyper Mermor v Aig. Mermo-
zu, VIII-, 650 m)
Peru Taulliraju 2006 - koroška odprava 
(prvenstvena smer v deviški zahodni steni 
Taulliraja, El Centelleo, VI, 6, 6b, M5)
Patagonija 2007 - mini odprava (prvenstvena 
smer v eni najdaljših skalnih sten na svetu, v 
severni steni Fitz Roya, Los ultimos dias del 
paraiso, 1.700 m, VII+, A1)
Peru Cordiliera Blanca 2009 - odprava AK 
Črna (ponovitev Direktne smeri v Toclaraju, 
D+, 1000m)
Patagonija 2011 - mini odprava (zaradi ne-
nehnega slabega vremena le ena kratka 
prvenstvena smer Cortissima v Pachama-
mi, VII-, A1, 350 m)

Karakorum 2012 - alpinistična odprava Ko-
roška 8000 - Broad Peak (vodja odprave, na 
kateri je pet alpinistov doseglo vrh)
Kirgizija 2016 - mini odprava (prosta pono-
vitev najznamenitejše smeri v dolini Ak Su 
- Perestrojka Crack, VIII+/IX-)
Patagonija 2019 - severna in južna Patagoni-
ja (plezanje v Campanile Esloveno in Torre 
Principal, plezanje smeri v Casarottovem 
stebru)
* Seznam odprav po letu 2011 ni popoln.
Pomembnejši zimski vzponi v evropskih 
gorstvih:
Aig des Pelerines: Beyong good and evil, V, 
5+, M7, 600 m
Eiger: Heckmaierjeva smer ED, 1.800 m
Aig Sans Nome: Direktna smer (z izstopno 
varianto), V, 5+, M7, 1.000 m
Petit Jorasses: Omega, M6, 6+, 700 m
Mt. Blanc du Tacul: Pinocchio, 6+, 450 m
Matterhorn: Schmidtova smer, ED, 1.100 m
Pomembnejši letni vzponi v evropskih gor-
stvih:
Velika Cina: Hasse-Brandler , VIII+, 550 m, 
np
Velika Cina: Iso 2000, VIII+, 500 m, np
Marmolada: Olimpo, VIII, 1.000 m, rp
Marmolada: Tempi moderni, VIII-, 900 m, np
Dru: Bonatijev steber ED, VIII-, A1, 600 m
Grand Capucin: Flegrand delire, ED, A4, VII, 
450 m

Irena Greiner

Veselje po preplezani najtežji prvenstveni smeri v 
ljubljeni Peci



21

PGD ČRNA

OPERATIVNA DEJAVNOST
GASILCEV V LETU 2019

Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Ko-
roškem je bilo ustanovljeno leta 1886 in de-
luje že 134 let. Rdeča nit dejavnosti našega 
društva je bila predvsem: gašenje požarov 
ter pomoč prebivalcem pri poplavah, plazo-
vih in drugih nesrečah, ki jih povzroča pred-
vsem narava. 

V tem času se je marsikaj spremenilo. Nasta-
li so novi materiali, način gradnje hiš se je bi-
stveno spremenil, razvoj industrije, uporaba 
raznih kemičnih materialov, spremenil se je 
način ogrevanja in podobno. Vzporedno s 
tem pa se je spremenila tudi taktika gašenja, 
kakor tudi opremljenost gasilcev. 
Dejavnost gasilcev in tudi zahteve časa se 
vse bolj povečujejo. Tako je v društvu aktiv-
na enota prvih posredovalcev (nudenje prve 
pomoči). Vse pogostejše so delovne nesreče 
v gozdovih, prometne nesreče in iskanje po-
grešanih oseb. 
Poleg tega naše društvo opravlja tudi dežur-
stva ob različnih prireditvah in tekmovanjih 
v naši občini, opravlja požarne straže v pod-
jetjih TAB in MPI in še bi lahko naštevali. 
  

Vse to zahteva od gasilcev veliko tehničnega 
znanja, fizične in psihične pripravljenosti, 
predvsem pa požrtvovalnosti. 
V vseh teh letih dejavnosti sta kljub veli-
kim spremembam v času in razvoju ostali                                                                                                                                           
dve stalnici: imeti željo pomagati ljudem v 
nesreči in medsebojno zaupanje oziroma 
tovarištvo.

V tem letu je bilo 47 posredovanj:

- šestkrat požari,
- sedemkrat prvo posredovanje,
- dvakrat nesreča v cestnem prometu, 
- štirinajstkrat posredovanje tehnične pomo-
či,
- sedemkrat posredovanje pri plazovih,
- enajstkrat delovne nesreče, poplave, reše-
vanje, močan veter in iskanje pogrešanih 
oseb,
- petkrat prevozi pitne vode oddaljenim kme-
tijam (50 m3), 
- požarne straže v podjetjih,
- razna dežurstva, urejanje prometa, spre-
mljanje tekmovalcev na športnih priredi-
tvah.
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Izobraževanje članstva: 
- dva gasilca sta opravila tečaj za nosilca di-
halnega aparata,
- en gasilec je opravil tečaj za gašenje notra-
njih požarov modul B,
- dva gasilca sta opravila obnovitveni tečaj 
za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi,
- sedem gasilcev je opravilo tečaj za priprav-
nika,
- pet gasilcev je opravilo tečaj za višjega ga-
silca, 
- tri gasilke so opravile tečaj za mentorico 
mladine,
- dve gasilki sta opravili tečaj za vodjo članic.
Naši gasilci in gasilke opravljajo vsa izobra-
ževanja v izobraževalnem centru za zaščito 
in reševanje na Igu pri Ljubljani.

Poleg vsega naštetega društvo skrbi tudi za 
podmladek, saj je vključenih kar lepo število 
otrok in mladostnikov, ki spoznavajo osnove 

gasilstva in se redno udeležujejo vseh tekmo-
vanj, kjer dosegajo zavidljive uspehe.
Tudi enota gasilk je v društvu zelo uspešna. 
Udeležuje se vseh aktivnosti v društvu, zelo 
uspešne so tudi na tekmovanjih v naši zvezi, 
regiji in na državnem nivoju. 
Na koncu naj omenim še dejavnost naših 
starejših gasilk in gasilcev (veteranov). Tudi 
oni so nepogrešljiv člen našega društva. Za-
vedamo se, da naša gasilska dejavnost izvi-
ra iz tradicije in iz ponosa preteklosti.
Tudi veterani prispevajo velik delež k dejav-
nosti našega društva. Udeležujejo se raznih 
delovnih akcij, dežurstev, požarnih straž in 
tekmovanj.  
      
Vir: Poročilo poveljnika PGD Črna na Koroškem 
Roka Šušla na občnem zboru društva, dne 4. 1. 
2020

Zbral in uredil Peter Kropivnik,
Črna na Koroškem, 03. 03. 2020

UTRINKI

Predsednik države in županja 
vabita na Gradove kralja Ma-
tjaža

Županja se je 3. marca v Rušah udeležila srečanja Kluba 
županj
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Polaganje venca

Obisk predsednika Boruta Pahorja,
foto: D. Novakovič STA

Rok Šušel, prejemnik bronastaga znaka Civilne 
zaščite na Ravnah, 1. marec 2020

Priznanje prostovoljstvu
prijazno mesto 2020

Podpis pogodbe za izvedbo odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v porečju Meže (čis-
tilna naprava in kanalizacija)

Nadaljevalni pogovori z veleposlanico Madžarske

Februarja je v Koprivni 
poveljnik sil Slovenske 
vojske, brigadir Milan 
Žurman, županji Obči-
ne Črna podelil zahvalo 
za dobro sodelovanje
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ŽE VEČ KOT 40 LET ZVEST COUNTRY GLASBI

Milan Pečovnik - Pidži, znan slovenski co-
untry pevec, nekdanji Črnjan, obeležuje že 
31 let samostojne kariere in 41 let delovanja 
na glasbeni country sceni. Njegova blagovna 
znamka je Kralj Matjaž – Iz pravljice v resnič-
nost. Lani je posnel tri nove pesmi v zagreb-
škem studiu Eldorado. Založba Obzorja Ma-
ribor, glasbeno založništvo HELIDON, pa je 
izdala ponatis njegove prve CD plošče iz leta 
1989 z naslovom »Helidonove uspešnice, Mi-
lan Pečovnik Pidži«. Med mnogimi njegovimi 
videospoti je zadnji korikaver Moj črni konj. 
Za Črjanske cajtnge pa je več o sebi in svoji 
glasbeni karieri z veseljem povedal kar Pidži 
sam. 

Glasba ti je v krvi. Po kom si podedoval 
posluh? Kdaj so ti dali kitaro v roke?
Moj oče je imel kitaro in rad je pel. Sam sem 
za kitaro prijel pri osemnajstih in začel kot 
samouk. Takrat si nisem niti v sanjah pred-
stavljal, da bom kdaj tako močno vpet v glas-
bo in da bom ustvaril približno sedemdeset 
avtorskih pesmi in preko dvajset videospo-
tov.  

Si prvi izključno country solist pri nas. Kaj 
to pomeni? Je bil res usoden film Nashville, 
da si se odločil za country glasbo?
Leta 1989, ko sem začel samostojno kariero, 
sem imel to srečo, da je tehnika takrat že do-
puščala petje v živo na podlagi matrice, saj 
še nisem imel svoje skupine. In ravno zara-
di tega sem lahko nastopal sam s kitaro in 
postal prvi country solist pri nas. Da sem se 
zaljubil v country, je res kriv film Nashville. 
Glasba v filmu me je tako prevzela, da sem 
si ga ogledal večkrat. Vsa tista barvitost in-
strumentov me je popolnoma začarala.

Kako je bilo na začetku, v osemdesetih le-
tih, pri D' Drava Country band in Pohorje 
ekspres?
D'Drava country dečki je bila prva country 

glasbena skupina v Jugoslaviji. Ko je leta 
1980 komaj nastalo skupino zapustil pevec, 
me je Mitja Novak, moj smučarski tovariš in 
banjoist, povabil v skupino in tako se je za-
čelo. Še danes sem zvest tej glasbeni zvrsti. 
V tistem času ni pri nas nihče drug igral te 
zvrsti glasbe. Kmalu zatem je nastala naj-
bolj znana in popularna country skupina na 
področju bivše Jugoslavije, Plava trava za-
borava iz Zagreba, ki ustvarja še danes. Po 
razpadu skupine D'Drava country dečki sva 
z Mitjo Novakom ustanovila skupino Pohor-
je express. V tistih časih se je dosti igralo po 
različnih mladinskih klubih. Tako smo igrali 
tudi mi. Igrali smo tudi po terasah na morju, 
predstavili smo se na festivalu Vesela jesen. 
V tistih časih si lahko dobil dobre instrumen-
te ali dobre plošče predvsem v tujini. To pa je 
bilo včasih kar stresno. Carino je bilo potrebno 
plačati ali pa švercati. Danes je to vse dosti 
lažje dostopno.

Leta 1989 si izdal glasbeno kaseto Prve 
brazde. Koliko je bilo po tem posnetih 
CD-jev in albumov, bi jih znal prešteti?
Prvim brazdam je sledilo še enajst CD plošč: 
1991 Pidži Country; 1995 Najino Slovo; 1998 
Kavboj Pidži; 1998 Za prijatelje rokometnega 
kluba Celje, Pivovarna Laško; 2001 To nisem 
jaz ne ti; 2004 Tiho v noč odmeva pesem; 2009 
dve CD plošči: Country glasba je večna; 2009 
The best of Milan Pečovnik Pidži in 2010 dve 
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CD plošči, posneti v živo s koncerta Country 
glasba je večna iz SNG Maribor. Nazadnje 
je konec leta 2019 izšel še ponatis prve CD 
plošče z naslovom Helidonove uspešnice, Mi-
lan Pečovnik Pidži.
Naj omenim še to, da sem v svoji karieri po-
snel tudi 27 videospotov. Na YouTube je na 
ogled 15-minutni film o moji glasbeni karie-
ri in odkritju podobe Kralja Matjaža v ste-
ni Pece v Topli. Pripravljen pa je že tudi ves 
snemalni material za dokumentarni film na 
to temo.

In bilo je nešteto nastopov. Tudi v Črni, pred 
kratkim smo te z nekaj glasbeniki lahko 
poslušali v gostišču Kurnik. Koliko je še os-
talo Korošca v tebi, čeprav si že dve tretjini 
življenja na Štajerskem?
Sem bil, ostajam in bom vedno ostal Koro-
šec. Na to sem ponosen in tega nikoli ne po-
zabim. Upam, da se to izraža tudi v mojih 
pesmih. Nadvse rad pridem nastopat med 
svoje ljudi, žal mi je edino, da so vabila red-
ka. 

Vsebina tvojih pesmi je zelo raznolika. Ve-
liko je priredb iz naših ljudskih in umetnih 
pesmi (Kajuh, Klopčič, Prešeren, Pavček), 
precej tudi iz tujih popevk. Kdo pa ti sesta-
vlja besedila avtorskih komadov? 
Pesmi, katerih avtor besedil in glasbe sem 
sam, sem ustvaril okoli sedemdeset. Poleg 
tega sem naredil nekaj priredb znanih tu-
jih country uspešnic in priredbe slovenskih 
narodnih pesmi. Uglasbil sem štiri besedila 
naših prej naštetih pesnikov in tudi nekaj le-
pih in zanimivih  besedil manj znanih avtor-
jev, ki so jih napisali prav zato, da jim dam 
melodijo. Pesem napišem, ko se zanjo poro-
di ideja. Po naročilu pa nisem nikoli naredil  
nobene. 

Kaj pa melodije, so napevi tvoje delo ali ti 
kdo pomaga?
Melodije so moje, pri aranžmajih pa je zra-
ven že od leta 1993 moj producent in prijatelj 
Rista Ibrić, član skupine Plava trava zabora-
va iz Zagreba. 

Kdaj pa kdaj priskočijo na pomoč tudi dru-
gi vokali, kajne?
Seveda, to so back vokalisti in vokalistke, 
ki so mi ali mi še pomagajo pri snemanju. 
Naj omenim nekatere: Irena Vrčkovnik, Ma-
rijana Mlinar, Dragan Verber, Marko Lo-
gar, Gorazd Čepin, Božo E. Kolarič, Franci 
Podbrežnik, Neva Pipan.

Koliko si nastopal tudi drugod, v tujini? Kje 
vse imaš prijatelje muzikante?
Ostajam zvest slovenskim besedilom, zato 
v glavnem nastopam po Sloveniji. Res pa je, 
da sem nastopil tudi v Italiji, Avstriji in Rusiji. 

Ali se ves čas držiš country melodij? Te je 
kdaj zamikala kaka druga zvrst glasbe?
Ja, res je, ostajam pri countryu. Vendar je 
moj country malo slovensko obarvan. Seve-
da rad poslušam tudi druge glasbene zvrsti, 
vendar se nisem nikoli spogledoval s tem, da 
bi sam presedlal na kako drugo zvrst.

Večja skupina Črnjanov smo te šli počastit 
ob 30-letnici glasbene kariere, ko si imel v 
Slovenskem narodnem gledališču v Mari-
boru veliki koncert s številnimi gosti, med 
njimi ti je Rafko Irgolič zapel pesem Moj 
črni konj. Kako pa si obeležil 40-letnico?
Na projekt ob 30-letnem jubileju sem res po-
nosen. Če verjameš ali ne, sem ga izpeljal 
sam, vendar so mi vsi, ki sem jim potrkal na 
vrata, z veseljem pomagali. Za to jim bom 
vedno hvaležen. Organizacijsko je bilo to iz-
jemno težko in naporno. Zato se ob štiridese-
tletnici nisem lotil česa podobnega, sem pa 
za to priložnost posnel tri nove pesmi: Kav-
boj Pidži mix, Rad imam šport in Na svetu si. 

Kako usklajuješ službo in svojo glasbeno 
pot? Ali je biti učitelj športa in hkrati znan 
glasbenik prednost ali si kdaj naletel tudi 
na kake težave?
Svoj poklic imam zelo rad. Glasba pa je moj 
hobi. Oboje uspešno usklajujem. Ne vidim 
nobenih težav, razen morda te, da lahko 
igram le ob vikendih. V službi sem seveda 
drugi lik. Tam sem učitelj Milan Pečovnik.
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Glasba ti zapolnjuje življenje in te osrečuje. 
Ostane ob tem še kaj prostega časa za kak 
drug hobi?
Seveda. Šport ima v mojem življenju posebno 
mesto. Zanj vedno najdem čas. Tenis, smuča-
nje, kolo, nogomet. Tudi gobe grem zelo rad 
nabirat. In kak dober film si rad ogledam. 

Za tiste, ki še niso kupili kakega tvojega po-
slovnega darila Kralj Matjaž, razloži, pro-
sim, kako je prišlo do te ideje.
Pred leti sem ga mahnil z vikenda v Topli do 
vodnjaka po vodo, malo postal, se zagledal  v 
daljavo, tja proti največji steni Pece – Korde-
ževi steni in ga zagledal! Kralja Matjaža, ki 
ima sicer v Peci (vsaj tako pravijo) svoje do-
movanje že stoletja. Pomislil sem, da bi podo-
ba kralja Matjaža utegnila postati prav tako 
zanimiva kot Ajdovska deklica, ki jo še ved-
no trumoma hodijo opazovat pod severno 
steno Prisojnika nad Kranjsko Goro. Verjel 
sem, da bomo v domačem kraju sedli skupaj 
in naredili načrt, kako bi podobo promovira-
li in pritegnili turiste, celo idejni projekt sem  
pripravil (star je že deset let), vendar se zdi, 
kot da to nikogar ne zanima. Do danes mi ni 
uspelo najti sogovornika v domačem kraju, 
ki bi bil toliko naklonjen temu, da bi poma-
gal k večji prepoznavnosti. Odkrito rečeno, 
sem mislil, da bo to odkritje pripomoglo k ra-
zvoju turizma v kraju, ampak …  Verjamem, 
da se mi je kralj Matjaž odkril z namenom. 
Očitno moram še malo počakati …
Sem se pa domisli zanimivega projekta: Iz-
delki pod skupno blagovno znamko Kralj 
Matjaž. V zgodbo sem pritegnil nekaj zna-

nih družinskih podjetnikov, izdelovalcev 
kvalitetnih slovenskih izdelkov. Sodelujem 
s Hišo penin Frangež,  Čokoladnico Lucifer, 
Medarstvom Cesar in Oljarno Kocbek. Peni-
na, čokolada, bomboniera, med in bučno olje 
omenjenih slovenskih proizvajalcev, opre-
mljeni z logotipom kralja Matjaža, so lahko 
lepo protokolarno darilo, ki predstavlja Slo-
venijo. Kralj Matjaž je vendar največja slo-
venska legenda! Na tem področju vidim še 
nekaj odprtega prostora, vendar bi potrebo-
val več časa in denarja za promocijo.

Kmalu se boš kot učitelj upokojil, a kot glas-
benik zagotovo ne. Kakšni so tvoji načrti? 
Sem nemiren duh. Načrtov nikoli ne zmanj-
ka. Prav gotovo se bom po upokojitvi še naprej 
bratil s športom in glasbo. Tako, za dušo. 
Predvsem pa se bom bolj posvetil svoji bla-
govni znamki in svoji vnukinji Daliji, ki je sta-
ra leto in pol.

Kako si kot glasbenik prebrodil krizo ob 
epidemiji koronavirusa? Kaj ta izolacija in 
vladni ukrepi prinašajo glasbenikom tudi 
za naprej?
Z glasbo  se ukvarjam iz veselja in mi je neke 
vrste hobi. Seveda zaradi korone ni bilo  
»špilov« in nastopov,  ampak mene to ni pre-
hudo »udarilo«, saj živim od svoje učiteljske 
plače. Popolnoma sem se posvetil učenju na 
daljavo. Priznati moram, da si nisem nikoli 
mislil, da bom šport kdaj učil na tak način. 
Za glasbenike, ki jim je glasba oziroma nas-
topi in koncerti edini vir preživljanja, pa je 
to gotovo težko obdobje in veliko breme. Ne-
kaj glasbe je bilo na daljavo pa na balkonih 
… V iskanju rešitev smo ljudje iznajdljivi in 
inovativni. Res  pa si želim, da bi bilo to »ko-
rona obdobje« kmalu končano in da se bomo 
lahko na glasbenih prireditvah in koncertih 
družili kot nekoč. 

V imenu bralcev Črjanskih cajtng se ti zah-
valjujem za to izčrpno predstavitev in ti že-
lim še veliko užitkov ob snovanju country 
glasbe, pa tudi osebnega zadovoljstva. 

Irena Greiner

INTERVJU
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ADRIJANA KAMNIK,
ČRNJANSKI GLASBENI TALENT

Adrijana, poznajo te stari in mladi, nasto-
paš širom po Sloveniji in tudi čez mejo. Kje 
se je pravzaprav vse skupaj začelo in kdaj?

Že od otroštva sem rada prepevala, takrat 
se je tudi moja zgodba začela, ko je v podru-
žnični šoli Koprivna, katero sem obiskovala, 
odkrila moj »talent« učiteljica Danica Štern, 
za kar ji bom večno hvaležna, saj je ona po-
budnica, da sem se odločila prijaviti na tak-
rat aktualno tekmovanje Mladi pevski talen-
ti Koroške. Takrat sem imela rosnih osem 
let in to je bil moj prvi nastop pred »množi-
co« ljudi in kolikor vem, me ni bilo prav nič 
strah, po drugi strani pa se spominjam, kako 
sem imela celotno tekmovanje v topli dvora-
ni oblečeno vročo zimsko bundo. Je pa res, 
da sem jo snela za svoj nastop in očitno je to 
tudi pomagalo, saj sem s pesmijo Lisička je 
prav zvita zver in z oranžnimi uhlji na glavi 
tudi zmagala. Takšni spomini ostanejo.

Kako se spominjaš Talentov, ali bi lahko 
rekla, da je bila to odskočna deska?

Tisto leto, ko sem se udeležila Talentov, je bilo 
zame najbolj razburljivo obdobje, saj sem iz 
zavetja črnjanske osnovne šole odšla v popol-
noma neznano okolje ravenske gimnazije, 
potem pa so še Talenti vse postavili na glavo, 
ker niti približno nisem pričakovala, ko sem 
se prijavljala in opravila s predizborom, ki 
je stopnja pred avdicijo, ki poteka preko TV 
ekranov, da bom sploh prišla naprej. Ko sem 
dobila pismo, da sem sprejeta, je bil to zame 
popoln šok. Vendar sem od takrat naprej 
vzela to resno poslanstvo, da predstavljam 
Koroško in da se izkažem po svojih močeh, 
zato sem v to vložila veliko truda. Na avdiciji 
sem si »stajling« naredila sama, v polfinalu 
in finalu pa sem imela kostumografe, moj-
stre ličil, frizerje in razne pomočnike, plesne 
učitelje, ki so nam pomagali izpopolniti naš 
nastop, zato se je bilo treba kar nekajkrat 
peljati na vaje v Ljubljano, zaradi česar je 
trpela šola, ker sem imela »stotine« opraviče-
nih šolskih ur, in pa starša, ki sta me vozila 
in me podpirala na vsakem koraku. Po eni 
strani je bilo res naporno, po drugi strani 
pa sem človek, ki obožuje adrenalin in potre-
buje dinamiko. 15 let sem jih imela takrat in 
moje razmišljanje o »svetu« se je verjetno z 
izkušnjami, ki sem jih pridobila, spremenilo, 
vendar pa sem kar prav povedala takrat, da 
»ne rabim fanta«, pa ne zato, da bi me nad-
zoroval na vsakem koraku, ampak bolj zato, 
ker težje najdem čas.(Smeh) Drugače pa te 
izkušnje nikoli ne bi spremenila, naredila bi 
isto še enkrat, ker mi je dala potrditev, da je 
glasba res moj stil življenja in me to osreču-
je. Spremlja me na vsakem koraku in je od-
mik od sveta, saj z njo pozabim na vsakdanje 
sitnosti in se lahko popolnoma predam svo-
jim čustvom, ki jih zlijem v note. Seveda pa 
so bili Talenti tudi odskočna deska, da lahko 
svojo glasbo prenašam med ljudi.
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Kako se je gradila tvoja glasbena pot?
Po Talentih je bil res »bum« nastopov in kon-
certov širom Slovenije in na enem od teh sem 
tudi spoznala svoj bend Nou nejm band, s 
katerimi smo nastopali doma in tudi v Nem-
čiji. Največji dosežek pa je bil takrat izvedba 
tradicionalnega velikonočnega koncerta, ki 
se ga je udeležilo več kot 1.000 poslušalcev. 
Vidnejši izvajalci, s katerimi sem nastopala, 
so bili tudi Uroš Perič, Rock'n Band, Frajkin-
clarji, Marjana Mlinar, Riff band, Skor band. 
Prav tako sem povezana z Borovljami v Av-
striji, kjer je veliko mojih pevskih prijateljev, 
ki so vidni profesorji in ustvarjalci glasbe že 
vrsto let. To so brata Roman Verdel in Mar-
jan Verdel, Anton Boschitz in Bruno Petris-
chek, ki me je tudi povabil na svoj koncert na 
Dunaj, kar je bila res nepozabna izkušnja. 
Sedaj pa že nekaj časa sodelujem z ansam-
blom Smeh, kjer sem prevzela zabavni del 
repertoarja. Poleg samostojnih nastopov pa 
so večinoma petki in sobote ter včasih tudi 
kakšna nedelja zasedeni za špile z mojim 
duetom, ki ga imam z Miranom Vavčetom, s 
katerim sva sodelovala že pri Nou nejm ban-
dom, zdaj pa sama nastopava skupaj tako 
po Sloveniji kot tudi po Dalmaciji, saj sva oba 
vodiča in animatorja pri agenciji Ojla. Tudi 
na to sem zelo ponosna, da lahko spozna-
vam svet in s tem tudi turizem, ki me zelo za-
nima in spoznavam najboljše hrvaške klape, 
s katerimi naredimo v Žalcu vsako leto tudi 
koncert.

Poješ različne zvrsti glasbe, katera zvrst 
glasbe pa je »tvoja« in v njej najbolj uživaš?
Spoštujem vse zvrsti  glasbe, vendar se naj-
bolj najdem v rocku in rock'n'rollu ter discu 
prejšnjega stoletja, kjer je tudi moj idol Tina 
Turner. Čeprav pa, odkar zahajam v Dalma-
cijo, so me prevzele tudi melodije njihovih 
krajev.

Kje najpogosteje nastopaš in za katero pu-
bliko?
Najpogosteje nastopam kar na Koroškem 
s svojim duetom na raznih rojstnih dnevih, 

porokah, zaključkih in tudi v Dalmaciji, z 
ansamblom Smeh pa po celotni Sloveniji na 
raznih gasilskih veselicah. 

Kdo ti pomaga pri iskanju koncertov, kostu-
mografiji, maski, kdo te spremlja na kon-
certih? Bi koga posebej izpostavila, da je 
zaslužen za tvoj uspeh?
»Stajlnig« si najraje izberem kar sama; ker 
pa se zgodi, da ko kaj naročam na spletu in 
mi je malo preveliko, mi pomaga mama, ki 
zna šivati in mi je že neštetokrat popravila 
kakšno obleko. Brez podpore družine ne 
bi bilo niti »uspeha«, saj se lahko v vsakem 
trenutku zanesem na njihovo podporo in 
nasvete. Prav tako pa me je moj sodelavec v 
duetu Miran spodbudil, da sem se lotila pro-
jekta in naredila svojo prvo pesem.

Napisala si pesem, ki se je precej »prijela«, z 
zelo pomenljivim besedilom. Kdo ti je poma-
gal pri pisanju besedila in ustvarjanju glas-
bene podlage? Ima kakšen poseben pomen, 
je komu namenjena?
Za tem projektom je kopica ljudi, ki mi stojijo 
ob strani, verjamejo vame in so mi pomaga-
li ustvariti to sporočilo, ki ga želim izraziti s 
pesmijo, saj je to edini način, s katerim lahko 
pokažem, kaj zares čutim. Najbolj pa mi je 
pomagal in marsikaj pripomnil moj bratra-
nec David Verdel, za kar sem mu res hvale-
žna, saj se je res potrudil s svojimi idejami. 
Ustvarjanje glasbene podlage in nato sne-
manje pesmi pa je potekalo v studiu v Vele-
nju pri Zvonetu Hranjecu.  Prvotna ideja be-
sedila je bila, da pač ni o ljubezni, saj večina 
današnjih pesmi temelji ravno na tem. Nav-
dih sem iskala predvsem v tem, da se lahko 
marsikdo poistoveti s pesmijo in jo vzame za 
svojo, saj izžareva optimizem. Besedilo izža-
reva čar življenja, z vsemi ovirami, ki pa jih 
premostimo z vztrajnostjo, ki nas privede 
do uspeha, do tistega dela, ko lahko rečemo; 
Evo, uživam življenje in moj je dan! Sporoči-
lo moje pesmi: Če si nekaj zares želiš, se tru-
diš, garaš, vztrajaš in verjameš, kljub vsem 
preprekam in oviram, ki te vlečejo na tla, ti 
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bo skozi čas uspelo. Zato uživaj življenje in 
vsak trenutek, ki ti je dan. Res je, pot ni posu-
ta z rožicami in padci te lahko trajno ranijo, 
vendar pomemben je povratek, s katerim 
dokažeš, da si še močnejši kot prej. In ja, po-
membne so tudi tiste osebe, ki ti pomagajo, 
da dosežeš cilje, ki si jih zadaš.

Nastopov imaš ogromno, včasih si odsotna 
kar več dni … Kako vse združuješ: faks, dru-
žino, prijatelje?
Sem človek, ki ni nikoli pri miru, statičnost 
me ubija. Vedno iščem nove izzive in da bi 
razmišljala samo o faksu in o ničemer dru-
gem, bi se mi zmešalo, zato pa je tudi toliko 
dejavnosti, kot je moje petje in turizem, brez 
katerih Adrijana ne bi bila prava Adrijana. 
Res pa je, da vse uravnavati in usklajevati je 
včasih zelo naporno; če je že čas za faks in 
nastope in tudi družino, pa zmanjka časa za 
prijatelje, ki mi včasih to tudi očitajo. Jim ne 
zamerim, ker je res tako, da pač velikokrat 
nimam časa in se z mojimi najboljšimi prija-
telji iz otroštva, šest nas je in smo vsi doma 
v Koprivni oz. okolici, ne vidim tudi po dva 
tedna. Zdaj v času tega presnetega korona 

virusa pa tako sploh ne vem, ali bi jih še pre-
poznala. (Smeh) To je edino, kar mi zares 
manjka, drugače pa je moje pestro življenje 
prava dogodivščina in kljub temu da se mi 
včasih tudi ne da iti na nastop, tega ne bi za-
menjala za nič na svetu.

Kakšne načrte imaš za prihodnost?
Načrti za prihodnost se gibljejo najprej v 
smeri izobrazbe, da dokončam študij, seve-
da, brez tega ne morem kaj, sem le gimna-
zijski maturant. Ob študiju pa bo na prvem 
mestu seveda petje. Prav tako pa razmišljam, 
da mi turizem zelo ugaja in je možno, da bi 
se po faksu tudi zaposlila v tej smeri. Najbo-
lje pa bi bilo, da bi našla nekaj, kar povezuje 
petje, turizem in pravo. Moj življenjski moto 
je popolnoma preprost in se ga kar striktno 
držim: »Če ne probaš, ne veš. Zato probaj in 
se potem odloči, a je zate ali ni.«

Hvala za izčrpne odgovore. Želim ti še veli-
ko glasbenih uspehov ter uspehov v življe-
nju …

Terezija Napečnik
(marec 2020)

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

Poskrbeti za več gibanja in bolj zdravo pre-
hranjevanje je cilj mnogih posameznikov, ki 
skrbijo za svoje zdravje. Ker se velika večina 
ljudi tega loti na napačne načine oziroma 
niti ne vejo, kako začeti, vam bom kot licen-
cirana prehranska svetovalka in vaditeljica 
predstavila nekaj izhodišč, kako se zadeve 
lotiti s pravilnimi pristopi.

Človeško telo potrebuje določeno količino 
energije dnevno
Zdrava prehrana je ključnega pomena za 
ohranjanje zdravja in predstavlja kar 70% 
uspeha pri hujšanju oziroma vzdrževanju 
telesne teže, ostalih 30% pa predstavlja teles-
na aktivnost. To pomeni, da v kolikor želimo 

narediti spremembo na svojem telesu, mora-
mo v prvi vrsti spremeniti svoje prehranske 
navade. Človeško telo potrebuje le določeno 
količino energije dnevno (dnevni energijski 
vnos hrane) in vse, kar je preveč, se kopiči 
v telesu v obliki maščobe. Dnevni energijski 
vnos hrane se pri posameznikih razlikuje. 
Odvisen je od posameznikovih telesnih pa-
rametrov (višina in teža), starosti, spola in 
telesne aktivnosti. Tako se energijski vnos 
oseb, ki se redno ukvarjajo s športom, raz-
likuje od ostalih. Prav tako se prehrana ne-
koga, ki si želi s športno aktivnostjo povečati 
mišično maso, razlikuje od nekoga, ki želi 
skozi treninge izgubiti telesno maščobo.
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Osnovne prehranske smernice
Da je naše telo zdravo in sposobno, mu mo-
ramo zagotoviti nujno potrebne snovi. Tako 
je ključnega pomena, da uživamo vse tri sku-
pine makrohranil – beljakovine, maščobe in 
ogljikove hidrate. 
Ogljikovi hidrati naj bodo polnovredni. Sem 
uvrščamo polnozrnat kruh, ajdovo kašo, 
rjavi riž, kvinojo, polnozrnate testenine ipd. 
Pomembno je, da jih na dnevni bazi zauži-
jemo največ, saj so glavno gonilo energije. 
V jedilnik umestimo tudi visoko kvalitetne 
in visoko biološko razpoložljive beljakovine, 
z jajci na prvem mestu. Seveda pa ne sme-
mo pozabiti tudi na meso, ribe, stročnice 
in mlečne izdelke. Pomemben vir energije 
nam predstavljajo tudi maščobe – tako na-
sičene kot nenasičene. Sem spadajo mastne 
morske ribe, jajca, nerafinirana olja, maslo, 
avokado, polnomastni mlečni izdelki, seme-
na in oreščki. Izogibati se je potrebno trans 
maščobam. To so maščobe, ki se nahajajo v 
raznih predelanih živilih, kot so peciva, na-
mazi, slaščice, razni prigrizki … Prav tako 
se je potrebno izogibati vnaprej pripravlje-
nim in predelanim živilom (bele testenine, 
bela moka …), sladkorju in sladkim pijačam. 
Priporočeno je povečano uživanje zelenjave 
dnevno (po možnosti v vsakem obroku), sad-
je je potrebno uživati zmerno. Potrebno je 
spiti dovolj tekočine na dan (približno 1 liter 
na 25 kg telesne teže). 

»Medijske« diete in vpliv okolja na prehra-
njevanje
Velik vpliv na prehranske navade imajo me-
diji in okolje. Tako imenovane medijske diete 
so večinoma preveč hitre, kratke in uspeš-
ne le s komercialnega vidika. Večinoma so 
strokovno nepreverjene in izločajo cele sku-
pine makrohranil. Pomembno je poudariti, 
da prenizek vnos energije prav tako vodi do 
neželenih rezultatov, saj se naša prebava 
upočasni, poleni. Zato je ključnega pome-
na, da se ves čas prehranjujemo zmerno in 
zdravo, kar pomeni, da na dnevni bazi zau-
žijemo zadostno količino vseh treh skupin 

makrohranil, ne stradamo telesa in se ne 
prenajedamo. 

Prehransko svetovanje
Veliko ljudi pomoč poišče pri prehranskemu 
svetovalcu. Naloga prehranskega svetovalca 
je, da stranki svetuje na podlagi dosedanje-
ga prehranjevanja. Potrebno je ugotoviti, kje 
so največje napake, zaradi katerih stranka 
ne doseže željenih ciljev. Na podlagi telesnih 
parametrov se določi potreben celodnevni 
energijski vnos in se stranki pripravi ustre-
zni prehranski načrt in jedilnik. 

Ne pozabimo na športno aktivnost
K zdravemu življenjskemu slogu pa seveda 
spada tudi zadostna količina telesne aktiv-
nosti. Za splošno dobro počutje in ohranja-
nje kondicije je dovolj daljši sprehod večkrat 
tedensko, tek v naravo in podobno. Za krepi-
tev in oblikovanje telesa pa je pomembno, da 
se nekajkrat tedensko poslužimo tudi vadbe 
za moč (vadba z utežmi ali lastno težo).

Funkcionalna vadba
Konec lanskega leta smo v Črni pričeli s tre-
ningi funkcionalne vadbe, ki poteka dvak-
rat tedensko. Funkcionalna vadba je vadba, 
ki temelji predvsem na lastni teži telesa in 
je primerna za vsakogar. Naši treningi so 
sestavljeni predvsem iz krepilnih vaj za iz-
boljšanje splošne moči in kondicije, pri ka-
terih si pomagamo z utežmi in elastikami. 
Trening funkcionalne telesne vadbe vpliva 
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MANCA ČEPIN IN NJENA SESTAVLJANKA
ŽIVLJENJA

na razvoj prav vseh motoričnih sposobnosti 
(moč, koordinacija, gibljivost, hitrost, ravno-
težje …), hkrati pa vpliva tudi na lepo obli-
kovano telo in seveda na zdravje. Hkrati v 
vadbo redno vključujemo tudi nekajminutno 
visoko intenzivno intervalno vadbo (ang. 
High intensity interval trening – HIIT), za 
katero je značilno hitrejše zmanjševanje ko-
ličine telesne maščobe kot pri kateri drugi 
aktivnosti.
 
Združimo prijetno s koristnim
Odzivi na vadbo so pozitivni in kljub temu, 
da vadba poteka le dvakrat tedensko po eno 
uro, so udeleženke, ki redno trenirajo, zado-
voljne s svojimi rezultati. Sama vadba je pre-

rasla tudi v prijetno druženje in stkala nova 
prijateljstva. Udeleženke se med sabo spod-
bujamo in druga drugo motiviramo. S tem je 
učinek našega truda vedno boljši. 
V poletnih mesecih vadbo izvajamo na sta-
dionu v Črni, termine pa prilagajamo vre-
menskim razmeram. V jeseni bomo z vadbo, 
v kolikor bodo razmere dopuščale, nadalje-
vale v zaprtem prostoru, termini pa bodo 
objavljeni na mojem in občinskem facebook 
profilu in spletni strani. Morebitne zainte-
resirane vabim, da se nam pridružite. Za 
dodatne informacije mi lahko pišete na moj 
elektronski naslov . 

Maja Pečovnik

Manca Čepin je mlada Črnjanka, ki je le-
tos zaključila osnovno šolo z odliko. Kot 
najstnica gleda na svet zelo zrelo in v mar-
sičem presega svoje vrstnike. Je vedno na-
smejana, prijetna in družabna oseba, ki pa 
je tudi vsestranska umetnica. Zelo je uspe-
šna na prav vseh področjih, največ svojega 
prostega časa pa namenja svoji ljubezni do 
umetnosti. Manca namreč zelo rada glasbe-
no ustvarja, prav tako pa piše ter bere in še 
in še. V času svojega osnovnega šolanja se 
je udeležila različnih natečajev, tekmovanj 
in tudi osvojila prva mesta za svoja literarna 
dela, katera najdete tudi v njenem knjižnem 
prvencu »Sestavljanka življenja«, zaradi ka-
terega pa sva opravili ta intervju. Ob pode-
litvi spričeval je namreč v svet ponesla svojo 
prvo avtorsko knjigo. Kljub rosnim letom je 
njeno besedišče izredno bogato, način izra-
žanja pa slikovit in nazoren. Vsebina njenih 
del pusti za sabo globoka in modra sporoči-
la, hkrati pa navduši, navdihne in spodbudi 
bralca k razmišljanju in čutenju. »Sestavljan-

ka življenja« pa je verjetno prav posebno 
delo za Manco tudi zato, ker ga je ustvarila 
skupaj s svojo sestro Moniko, ki ji je pomaga-
la pri oblikovanju te knjige. 
Vabim vas k branju intervjuja, da spoznate 
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INTERVJU

to prijetno, komunikativno in vsestransko 
talentirano dekle, ki je lahko marsikomu v 
navdih in ponos. 

Kaj rada počneš v prostem času?
Plešem, pojem, igram na klavir in kitaro, be-
rem ter pišem. Poleg drugih knjig pogosto 
rada berem psihološke knjige in delam na 
sebi. Rada imam čas zase in se ukvarjam 
tudi z meditacijo ter hodim na sprehode. 
Najrajši od vsega pa se ukvarjam z glasbo, 
pišem besedila pesmi in jih nato poskušam 
uglasbiti.

Kakšni so tvoji začetki pisanja? 
Za vse, kar delam, sta zaslužna mama in 
ata, ker sta mi omogočila, da sem lahko po-
skusila, karkoli sem si želela. Pokazala sta 
mi nove stvari in jih tudi počela z mano. Ve-
liko sta vplivala na to, kaj sem poslušala in 
brala. Moja mama zelo dobro piše in to rada 
dela, mi je velika inspiracija. Sestra Monika 
in njen fant Nejc pa sta mi dala prve knjige, 
katere sem res rada brala. Nato sem skozi 
čas začela tudi sama pisati. Ne bi pa tega 
mogla, če mi ne bi moja družina to pokazala 
in omogočila ter me spodbujala. Ne bi bila 
taka, kot sem, če ne bi bilo ob meni takšnih 
ljudi, kot sem jih imela. Pokazali so mi stvari, 
ki so tudi mene pritegnile.

Pišeš na papir ali računalnik? Zakaj?
Odvisno. Kar se tiče proze, pišem na računal-
nik, ker mi je lažje, lahko hitreje popravljam, 
tipkam in sproti urejam besedilo. Besedi-
la pesmi za uglasbitev pa pišem v beležko, 
ker jih tako lažje prelistam, kakšno idejo 
prenesem v drugo besedilo. Z beležko nato 
besedila lažje uglasbim ob klavirju. Tudi bolj 
osebno mi je kot računalnik, pa zapisano ne 
moreš kar tako zbrisati.
 
Kje najdeš navdih?
Želela bi reči, da predvsem iz osebnih izku-
šenj, ampak ne, nimam zlomljenega srca, ži-
vela sem res srečno otroštvo. Za to sem hva-
ležna. Veliko navdiha pride iz drugih situacij, 

kar vidim pri drugih ljudeh, njihovo življenje, 
situacije iz okolice. Vsebino črpam iz notran-
josti, pride iz mene, včasih pa kaj vidim, do-
življam in me nato navdihne, da o tem kaj 
napišem. So seveda kakšne malenkosti, ki 
jih potegnem tudi iz osebnih izkušenj. Tista 
besedila so bolj terapevtska, pišem za sebe 
in jih nisem pokazala še skoraj nikomur. Tež-
je je deliti svojo osebno izkušnjo, kot pa če 
nekaj ustvariš posredno preko drugega lika. 

Je še čas, da deliš osebna besedila. Kdo pa 
je tvoj vzornik, če ga imaš?
Pri literarnem ustvarjanju mi je res dober 
pisatelj J.R.R.Tolkien, ki je napisal trilogijo 
Gospodar prstanov. Tako nazorno, z dobrim 
izrazoslovjem in slikovito opisuje svet, ki ga 
je sam ustvaril. Pri glasbi mi je vzor tekstopi-
sec Bernie Taupin, ki je napisal besedila za 
uglasbitev za Eltona Johna. 

Tako mlada, pa tako polna modrosti, zag-
nanosti, talentov. Kako se počutiš ob tem, 
da si med najmlajšimi krajani, ki so kdaj 
izdali svojo avtorsko knjigo? 
Presenečena. Res sem hvaležna, da mi je 
šola pomagala. Nisem pričakovala, da se 
bo kaj takega zgodilo. Delala sem, kar rada 
počnem, in se je nekako vse skladalo. Vese-
la sem, še bolj vesela pa bom, če bodo ljudje 
radi brali moje delo in jim bo branje nekaj 
dalo. 

O čem govori Sestavljanka življenja? Na 
kratko nam povej vsebino tvoje knjige, s ka-
tero bi pritegnila svoje bralce. 
Je bolj taka mešana knjiga, ni samo o eni 
stvari, je zbirka različnih vrst besedila. Ena 
zgodba v obliki dnevnika sledi Emi skozi 
najstniško obdobje, ko sprejema pomembne 
odločitve v življenju in odrašča skozi lastne 
izkušnje. V zbirki so tudi spisi in poezija ter 
na koncu še angleška zgodba, ki govori o 
ljubezni v času vojne. Knjiga je torej takšna 
zbirka besedil, sestavljanka, za vsakega se 
najde kakšen del, ker je toliko različnih vse-
bin v njej. Vsebuje stvari, ki so komične in 
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Budnica ob 1. maju je bila letos malo drugače.
Hvala Pihalnemu orkestru RM in PGD Črna.

ZAHVALA OB
LETOŠNJI BUDNICI

lahke, kaj je pa tudi težjega, recimo pojavi se 
tudi smrt.

Zakaj naslov »Sestavljanka življenja«?
Kar se tiče naslova, sem izhajala iz pesmi-
ce »Sestavljanka«, saj je moja najljubša v 
zbirki. Najprej sem hotela, da se bi knjiga 
imenovala kar samo »Sestavljanka«, potem 
pa sva z učiteljico razmišljali, da to mogoče 
zveni malo prazno in sva dodali še »življe-
nja«. Glede na to, da knjiga govori ravno o 
odraščanju in raznih življenjskih temah in 
opisuje ljudi različnih starosti in z različnimi 
težavami, se mi je pa zdelo, da to povzame 
kar celotno vsebino, ne da kaj izda. 

V svoji knjigi pišeš v slovenščini in v angleš-
čini, pripoveduješ v prvi in tretji osebi, spre-
hajaš pa se tudi med liriko in epiko, pred-
vsem med kratkimi zgodbicami in poezijo. 
Kaj pa je tebi najbližje? Kaj najraje pišeš? 
Najraje pišem besedila pesmi, največ jih 
pišem v angleščini. V angleščini se lažje iz-
ražam, je tudi bolj spevni jezik in vse zveni 
bolje, ko poskušaš kaj uglasbiti. Besedila na-
mreč rada pišem skupaj z glasbo.
 
Kako pa je nastajala knjiga?  Kako si doži-
vljala pot do izdaje knjige, ko si vedela, da 
bo izdana?
Najprej nisem vedela, da bo izdana. Sprva 
sem mislila, da bo natisnjena kot kakšen 
šolski bilten v papirnati obliki, skupaj speta 
s spenjačem, ko je učiteljica za slovenščino 
dala pobudo, da skupaj zberemo moja dela 
in jih izdamo. Pri knjigi sta sodelovali učite-

ljica za slovenščino in učiteljica za angleš-
čino. Nisem si predstavljala, da bo iz tega 
dejansko nastala prava knjiga. Ko sem izve-
dela, da se bo izdala v trdi vezavi, sem temu 
težko verjela, dokler nisem knjige dejansko 
držala v rokah. Ko se je govorilo o naslov-
nici, sem prvo pomislila na sestro Moniko, 
ki je talentirana za grafično oblikovanje in 
smo jo tudi vključili v oblikovanje knjige. Res 
sem hvaležna vsem, ki so sodelovali in po-
magali pri nastanku knjige.

Kaj pa predstavitev knjige Sestavljanka živ-
ljenja, razmišljaš kaj o tem?
Razmišljam. Bomo videli, kakšno bo stanje 
zaradi koronavirusa. Knjige imam na zalogi 
in jih želim deliti z ljudmi.

Lahko kdaj pričakujemo tudi kakšen roman 
ali celotno zbirko pesmi? Kakšna je tvoja vi-
zija v literarnem svetu, imaš željo po novih 
projektih?  
Upam, da bom celo življenje nekaj ustvarja-
la. Rada bi kdaj še izdala kakšno knjigo ali 
pesmi, zelo rada bi delala na glasbenem al-
bumu s pisanjem besedil pesmi. Želim si, da 
bi se s svojim delom lahko koga dotaknila in 
ga spodbudila k ustvarjanju ali navdihnila, 
navdušila. Moj cilj je, da nekaj počnem, da ne 
odneham. Vse pa bo prišlo ob svojem času.

Manci se zahvaljujem za pogovor in ji želim 
še obilo dosežkov na njeni ustvarjalni poti. 
Odlomek iz njene »Sestavljanke življenja« pa 
si lahko preberete pod razdelkom »Šilce lite-
rature«.

BARBARA JELEN
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POROČILO  O DELU  KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA

ŠPORT

Nadaljujemo sestavljanje mozaika v keglja-
nju, ki smo ga začeli graditi pred 15. leti, 
natančno v letu 2005, ko je bilo ustanovlje-
no naše društvo. V tem času smo omogočili 
kegljanje delovnim organizacijam, gojen-
cem CUDV, upokojencem in upokojenkam 
in splošni rekreaciji. Enkrat tedensko se pri 
nas družijo rekreatorke DU Črna, ki so sta-
rejše od 70 let. Pri nas so odigrane tekme 
OKSU, OTS Koroške, imamo ekipe (Ser-
ving, Kralj Matjaž, Tanabrani in Eko Dim), 
ki igrajo v okviru občinske lige. Perspektiv-
na je tudi naša mladina, ki kaže izredno lepe 
rezultate. Trudijo se s treningi pod vodstvom 
Aleša Moličnika. Torej, vse čestitke našim 
mladim in upam na uspešno delo še naprej.
Ekipa Špedicije RCM uspešno igra v dru-
gi ligi vzhod. Kljub reorganizaciji te lige in 

kljub neigranju nekaterih naših članov (po-
škodbe, odsotnosti) smo se obdržali v tej eli-
tni druščini. V lanskem  letu smo igrali po-
kalne tekme in zmagali ter postali prvaki  
Koroške.
Kljub koroni oziroma covid-19, ki nam je 
prekrižal vrsto  načrtov, so bili naši plani us-
pešno dokončani.
Kegljišče, ki je stalnica obiskov kar vseh 
sedem dni v tednu, je v zelo slabem stanju, 
čeprav ga redno vzdržujemo. Rad bi se zah-
valil vsem, ki nesebično in s prostovoljnim 
delom prispevate, da je naše kegljišče tako, 
kot je.
Zaključujem z željo, da bi se čim prej zače-
lo graditi novo kegljišče, ki bi nam zmanjša-
lo stroške igranja kot domačin na drugem 
kegljišču.
Rezultatov igranja nisem omenjal, kajti te 
lahko spremljate na kabelski TV in vidite na 
naši oglasni deski.
Vsem organom društva in ostalim, ki kakor-
koli pomagate ustvariti naš boljši jutri, prav 
lepa hvala za trud in vloženo delo. Prav tako 
se zahvaljujem naši županji, ki ni gluha za 
naše prošnje.

Lep športni pozdrav,
predsednik KD Črna Stanislav Kordež
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POROČILO ALPSKE SEKCIJE SK ČRNA 
ZA SEZONO 2019–2020

ŠPORT

Preteklo sezono smo žal zaradi znanih do-
godkov okrog izbruha pandemije corona-
virusa zaključili predčasno. Sezona ja bila 
že od samega začetka zaradi spremenljivih 
razmer zelo turbulentna.
Zaradi slabih razmer na ledenikih dolgo 
nismo mogli pričeti z delom na snegu, nato 
pa je zelena zima v nižinah in sredogorju 
poskrbela za nemalo težav pri organizaciji 
treningov in tekem.
V razvrstitve klubov v tekmovanju za sloven-
ski pokal Nordica Dobermann najdemo SK 
Črna na 9. mestu med 35 slovenskimi  klubi, 
ki so bili vključeni v kategorizirana tekmova-
nja pod okriljem Smučarske zveze Slovenije 
v kategorijah U-12, U-14 in U-16, kar štejemo 
za dober rezultat. 
Organizacija dela po skupinah je bila po-
dobna kot v preteklosti.
a) Alpska šola in U-10: vodja Marko Sonjak, 
Špela Verdel
Zaradi generacijskega zamika sta Marko 
in Špela poleg organizacije vadbe v alpski 
šoli prevzela še tekmovalno skupino U-10. 
Marku in Špeli sta občasno pomagala Gal 
Oderlap in Helenca Lesjak. Skupina se je 
udeleževala različnih tekem po Koroški, od 
Koroškega pokala do pokalnih tekmovanj 
na Peci, letnik 2010 pa tudi kot rangirani tek-
movalci VZH regije v kategoriji U-10 tekmo-
vanj za pokal vzhodne regije.
V skupini najbolj izstopajo Urh Rebula, 
Maks Franc Doler, Maša Trost, Tinkara Me-
šnjak, Vita Gorza in Marta Osojnik..
V tekmovanju Koroškega pokala - skupna 
razvrstitev - so tekmovalci dosegli nasled-
nje rezultate: 2. mesto Franc Maks Doler  (l. 
2011), 2. mesto: Urh Rebula (l. 2010), 3. mes-
to Vita Gorza, 4. mesto Tinkara Mešnjak, 5. 
Marta Osojnik, 11. mesto Regina Mori.
 
b) U-10/U-12 cicibani: trener Dejan Kumer, 

pomočnica Helena Lesjak, Gal Oderlap/tre-
ner Boštjan Delalut
Pri tej skupini smo poizkusili dvigniti nivo 
treninga predvsem z vadbo na nekaterih 
bližnjih smučiščih v Avstriji (Peca, KorAlpe), 
še posebej zaradi slabe zime in posledično 
nepripravljene proge Kogelnik. V zadnji tre-
tjini sezone se je kot sodelavec - trener ekipi 
pridružil Boštjan Delalut, kar je pomenilo 
dodaten pozitiven impulz ekipi in se je odra-
žalo tudi v realizaciji treninga in rezultatih 
na tekmah.
Kondicijske treninge so tekmovalci opravili 
na stadionu in v telovadnici Črna, s pripra-
vami na snegu pa so kot običajno pričeli na 
najbližjem ledeniku blizu Villacha, na Möl-
tallu v Avstriji. Tekmovalci U-10 so se udele-
ževali regijskih in ostalih pokalnih tekem, 
U-12 pa pokala VZH regije in slovenskega 
pokala Nordica. V skupini U-12 se je najbolj 
izkazal Tjaš Vesnicer, predvsem s 4. mestom 
na zadnji tekmi državnega pokala v VSL,  
med dekleti so točke osvajale Žana Gor-
za, Asja Tomše, Neža Mori, Metka Osojnik, 
Živa Štern, Neža Sagoničnik, Ella Osojnik in 
Lana Pratneker.   
Za pokal Vzhodne regije v kategoriji U-10 so 
točke na regijskih tekmah osvajali: Urh Re-
bula, Maks Franc Doler in Tinkara Mešnjak.
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c) U-14/U-16: mlajše/i, starejše/i deklice/
dečki; trener Tadej Ameršek  
Tekmovalci: Johana Lesjak, Manja Trost, 
Ajda Rebula, Luka Kovač, Iris Srebre, Miha 
Oserban, Sandi Šepul. Žal so pred ali med 
sezono s treningi in tekmovanjem prenehali 
Kim Debelak, Iris Srebre in Lenart Lesjak. 
Največ uspeha sta dosegla v otroški katego-
riji Miha Oserban, ki je letos kot predstavnik 
reprezentance Slovenije nastopil na medna-
rodnih tekmah za pokal Loka v Škofji Loki 
in predvsem s tretjim mestom na neuradno 
najmočnejšem tekmovanju mladih Evrope - 
Alpe Cimbra, bivši Troffeo Topolino v Tren-
tinnu /Italija dosegel enega večjih uspehov 
v otroških kategorijah v zgodovini kluba, in 
Johanca Lesjak, ki je v minuli sezoni nare-
dila največji napredek in ji je uspel preboj v 
otroško reprezentanco Slovenije U-16.

Miha Oserban: najboljša sezona do sedaj, 
bronasta kolajna za 3. mesto v SL / U-14 na 
tekmovanju Alpe Cimbra, bivši Trofeo Topo-
linio.
Skupno v pokalu Nordica uvrščen na 3. mes-
to, najboljši rezultat:
- 3. mesto SL Troffeo Alpe Cimbra, Trentino, 
Italija,
- 3 x 1. mesto v VSL za državni pokal,  
- 2 x 1. mesto v SL za državni pokal,
- 4. mesto v VSL na mednarodni tekmi za po-
kal Loka v Škofji Loki.

Johana Lesjak je pokazala v letošnji sezoni 
lep napredek in tudi na tekmah dosegala vi-
dnejše rezultate. V pokalu Rauch uvrščena 
na skupno 9. mesto z uvrstitvami 27 x 5. v SL 
za državni pokal Dobermann in 1 x 5. mesto 
v VSL.V pokalu Vzh regije 1. in 3. in 2 x 6. 
mesto.

Luka Kovač: lepo se je po lanskoletni težji 
poškodbi vključil v delo skupine U-14 in se 
pričel vračati na nivo forme pred poškodbo. 

Sandi Šepul, Ajda Rebula, Manja Trost so se 
letos z nastopi v konkurenci U-14 prvič res-
no soočili s konkurenco in ob prizadevnem 
delu je prostora za napredek in uspehe v bo-
doče še veliko.

Fis skupina: trener Aleš Gorza, pomočnik - 
serviser Boštjan Delalut
Tekmovalec: Tilen Debelak 
Tilen Debelak ima za sabo dolgoletno kari-
ero, v kateri je presmučal pot od cicibana, 
ko je s sedmimi leti pričel trenirati v SK 
Črna, do člana izbrane vrste Slovenije, ko 
je nastopal na vseh svetovno znanih klasič-
nih smučiščih na tekmah hitrih disciplin SG 
in DH ter alpske kombinacije. Tudi letos je 
imel nekaj dobrih uvrstitev na Fis tekmah 
in tekmah Evropskega pokala, zaradi sple-
ta okoliščin, novih pravil in razmer na SZS 
pa je z nastopom na legendarnem smuku v 
Kitzbuehlu konec januarja 2020 sklenil svojo 
smučarsko pot.
Tilnu čestitamo za njegove dosežke in mu 
želimo vse dobro na njegovi nadaljnji poti v 
življenju. Upamo, da se naše smučarske poti 
še kdaj srečajo.

Tekmovalka: Jera Kompan je kot članica 
»C« reprezentance trenirala in tekmovala s 
C ekipo, žal pa je osrednji del priprav in tek-
movanj zaradi poškodbe morala izpustiti. 
Nekaj vidnejših uvrstitev:
- Fis tekma pokal SLO – NEO: 2 x 1. mesto za 
v SL - ME, 1 x 1. mesto za pokal SLO - NEO v 
GS med mladinkami (ME). 

ŠPORT
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- 19. mesto mednarodna Fis Tekma SG – Bi-
schofsweisen - Goetschen, Nemčija,
- 16. mesto Fis mednarodna tekma SL - Rogla,
 - 10. mesto Fis mednarodna tekma VSL – 
Krvavec,
- 12. mesto Fis mednarodna tekma SL - Kr. 
Gora.

Za dosežene rezultate čestitamo tekmoval-
cem in trenerjem in upamo na nadaljnje us-
pešno delo.

Organizacija tekem in ostala dejavnost 
Tradicionalno smo v Črni organizirali nekaj 

tekem – regijski VSL v kategoriji U10-12, Ko-
roški pokal za najmlajše ter ostale tradicio-
nalne sindikalne in rekreativne tekme.  Fis 
tekma letos zaradi spremenljivega koledar-
ja ni bila v načrtu, prav tako nismo mogli 
kandidirati za izvedbo tekem državnega 
pokala zaradi ključa organizacije, je pa dej-
stvo, da tudi ne bo možno kandidirati, če ne 
bo proga Kogelnik zasnežena. 
Še vedno si prizadevamo za čim večjo vklju-
čenost staršev pri delovanju kluba, saj je za 
delovanje kluba to bistvenega pomena.  
Organizirali smo tudi seminar za sodnike 
in pridobili nekaj novih sodnikov alpskega 
smučanja z opravljenim izpitom.
Da lahko vse aktualne dogodke v zvezi z na-
šim klubom spremljate tudi na spletu, gre 
kot po navadi zahvala Alojzu Kosmaču, ki 
skrbi za uradno spletno stran kluba (http://
www.skcrna.si/). 
Zahvala tudi vsem ostalim, ki ste prostovolj-
no pomagali in vložili svoj trud v izvedbo te-
kem ter delovanje kluba, tudi ekipi pod vod-
stvom Blaža Jelena, ki skrbi za zasneževanje 
in urejenost smučišča.
Še enkrat in ponovno tudi zahvala županji 
Romani Lesjak za podporo in pomoč s stra-
ni občine Črna ter ravnateljici Romani Ko-
šutnik in učiteljem/učiteljicam OŠ Črna za 
posluh in razumevanje.
V imenu trenerjev in tekmovalcev se zahva-
ljujem tudi vodstvu kluba – Borisu Debelaku 
in Robiju Mešnjaku za podporo in pogoje, ki 
omogočajo doseganje vrhunskih rezultatov 
v vseh kategorijah. 

S športnim pozdravom!
(marec 2020)

Vodja alpske sekcije
Mitja  Zmagaj

ŠPORT

Ker aprilska številka Črjanskih cajtng zaradi koronavirusa ni izšla, objavljamo
nekaj zimskih in pomladnih prispevkov šele v tej poletni številki.



38

SMUČARSKI TEK V LETU 2019/20

Anže Bogataj

ŠPORT

Za nami je še ena zima brez naravnega sne-
ga in umetno zasnežene proge v Črni, to pa 
pomeni, da se je za dober trening potrebno 
odpeljati v Beljak, na Pokljuko ali v Planico. 
To pa zahteva 4 do 5 ur vožnje plus trening, 
na koncu pa je to 8 ur za en trening, kar pa 
je na dolgi rok nesprejemljivo, tako fizično 
kot finančno. V pripravljalnem obdobju se 
je treniralo v okolici Črne, nekaj na Pok-
ljuki in v Planici. Rolkarski treningi so veči-
noma bili izvedeni na avstrijski strani meje. 
Domače ceste, ki so primerne za rolkanje, 
so dotrajane, z izjemo Kodrun–Sleme, kjer 
pa je zaradi gostega prometa kar nevarno. 
Nekaj snežnih treningov je bilo izvedenih ob 
Breškem jezeru, tam je proga lepo urejena, 
ampak je za starejše tekmovalce prelahka. 
Zato pa se je potrebno voziti v prej omenje-
ne centre. 
Anže Bogataj je član mladinske reprezen-
tance do 20 let. Udeleževal se je skupnih 
priprav in tekmovanj doma in v tujini. To 
zimo je imel smolo z zdravjem, saj je dvakrat 
zbolel in izgubil veliko treninga in nekaj te-
kem. Tekmoval je na FIS tekmah in na doma-
čem Alpina pokalu, uvrstil se je tudi v ekipo 
za OPA igre v nemškem Zwislu, ki pa zaradi 
situacije z virusom niso bile izvedene, prav 
tako pa tudi ne tekme za državno prvenstvo 
na koncu sezone. Glede na pogoje in oddalje-
nost od centrov in tekmovanj so bili rezultati 
dobri. Upajmo, da bo naslednja zima boljša 

z naravnim snegom in da bo tekaška proga 
v Črni umetno zasnežena, s tem bomo imeli 
boljše pogoje za trening, vzgojo mladih tek-
movalcev in pa seveda možnost rekreacije 
domačinov in ostalih obiskovalcev od blizu 
in daleč. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi še 
ene uspešne sezone.

REZULTATI:
30. 11. 2019 FIS Obertilliach 3.3 km U18 – 7. mes-
to, absolutno - 53. mesto, prosto
7. 12. 2019 FIS Pokljuka šprint 1.2 km U18 - 10. 
mesto, absolutno – 56. mesto, prosto
8. 12. 2019 FIS Pokljuka 10 km  U18 - 4. mesto, ab-
solutno – 43. mesto, klasično
5. 1. 2020 NBC Planica 10 km 5. mesto/Alpina po-
kal 3. mesto U18, klasično
11. 1. 2020 Pokal Alpina 10 km U18 - 2. mesto, 
prosto
19. 1. 2020 Lienz 42 km 27. mesto - absolutno, kla-
sično
2. 2. 2020 Državno prvenstvo 10 km U18 – 6. mes-
to, klasično
7. 2. 2020 COC Trbiž – šprint U18 – 10. mesto, ab-
solutno 57. mesto, prosto
8. 2. 2020 COC Trbiž 10 km U18 – 9. mesto, abso-
lutno 70. mesto, klasično
22. 2. 2020 FIS St. Jakob 15 km U18 – 7. mesto, 
absolutno 37. mesto, klasično
23. 2. 202 FIS St. Jakob 10 km U18 – 7. mesto, ab-
solutno 34. mesto, zasledovalno
1. 3. 2020 NBC (SLO, AVT, ITA) Beljak 10 km 1. 
mesto - absolutno, klasično
7. 3. 2020 Alpina pokal Pokljuka šprint  U18 4. 
mesto, prosto
8. 3. 2020 Pokljuka (FIS Ravna gora) 10 km 28. 
mesto - absolutno, klasično
S kolesom po občini ČRNA
Ko so bile občinske meje zaprte zaradi vi-
rusa, je Anže Bogataj 2. maja v okviru svo-
jega treninga v enem kosu prekolesaril vse 
asfaltne ceste v občini Črna. Nabralo se je 
dobrih 110 km, približno 2.800 višinskih me-
trov in 5 ur kolesarjenja. 

Zapisal vodja tekaške sekcije 
Milan Bogataj
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PEŠ ČRNA – LOKALNI NAČRT HODLJIVOSTI

ŠPORT

Občina Črna na Koroškem se je spomladi 
2020 uspešno odzvala vabilu programa Ak-
tivno v šolo in Zdravo mesto in pridobila 
možnost  za sodelovanje z delovno skupino 
programa pri pripravi Lokalnega načrta 
hodljivosti.
Program Aktivno v šolo in zdravo mesto 
opozarja na zdravstvene koristi hoje ter 
spodbuja občine in načrtovalce k ustvarja-
nju dobrih pogojev za hojo po vsakdanjih 
opravkih. Program sofinancira Ministrstvo 
za zdravje Republike Slovenije, izvaja ga 
IPoP – Inštitut za politike prostora v sodelo-
vanju s CIPRA Slovenija, društvo za varstvo 
Alp. Del programa sta Pešbus in Bicivlak, ki 
ju Črnjani dobro poznate, saj že nekaj časa 
uspešno »vozita« vaše otroke v šolo ob četrt-
kih in petkih. 
Občina Črna je možnost za pripravo Lokal-
nega načrta hodljivosti pridobila marca le-
tos s prijavo na poziv programa Aktivno v 
šolo in Zdravo mesto. Med sedmimi občina-
mi je najbolje predstavila svoja prizadevanja 
za zdravje prebivalcev v povezavi s hojo in 
urejanjem fizičnega okolja ter hkrati poka-
zala, da se pri tem opira na razširjeno mrežo 
lokalnih akterjev, kar je ena od značilnosti 
Zdravega mesta. Črna že uporablja pred-
nosti sodelovanja v drugih javno zdravstve-
nih programih, kot so Zdrava mesta, Občina 
po meri invalidov, Zdrava šola in Šola zdrav-
ja, izdelano ima tudi Celostno prometno 
strategijo. Ministrstvo za zdravje je ob izbiri 
Črne izpostavilo tudi večja okoljska breme-
na in slabe kazalnike javnega zdravja.
Lokalni načrt hodljivosti je zbirka infrastruk-
turnih, organizacijskih in mehkih promocij-
skih ukrepov, s katerimi občina postopoma 
izboljša privlačnost določenega območja 
za hojo. Načrt se pripravi na osnovi anali-
ze stanja, terenskega ogleda, razgovorov s 
prebivalci in nosilci javnih pooblastil. V Črni 
so nam pri načrtovanju svetovali tudi šolar-
ji, opozorili so nas na vrsto malenkosti, ki 

vplivajo na njihovo počutje na poti v šolo, ter 
nam zaupali, da radi hodijo peš. 
Po dogovoru z lokalno delovno skupino se 
načrt v Črni pripravlja za občinsko središ-
če. Mesto je majhno in v radiju 15 minut hoje 
so dosegljive vse ključne ustanove in stori-
tve, povečanje udobnosti in varnosti hoje v 
središču bo zato koristno za vse, prebivalce 
in obiskovalce. Izboljšanje pogojev za hojo 
zahteva posege v avtomobilski promet, vo-
žnjo skozi kraj je treba upočasniti ter uvelja-
viti novo parkirno politiko. Pomisliti velja na 
preproste rešitve, ljudi večkrat spomniti, da 
lahko na dogodke pridejo peš, da lahko par-
kirajo na robu središča in podobno. Parkira-
nje pred trgovino in ob krožišču pa je treba v 
bodoče preprečiti, nevarno je in slabo vpliva 
na okolico, rabo in podobo kraja. Med teža-
vami so bili v Črni izpostavljeni tudi manjka-
joči prehodi in pločniki, na nekaterih mestih 
bi bile dobrodošle boljše rešitve za gibalno 
in senzorno ovirane. 
Predlog Lokalnega načrta hodljivosti za 
Črno bo v začetku septembra preučila lo-
kalna delovna skupina, dopolnjen bo in pre-
bivalcem predstavljen v času Evropskega 
tedna mobilnosti, širši javnosti in drugim ob-
činam pa na svetovni dan hoje, 15. oktobra 
2020. 
Več o programu: www.aktivnovosolo.si

Pripravili: Maja Simoneti in Jana Okoren

Fotografija:
Goran

Jakovac
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Z leve čepijo A. Špiler, J. Mavrič, Z Grosar, S. Lu-
pša, stojijo V. Povsod, K. Ritonja, M Emeršič, J. 
Svetec. I. Radovič, R. Robnik, Z. Žagar. M. Savelli

ŠPORT

NORVEŠKA 1979
PRVA KOROŠKA ALPINISTIČNA ODPRAVA

(15. 7. – 15. 8. 1979)
Člani odprave: Karel Ritonja, Milan Savelli 
(takratni načelnik AO Črna), Igor Radovič, 
Andrej Špiler, Zdenko Žagar, Silvo Lupša, 
Zdravko Grosar, Jure Mavrič, Jože Svetec, 
Marjan Emeršič, Rajko Robnik, Viktor Pov-
sod – Fika (vodja odprave), Maks Geršak 
(šofer 18-sedežnega avtobusa).
Po obiskih Grossglocknerja, Treh Cin, še po-
sebej Julijskih in Kamniških Alp ter Prokle-
tij, Šar planine, Kleka, Paklenice in še dru-
gih smo v pogovorih izrazili željo, da bi šli 
plezat na Norveško – v Romsdalske Alpe. Za 
nasvet smo šli vprašat vrhunskega alpinista 
ŠAO Velenje Dušana Kukovca, in sicer leta 
1978, ko je bil star 50 let, danes pa šteje 92 let. 
Velenjčani so obiskali to norveško pogorje z 
najvišjo prepadno steno v Evropi leta 1971.
Tako smo začeli s prostovoljnim delom pri 
Rudniku: v TAB-u in v topilnici. V TAB-u smo 
praznili trakcijske baterije, ki so se vgraje-
vale v viličarje in druge stroje. Izpraznili 
smo celice, plastificirane zaboje smo rešili 
plastike in same kovinske zaboje prodali kot 
odpadno železo. Topilnica nam je podarila 
izrabljen večtonski kotel za topljenje svinca 
– tudi tega smo razrezali in prodali. Za to-
pilnico smo čez skale na drugi strani Meže 
potegnili 1000 m kabla za meritev onesnaže-
nosti. V Železarni Ravne pa smo čistili po-
tok, ki gre pod cesto od elektro razdelilne 
postaje. Žerjavčani in Črnjani so nam poma-
gali tako, da je vsak prispeval 1000 dinarjev. 
Oddolžili smo se jim tako, da smo potem z 
Norveške vsakemu poslali razglednico s 
pozdravi. Podprlo nas je 1245 krajanov. Ko 
sem tam šel v trafiko po tako veliko število 
razglednic, sem nanje čakal tri dni!
Pred odhodom na to alpinistično odpravo si 
je večina udeležencev izprosila izredno pla-
čani dopust in za to dejavnost ob predstavitvi 
našega cilja pri delodajalcih ni bil problem. 

Pred odhodom smo po trgovinah Merxa, Ko-
lonial in Ljudskega magacina prosili in dobi-
li večino konzervirane hrane, ki smo jo dali 
v lesene zaboje, te pa nam je podarila Jama 
Rudnika Mežica. Pri Ljubljana transportu – 
enota Prevalje je bil direktor Ivan Vodovnik, 
navdušen planinski delavec, pa smo naredili 
dogovor, da smo plačali stroške avtobusne-
ga prevoza samo v eno stran – 2500 km. Del 
finančnih sredstev so na naše prošnje pri-
spevali še nekateri TOZD-i pri raznih pod-
jetjih.
Logistika v tistih časih je bila drugačna kot 
danes. Kot vodja odpreme pri Rudniku sem 
imel na razpolago telefon in zemljevide za 
cestni in železniški transport. Najprej sem s 
pomočjo sodelavk, ki so znale nemško, pos-
lal pismo znanemu alpinistu A. R. Hennu. 
Zaradi nerazumevanja nemščine ni odgo-
voril, zato sem poklical na Dansko gospo-
da Rotovnika, planinskega entuziasta, ki 
je predlagal, naj pošljem pismo g. Hennu 
v angleščini. Res sem od njega hitro dobil 
odgovor z nasveti in predlogi. Z gospodom 
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Stene Romsdala                 

Vodovnikom smo se dogovorili, da nam omo-
goči šoferja, domačina Maksa Geršaka, in 
nam je to res odobril.
Pot nas je vodila čez Avstrijo in Nemčijo na 
Dansko, kjer smo v Fridrihshovnu prespali, 
šli naslednje jutro na trajekt in po desetih 
urah prispeli v Oslo, glavno mesto Norve-
ške. Tam smo najprej čakali na carinike, a 
jih ni bilo, saj so imele Danska, Norveška in 
Švedska brezcarinski dogovor. V Oslu smo 
iskali prostor za kampiranje. Za nasvet smo 
vprašali policaja, ki je na naše čudo dejal, 
da lahko šotore postavimo v parku, kar smo 
tudi storili. Naslednje jutro smo se odpravili 
v Andalsues, ki je bil naš cilj, preden odide-
mo pod steno. Javili smo se A. R. Hennu, ki 
nam je svetoval, da se javimo na posestvu 
lorda, ki je lastnik zemljišča. Lord nam je 
dovolil taborjenje z željo, da ob odhodu vse 
počistimo, kar smo seveda tudi storili. Ose-
bju je naročil, da smo brezplačno dobivali 
mleko. Kadar sta bili izobešeni norveška in 
angleška zastava, je to pomenilo, da je lord 
na posestvu, kadar pa je plapolala samo 
norveška zastava, je bil odsoten. V malem 
kampu, z mini trgovino in s tuši, oddaljenem 
nekaj kilometrov od našega tabora, smo se 
lahko le za eno norveško krono stuširali. 
Sistem dela v taboru je bil tak, da sta vedno 
dva ostala v bazi, ob Maksu, šoferju, ki se je 
preizkušal v kulinariki, saj je znal izboljšati 
okus hrane iz konzerv s čebulo, paradižni-
kom, papriko, zeljem in drugimi vrtninami 
ter z začimbami.
Imeli smo dve radijski postaji: ena je šla s 
plezalci, druga je ostala v taboru. Za primer 
nesreče smo imeli pripravljenih milijon ta-
kratnih dinarjev, torej za dva helikopterska 
prevoza.
Ko smo prve dni obiskali kraj Andalsues, 
smo šli na železniški postaji na pijačo. Pri 
plačilu runde sta se hotela izkazati Silvo 
in Zdravko. Naročili smo 13 pirov in 4 pa-
lačinke, kar je stalo 72.000 dinarjev. Ko sta 
plačala, jima je ostalo bolj malo denarja. Za 
primerjavo naj navedem, da ko smo se vra-
čali in se ustavili v Pragi, sem iz skupnega 

denarja plačal svečano večerjo z aperitivi, 
predjedjo, glavno jedjo in s pijačo, vse sku-
paj pa je zneslo 73.000 dinarjev. Ostali denar 
smo si vsi z Maksom enakovredno razdeli-
li, da smo si lahko na Češkem kupili razno 
opremo, ki pa smo jo morali potem seveda 
švercati domov.
Pred odhodom na Norveško smo poskrili 
precej žganja, ki smo ga imeli s seboj. Žganje 
je bilo predvsem za goste, predvsem na pre-
hodih mej (med Vzhodno Nemčijo in Češko 
ter med Češko in Avstrijo) nam je pri carini 
dokaj pomagalo. Ko nas je obiskal norveški 
novinar, je pri nas spil preveč žganja, zato je 
iz lordove hiše poklical taksi in svoj avto pus-
til tam. Zraven smo vzeli tudi veliko Merxove 
prave kave po 10 dag, skupaj 40 kg, in ne-
kaj smo je podarili, vsi prejemniki pa so zelo 
hvalili njeno kvaliteto.
Preden nas je  A. R. Henn povabil domov, je 
na drugi strani reke z daljnogledom opazo-
val naše plezanje in dosežke in ko je ocenil, 
da smo resni alpinisti, nas je povabil. V času 
našega obiska tam praktično ni bilo noči, le 
dve uri zmanjšane svetlobe. Ko smo se usta-
vili pred njegovo hišo, je bil tam kup zreza-
nih in scepljenih drv, mi pa smo jih, ne da nas 
bi kdo prosil, pospravili pod streho. V hiši je 
njegova žena pripravila hrano, a na mizi 
smo videli le en ovalni krožnik, nas pa je bilo 
trinajst. Zdenko je takoj zajamral glede tega. 
Toda Hennova žena se je skrivnostno nas-
mehnila in me odpeljala do shrambe, kjer je 
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18-sedežni avtobus je vozil Maks Geršak                   

bilo ogromno polnih pladnjev. Deležni smo 
bili tudi slastnih jagod, ki so rastle v nasa-
du pred hišo. Zakonca Henn sta se rodila na 
otoku Spitzberg, pozneje pa sta se preselila 
na celino v Andolsues. Povedala sta nam, da 
sta se poročila na Ramsdalu, na 1550 m. Tudi 
na ta vrh smo stopili, dostop nanj je bil oce-
njen z II–III.
Naša oprema takrat, to je pred več kot 40 
leti, je obsegala: vrvi 60 m in 40 m, pomožne 
vrvice, metulje, prijatelje, vponke, alpinistič-
ne lestve. Po nasvetu Velenjčanov smo si prej 
doma naredili veliko bukovih zagozd raznih 
velikosti, jih prekuhali in opremili z vrvica-
mi. Prav tako smo naredili iz raznih debelin 
pohištvenega profila kline, ki smo jih navr-
tali, da so bili lažji.
Izstopajoči vzponi
V Sondre Trolltind steber ali Centralni ste-
ber, višina 1536 m, dolžina smeri 2100 m, viši-
na stene 1420 m, ocena IV+, mestoma V–VI, 
čas plezanja 14 ur, enkrat bivak, prva jugo-
slovanska ponovitev, plezalca: Igor Radovič 
in Andrej Špiler.
Trollryggen 1788 m – steber, dolžina smeri 
2400 m, višina stene 1600 m, ocena –VI, čas 
plezanja 30 ur, druga jugoslovanska ponovi-
tev, en bivak, plezalca: Jure Mavrič in Zdrav-
ko Grosar.

Adelsfjell 957 m, Koroška prvenstvena, dol-
žina smeri 1000 m, višina stene 700 m, ocena 
III+, 13 ur, plezalca: Silvo Lupša in Marjan 
Emeršič.
Vseh vzponov je bilo za 44.600 m (4,6 km v 
višino). V športnem almanahu za leto 1979, 
ki ga je izdajalo časopisno podjetje Delo, so 
zapisali, da smo dosegli najboljši športni us-
peh.
Člani te odprave se srečujemo vsakih 10 let. 
Lani smo imeli srečanje na Slemenu. Od tri-
najstih nas je prišlo osem, eden se ni udele-
žil, štirje pa so že umrli.

Po spominu zapisal vodja odprave
Viktor Povsod - Fika
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DA NE POZABIMO

JOŽE KAKER

Srečujemo ga vsakodnevno, ko dokaj urno s 
palico korači po vasi, vidno zadovoljen, da 
zmore pri svojih 93. letih take poti. Ne le po 
Črni, tudi še dlje  pride. Meni, da ga v tej čas-
titljivi starosti ohranjata pri močeh in takem 
zdravju prav hoja in zmerno življenje.
To je JOŽE KAKER, zgovoren, poln doživetij 
in bogatih življenjskih izkušenj, takih, o ka-
terih ni več veliko pričevalcev in so prav zato 
toliko bolj dragocene. Za spomin in opomin 
današnjemu svetu.
Povabili smo ga na pogovor.

Da niste po rodu Črnjan, vas izdaja govori-
ca. Od kod ste prišli v Črno? 
Rojen sem bil 14. aprila 1927 v Ljubnem ob 
Savinji. V družini nas je bilo osem, šest pobov 
in starši. Živeli smo na majhni kmetiji. Oče je 
v tistem času flose vozil  v Beograd. (Flos je 
splav, s katerim so po rekah splavljali les.) 
Po 14 dni ga ni bilo doma. Lepo je zaslužil, da 
bi lahko živeli brez pomanjkanja. Ko je po 
takih napornih dneh prišel domov, je dan na 
dan zapravljal v gostilni svoj težko prigarani 
zaslužek tako dolgo, da je vse zapil. Takrat 
sem se zaobljubil, da ko dorastem, tako niko-
li ne bom zapravljal svojega zaslužka.
Pri dvanajstih mi je umrla mama. V tistih ča-
sih so umirali za jetiko. Tako tudi moja mama. 
Zelo je trpela. Seveda nobeden ni znal kuha-
ti. K nam je prišla stara mama, nad 80 let 
je štela. Zelo slabo je videla, a nam je nekaj 
skuhala. Nekoč je hotela, da bi ji kateri od 
nas nekaj pomagal. Nihče ni hotel. Ona se 
je kar takrat  odločila, da gre, da nam ne bo 
kuhala več. In je šla. Ostali smo sami. Saj ne 
vem več, kako smo se pribijali. 

Zagotovo ste šli zgodaj od doma. 
Ko sem bil star 14 ali 15 let, je prišel k nam 
en pavr in rekel očetu: 'Jaka, daj mi ti enega 
poba za pastirja.' Nobeden od bratov ni bil 
za to. Pa sem se odločil jaz. Bil sem pastir. 
Nisem hodil v šolo, samo pasel sem. Nekoč 

pride k nam župan, pa pravi: 'V redno šolo ti 
ni treba hoditi, v večerno šolo pa boš moral.' 
Seveda sem šel nekajkrat v to večerno šolo, 
a mi ni bilo všeč, pa sem tako svoje šolanje 
zaključil. 
Nato sem šel za pastirja k drugemu pavru 
in tudi pri njem sem pasel živino. Živeli so 
daleč v hribih in seveda so pri njih partiza-
ni bili dokaj vsakdanji gostje. Pri njih se je 
večkrat zadržal en mlad fant. Bil je edini sin 
z neke kmetije. Ko sem nekoč pasel na dru-
gem vrhu, sem zaslišal streljanje doma. Bili 
so izdani. Izdal jih je eden, ki je delal v sku-
pini, ki je popravljala cesto. Sporočil je Nem-
cem, da so bili na tej kmetiji partizani. Ko 
sem se vrnil s paše, so povedali, da so prišli 
nemški vojaki in so tega fanta ubili na grozo-
vit način. Ti vojaki so bili sami Čehi. Žleht ko 
sam vrag. Pravili so jim luftšuci. 
Kaj je pa potem bilo? Leta 1944 so Ljubno 
zasedli partizani. Nemški vojaki, ki so ga 
branili, so se poskrili v bunker. Partizanski 
komandant je govoril tudi nemško in jih je 
pozval: 'Takoj pridite ven ali pa bomo bun-
ker spustili v luft!' Počasi so lezli ven, eden 
po eden, osem jih je bilo. Odgnali so jih v 
hrib za cerkvijo in jih tam postrelili. Prej pa 
se je menda oglasil eden izmed njih: 'Mi nis-
mo Nemci, Čehi smo, pustite nas pri življe-
nju.' Komandant jim je nazaj zabrusil: 'To je 
pa še bolj žalostno. Vsi smo Slovani, pa ste se 
prišli borit proti nam. Kaj ste pa vi naredili 
s pobom z one kmetije? Tako mi ne delamo, 
zaslužite pa si kroglo.'  Zakopali so jih v skup-
ni grob. Ko so se Nemci vrnili, so jih morali 
domačini odkopati, menda so jih prepeljali 
na Češko. 
Bilo je na jesen 1944. leta. Po vsej Savinjski 
dolini, od Mozirja do Luč, so Nemci pobirali 
mlade pobe in nas s tovornjakom odpeljali v 
neko šolo v Šoštanju. Vsi smo bili rojeni leta 
1927. Tam smo prespali, naslednje jutro pa 
so nas odpeljali v Celje na štelngo. Vsakega 
posebej je pregledal zdravnik. Zame je ugo-
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tovil, da sem švah za vojsko. Veselo povem 
drugim, da sem prešvoh, za pol leta so odlo-
žili moj nabor. Káko srečo sem imel! Še eden 
je bil tak. Pa sva si rekla, da morava čim prej 
od tod. Policaji so nas gnali na vlak. Ko smo 
bili v vagonih, so ob vlaku  sem in tja hodili 
stražarji. Ko je stražar odšel mimo okna, sva 
se na drugi strani vagona zapodila z vlaka 
in bežala … Kmalu sva bila sredi Šoštanja. 
Takoj so za nama poslali stražarje. Ko sva 
zaslišala kako vozilo, sva se potuhnila ali 
skrila v grmovje, potem pa nadaljevala pot.

Kam sta bila namenjena?
Domov. Hodila sva previdno. Nekje sva mo-
rala čez Savinjo. Ker je bilo nevarno iti čez 
most, sva jo, vso mrzlo, prečkala. Srečno sva 
prišla na Ljubno. Odšel sem do pavra, kjer 
sem nazadnje bil pastir. V tistem času se je 
Ljubnemu približevala Šlandrova brigada. 
Srečali smo se. Komandant me je vprašal, 
koliko sem star. Takrat sem imel 17 let. 
Pridružil sem se jim. Meni se je fajn zdelo. 
Pri nekem pavru so imeli nekaj orožja. Tam 
sem dobil puško in bil ponosen, da sem pos-
tal partizan. Bil sem navdušen. 

Puško ste imeli prvič v rokah. Kako ste se 
naučili streljati. Ste imeli kakšno 'vajo'?
Seveda nisem še nikoli streljal. Podučil me je 
neki Dolenjec: 'Potegni proti sebi, desno roko 
tja, levo tako …' pa sem znal. Šlandrova bri-
gada je takrat bila že slavna. Bilo nas je veli-
ko. Napadli smo Mozirje in bili uspešni. Po-
lovili smo tudi nekaj domačinov, esesovcev. 
(SS-ovci so bili posebej izurjeni pripadniki 
nemške vojske). Sleči so morali svoje unifor-
me in obleči neke partizanske cote. Seveda 
smo se zraven zabavali, češ da se bodo kot 
domačini malo ločili od ostalih. Nato smo 
se v koloni pomikali proti Nazarjam, ko sta 
nas zasledila dva aviona. Mi smo se odzva-
li z mitraljezi. Na mene je en borec naslonil 
spodnji del mitraljeza, da je on lahko streljal. 
Seveda sta nam aviona ušla. 

Kako dolgo ste bili v Šlandrovi brigadi?

Oktobra sem se vključil, novembra sem bil že 
ujet. Takrat smo napadali Kočevje. Nemcem 
so pomagali ta beli. Iz Ljubljane so jim prišli 
na pomoč še trije tanki. Pokalo je in bobnelo, 
bili so v premoči. Tako smo iz Kočevja bežali 
v hrib, ta beli pa za nami. Imeli smo ranjen-
ce, zadelo je eno bolničarko in komandanta. 
Bil je mlad, postaven fant, doma iz Kamnika. 
Hudo je bil ranjen v trebuh, kar bledlo se mu 
je od bolečine. Ob njem je klečal njegov brat. 
Tolažil ga je, opogumljal in zraven trpel. Nič 
ni pomagalo, rane so bile prehude. Tam je 
umrl. Za vse nas je bilo zelo hudo. Nič ni po-
magalo, tam smo ga pokopali. Za ranjeno 
bolničarko smo naredili nekakšna nosila 
in smo jo nesli. Težko je bilo. Upali smo, da 
bomo v Koprivniku našli kakšen voz in jo od 
tam naprej peljali. Nič takega se ni zgodilo. 
Jaz sem bil ves droben, vsa teža je bila na 
meni, obupal sem. Ko sem bil povsem brez 
moči, sem rekel komandantu: 'Jaz ne morem 
več, vi jo nesite ali pa me tukaj ustrelite.' 'No, 
no, pob. Ti boš šel v predhodnico, da boš prvi 
streljal, če bomo na koga naleteli.' Ranjenko 
si je zadel na rame in jo nekaj časa nosil. Pa 
sem jo kmalu dobil nazaj. Nosili smo jo kar 
15 km. Končno smo prišli do ene bajte. Pove-
dali smo, da imamo ranjenko. Možak nam 
je takoj ponudil sobo, kamor smo jo položili 
na posteljo, mi pa smo se oddahnili. Hkrati 
je povedal, da bo takoj prišel zdravnik. Res 
je prišel, jo pregledal in ji nudil prvo pomoč. 
Takrat je v Adelešičih  že delovalo partizan-
sko letališče. Zjutraj je pripeljal manjši to-
vornjak, naložili so ranjenko, jo odpeljali na 
letališče in letalo je z njo poletelo proti Italiji. 
– Naša bolničarka je preživela vojno in po-
zneje sem izvedel, da je delala v Velenju. Žal 
mi je, da je nisem nikoli obiskal. 
Ko smo oddali ranjenko, smo šli naprej. Nek-
je smo dobili črn kofe in polento. Še pojedli 
nismo, je padlo povelje, da moramo naprej. 
Že je začelo pokati. 'Pob, ti pojdi naprej, če 
bo kaj, bom jaz govoril.' Hodimo, hodimo … 
Naenkrat se znajdem dva metra od stražar-
ja. Kadil je cigareto in me opazil. Vržem se 
v en graben pod cesto. Stražar se zadere: 
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'Kdo ste?' Odgovoril je partizan za mano: '9. 
Ljubljanska.' Takrat pa na Dolenjskem le-te 
ni bilo. Stražar je nameril brzostrelko in ves 
šaržer (naprava za vlaganje nabojev v strel-
no orožje) spustil v partizana za mano. Jaz 
se nisem prej znašel, da bi prej začel streljati 
in oni je umrl. Vsi drugi so se srečno umakni-
li proti Žužemberku.
Takrat sem bil ujet, malo pozneje so ujeli 
še enega našega. Seveda so bili belogardi-
sti. Prignali so me v bajto. Več jih je bilo v 
prostoru. Sedeli so za mizo in jedli. Glavni 
me je zaslišal: katera brigada smo, koliko 
nas je, koliko imamo orožja, katere vrste … 
Končno naju je oba poslal na toplo peč. Priš-
la je gospodinja in vprašala komandanta, če 
tudi nama lahko postreže. Komandant ji je 
rekel, če ima, naj nama tudi nekaj da in do-
dal, da sva gotovo še bolj lačna, kot so oni. 
Tako sva še midva dobila ajdove žgance in 
gobovo juho. Tako se nama je prileglo, da 
sem si to večerjo zapomnil za celo življenje. 
Med ta belimi je bil tudi en 19-letni pob, ki je 
rekel komandantu: 'Ta dva pa jutri kar meni 

prepusti.' Komandant pa nazaj: 'Nimaš ti ni-
česar z njima. V Trebnje ju bomo odpeljali, 
predali Nemcem, kaj bodo z njima naredili, 
je njihova stvar.' Naslednji dan so naju odpe-
ljali v Ljubljano. Kako sem gledal; tako veli-
kega mesta še nikoli nisem videl. Odložili so 
nas v velik prostor, nekakšno dvorano, v njej 
nas je bilo okoli 800. Iz nje smo čez ulico vi-
deli v nebotičnik. 
V tistih dneh je bil letalski napad, pokalo je 
in gorelo … Naš zapor ni bil zadet. Nasled-
nje dni je prišel vodja zapora in hotel šest 
zapornikov, ki bi šli nekaj delat. Javil sem se. 
– Ko so Angleži bombardirali vlak, naložen s 
težkimi bombami, so se le-te razsule ob pro-
gi na travnik in tam obležale. Lahko bi ek-
splodirale. Pa so nas odpeljali tja, pripeljali 
tovornjake, s tal nanje položili debele deske 
in mi smo rolali tiste 200-kilske bombe na 
tovornjak. Na vsaki strani sta nas stražila 
po en stražar z mitraljezom, za vsak slučaj, 
če bi komu prišlo na misel, da bi poskušal 
pobegniti. Vse bombe smo naložili in imeli 
srečo, da nobena ni eksplodirala. Odpeljali 
so nas nazaj v Ljubljano. Dobili smo kos be-
lega kruha, kos sira in čaj. Z veseljem smo to 
pospravili in odpeljali so nas nazaj v zapor. 
Po približno enem tednu je prišel vodja za-
pora in povedal, da bomo šli na vlak in nas 
bodo odpeljali na kmetije, kjer bomo poma-
gali delati na posestvih. Pa se eden oglasi: 'Ne 
laži, v Dachau nas boste odpeljali!' Vsi smo 
to vedeli. In res so nas spravili na postajo, 
strpali v živinske vagone in vlak je potegnil. 
Ko smo se peljali mimo Jesenic, smo doživeli 
letalski napad na naš vlak. Obstali smo v tu-
nelu. Ko smo krenili naprej, ponovni napad 
iz zraka … Bobnelo je, vmes so posamezne 
vagone zadeli, ranjeni so vpili, bilo je tudi ne-
kaj mrtvih. Nas je premetavalo po vagonu, 
da smo padali drug po drugem, a vagon ni 
bil zadet. Po letalih so prileteli bombniki, ki 
so metali neke granate, ki so šele pozneje ek-
splodirale. To je trajalo do dveh ponoči. 

Dachau je bilo že takrat znano taborišče. 
Kako ste – še ne stari 18 let – to doživljali? 
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Da je tam nekakšno taborišče, se je vedelo, 
kaj se v njem dogaja, pa ne. Bilo je febru-
arja, leta 1945. Prispeli smo zvečer okoli 8. 
ure. Cela kompozicija je zapeljala direktno 
v taborišče. Iz vagonov so nas nagnali v ne-
kaj praznih barak. Do golega smo se morali 
sleči, obrili so nas in take so nas nagnali v 
drugo barako. Mraz je silil do kosti. Spredaj 
so se stiskali v gruče in se malo greli, zadaj 
smo šli posamič. Šele zjutraj so nam pripe-
ljali neke cote, ne glede na ustrezno velikost 
smo jih morali obleči. Bolje je bilo kot nič. 
S tem smo dokončno izgubili svoje ime, sa-
mega sebe, postali smo predmeti, številke. 
Okoli taborišča je bil kanal, v njem voda in 
v njej je bil električni tok. Če bi stopil v vodo, 
bi te zmanjkalo. Okoli taborišča so bili straž-
ni stolpi, v njih stražarji z mitraljezi. Po 500 
nas je bilo v baraki. Ko se je stražar zadrl: 
'Heravs!' (ven), smo kar po kupih rinili na 
plano. München je bilo nam najbližje mesto, 
zelo lepo, takrat pa zbombardirano, da je 
bilo povsod veliko globokih lukenj od letal-
skih bomb. Tiste jame smo morali zasipavati 
s peskom oz. materialom, ki je bil okoli njih. 
Okoli 12. ure so prišli okoliški pavri in nam 
prinesli kosilo: eden ali dva kuhana krom-
pirja. In smo tako delali naprej. Ko pridemo 
do 'kapije', se zadere stražar (po nemško): 
'Ven!'  Še enkrat smo morali nazaj in iste 
jame lepše zasuti. Ko je prišel mimo SS-ovec, 
smo morali na povelje kape sneti, da smo ga 
tako pozdravili.  

Bilo je na pomlad, leta 1945. Ste vedeli, da se 
bliža konec vojne?
V Münchnu je bila tovarna, v katero so neka-
teri hodili po kaj. Tako smo imeli stik s civili-
sti, ki so povedali, da se bliža konec vojne, da 
prihajajo Američani. Vedeli smo tudi, da na-
meravajo Nemci taborišče razstreliti. Ven-
dar je vodstvo zapora presenetila ameriška 
vojska, tako da še zbežati niso utegnili. Ko so 
prišli prvi ameriški vojaki, je eden pogledal 
čez ograjo. Bil je črn v obraz. 'Poglej,' sem se 
prestrašil, 'hudič je prišel po nas!' 'Ne boj se, 
to je ameriški vojak, v tej vojski imajo tudi 

črnce.' Taborišče so napadli z letali. Letela 
so zelo nizko in odmetavala bombe. Do tabo-
rišča je pripeljal tank in z njega so streljali 
po Nemcih. Niso imeli kam pobegniti, meta-
lo jih je po zraku. Mi pa smo iskali njihovo 
obleko, škornje … in se oblačili in obuvali …
Američani so najprej polovili preživele Nem-
ce, jih postavili pred zid in kar tam postrelili. 
Komandanta so privezali k enemu kolu, mi 
smo hoteli vso nakopičeno jezo stresti vanj. 
Pa so nas Američani omejili; nismo ga sme-
li tepsti, lahko smo ga pljuvali. In smo hodili 
okoli njega in pljuvali, pljuvali … Tak je bil, da 
se je cedilo po njem … Naslednji dan so ga 
obesili na bližnje drevo. Zdaj smo se počutili 
varne. Oddahnili smo si, da je končno konec 
te strašne vojne.  Kaj vse so Američani našli 
v tem taborišču, je poslikano in popisano v 
nekaj knjigah. Takrat  so šele prišla na dan 
vsa grozodejstva taborišča Dachau in to je 
kmalu izvedela tudi javnost.
 
Kako ste se vračali domov? 
Za prevoz domov je poskrbela ameriška 
vojska. Vsak od nas je dobil nahrbtnik, v 
njem je bila obleka, nekaj hrane, škornji … 
Niso nas peljali po najkrajših prometnih po-
vezavah, ker so bile ceste polne min, mostovi 
porušeni, veliko je bilo drugih ovir, da pre-
voz ni bil varen. Peljali so nas skozi Salzburg 
v Italijo in od tam v Ljubljano. V Ljubljani so 
nas spravili v prostore neke gimnazije, nas 
nahranili. Prišel je zdravnik in vsakega po-
sebej pregledal … Zunaj je bil en pob, očitno 
partizan. Ta mi je rekel: 'Rukzak dol!' Jaz na-
zaj: 'Zakaj?' On: 'To je vojaška oprema, tega 
ti ne moreš kar tako nositi!' Midva se cufama 
na hodniku za tisti rukzak, pa pride mimo 
poročnik in vpraša, za kaj gre. Pob odgovori, 
da je to vojaška oprema … Poročnik pa ga je 
poučil, da so jo vračajočim iz Dachava dali 
Američani in nihče drugi nima pravice do 
tega. Rukzak sem obdržal. Pridem domov. 
Vojne je bilo konec, veselili smo se vsi sku-
paj. Kako sem bil suh! Sosedje so me gledali, 
kako slabo sem izgledal in ena je rekla, da ne 
bom preživel. Pogledamo tisto, kar sem pri-

DA NE POZABIMO
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nesel iz Dachava. Očetu so bili všeč škornji, 
znotraj podloženi s filcem. Takoj se je ogrel 
zanje. Naslednji dan sem moral po opravkih 
v Mozirje. Pridem nazaj, pa pravi oče: 'Vse, 
kar si prinesel domov, so odnesli Srbi! Trije 
so prišli, pregledali celo hišo in kar je bilo 
vojaškega, je šlo z njimi.' Bili so še blizu hiše 
in jaz grem do njih. Povem, od kod vse to … 
Njihov vodja je vprašal, kdo je bil pri nas. Ja-
vili so se tisti trije. 'To so jim dali Američani, 
ne vi. Takoj mu vse vrnite!' je bil ukaz. Dobil 
sem vse nazaj.

Vojna se je končala. Takrat ste bili stari 
šele 18 let, pa je bilo toliko hudega za  vami. 
Kako vas je usoda obračala po vojni?
Bil sem vojaški obveznik in sem takoj moral 
odslužiti vojaški rok. Javil sem se v Celju. Ofi-
cir me je vprašal, kako da sem se dal ujeti. 
'Si se kar predal Nemcem, da si prišel v Da-
chau?' 'Ne, ujet sem bil.' Vpraša: 'Zakaj nisi 
naredil samomora?' 'Star sem bil 17 let. Bi 
samomor naredili vi?'  … V Celju sem stražil 
nemške vojne ujetnike. Kar dobro hrano so 
imeli, niso bili lačni. Eden mi je pokazal sliko 
svojega sina. Padel je nekje na fronti. Smilil 
se mi je. Če bi mogel, bi ga spustil domov. 
Nekje na Tirolskem je bil doma. Kako nesmi-
selna je vojna, koliko gorja smo vsi doživeli. 
Pozneje sem bil kot vojak dodeljen v Mari-
bor in v Mursko Soboto. Bil sem kurir. Ni mi 
bilo hudega. Medtem sem dobil ponudbo, da 
bi šel v oficirko šolo. Odklonil sem, take in 
drugačne vojske sem imel poln kufer.
Ko sem odslužil dve leti vojaške obveznosti, 
sem prišel domov. Bom že dobil kako delo, 
sem si mislil. Ceste so bile vse makadamske, 
te je bilo potrebno vzdrževati, bom pa ceste 
šodral …
Doma sem malo prišel k sebi in razmišljal, 
kako naprej. Naš sosed je takrat delal pri 

rudniku v Mežici. Pa mi je rekel, naj se pri-
javim tja, če me zanima delo rudarja. Takoj 
sem se odločil, da bom sprejel to delo. Po-
vedal mi je, naj se napotim proti Črni in se 
potem javim tam in tam v Heleni. Res sem 
šel iskat to Heleno. Pot po 'klinih' je bila ne-
navadna, skalovje na obeh straneh ceste in 
potoka. Vse mi je bilo nenavadno … Bil sem 
sprejet na delo. Kot purša so me sprejeli pri 
Žačnu. Saj so dobili karte tudi za mene. (Po 
vojni smo dobivali živilske karte za hrano, 
količina je bilo določena na osebo.) Tako 
smo imeli oboji korist. Pri Žačnu sem se dob-
ro počutil. Hrana je bila domača, pa še druž-
bo sem imel z domačimi, sicer mlajšimi ot-
roki. Kmalu sem spoznal svojo bodočo ženo, 
se poročil, dobil stanovanje v Rudarjevem. 
Rodili so se nama trije otroci: Henrik, Majda 
in Miran. Odrasli otroci so na svojem, z ženo 
živiva v Rudarjevem. 

Jože Kaker, hvala za tale pogovor. Doraščali 
ste med vojno, ki je bila usodna za vse, kajti 
vojna ni nikomur prizanesla. Ob tako težki 
mladosti, kot ste jo imeli vi in vaša genera-
cija, se lahko le zavemo, kaj pomeni čas brez 
vojne. Kaj vse nam je bilo dano samo s tem, 
da smo živeli v miru, svojo mladost posveti-
li šolanju za izbrani poklic, ki je osnova za 
nadaljnje polno življenje. Za vse to vas je 
prikrajšala vojna in vas tako zaznamovala 
za celo življenje. Še nekaj; pri vsem trpljenju, 
ki ste ga doživeli, ste ostali Človek, ki bi 'sov-
ražnega' vojaka spustili domov, če bi …
Kljub vsemu hudemu ste znali živeti tako, da 
ste pri svojih 93. letih dokaj zdravi in vedrega 
duha. To pa je zdaj najvažnejše. Čestitamo.
Želimo, da ostanete zdravi, da vas bomo še 
dolgo srečevali na vaših vsakdanjih poteh.    

Marta Repanšek

DA NE POZABIMO
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90 let IVAN (ANZI) 
POTOČNIK

90 let 
IVANKE MEZNARIČ

JAKOB KORDEŽ,
PO DOMAČE FLORIN,

je dopolnil 90 let

FAJN KONC

VID JELEN
je praznoval
častitljivih

90 let

DA NE POZABIMO

19. 8. 2020 je v Fajn koncu potekal literarni večer z 
Benjaminom Žnidaršičem, tetraplegikom, slikar-
jem, pisateljem, ki se nam je predstavil s pesmi-
mi iz svojih pesniških zbirk in s knjigo »Govorica 
življenja«. Dogodek je povezoval Tomaž Simetin-
ger, za glasbeni vložek je poskrbela Boža Potoč-
nik. Dogodka sta se udeležila tudi Damjan Hov-
nik, predsednik Društva paraplegikov Koroške, 
in Stojan Rozman, socialni referent pri Društvu 
paraplegikov Koroške. Z dogodkom smo otvorili 
tudi novo urejen skriti kotiček Fajn konc.

Foto: Stojan Rozman
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

DA NE POZABIMO

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKO-
LICI, v kateri želimo objavljati kako foto-
grafijo, staro več desetletij. Vsaka taka foto-
grafija 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 foto-
grafijo, dopišete datum ali letnico in imena 

Fotografijo razreda je posre-
doval Berti Jančar. Na njej so 
učenci 4. razreda v šolskem 
letu 1945/1946 v Mežici.
Spodnja vrsta od leve proti 
desni: 1. Medved - Orešnik, 
2. Lenčka, 3. neznana, 4. Ka-
mnik, 5. Vehovec, 6. Grabner 
Ivanka, 7. neznana, 8. Sušel 
Helena, 9. neznana, 10. nez-
nana.
Pod neznana pomeni, da se 
moj oče osebe ne spomni.
Srednja vrsta od leve proti 
desni: 1. Jančar Berti,
2. Srebotnik Jože, 3. Jelen ...,
4. neznana, 5.  Arnold Judita,

Na drugi fotografiji je Jozi Obretan, po do-
mače Srebretov Jozi, na svojem delovnem 
mestu v flotaciji po drugi svetovni vojni.

oseb ali dogajanje; napišite vse, kar veste o 
posnetku. Če datuma ne veste, nam posre-
dujte približno letnico posnetka. Svojo foto-
grafijo lahko pošljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner18@gmail.com ali jo 
prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografiji prispeval Gvido Jančar.

6. neznana, 7. Drofelnik Krista, 8. neznan, 9*. Kolenbrant Vili, 10. Pirkmajer Sašo.
Zgornja vrsta z leve proti desni: 1. Suhar Alojz, 2. Skok Adi, 3. Miler ... , 4. Potočnik Tone, 5. Zagorc Drago,
6. neznan, 7. neznan, 8. neznan, 9. Keber Jože.
Tudi za učiteljico se ne spomni imena in priimka. 
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UTRINKI

ŠILCE LITERATURE

Nočni slalom v sklopu Gradov kralja Matjaža

Članice
društva
klekljaric
Črna so
popestrile
notranjost
TICa

Delitev
časopisa
Dobra 
dela
ne
potrebujejo
reklame

V tej številki Črjanskih cajtng je intervju z 
mlado ustvarjalko Manco Čepin. V rubri-
ki Šilce literature objavljamo njeno pesem 
Sestavljanka.

SESTAVLJANKA

Naša življenja so kakor puzzle,
ne vemo, koliko delcev imamo.
So ljudje, ki se prilegajo krasno,
in ljudje, za katere ne vemo,
kam naj jih damo.

Vedno dodajamo nove oblike,
spomine na stvari, ki smo jih storili.
Dodamo smeh, solze ter srečo
in lekcije, ki smo se jih naučili.

Kajti so zvezde, ki še nisi jih videl,
ljubezen, ki nisi je še doživel.
So sanje, ki nisi jih sanjal,
dotik, ki te bo ogrel.

Zato živi, dokler še imaš čas.
V sestavljanko se ne boš prilegal vsako.
To naj te nikoli ne ustavi,
saj tudi tvoje življenje ni drugim enako.

Odličnjaki Nikolina Burica, Kim Debelak, Manca Čepin, 
Iris Srebre, Bine Piko Vončina. Korona ne more izbrisati 
sanj te generacije. Znanje je moč! Čestitke!              
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FOTOREPORTAŽA

Črnjanski harmonikaši vedno poskrbijo za dobro 
vzdušje

Izumitelj Edov 
Vanč si je
naredil svojo 
železnico na 
koprivskem 
bregu             

Čebelarska zveza Slovenije je Francu Aplincu za po-
sebne zasluge v čebelarstvu podelila odličje 1. stopnje                     

Postavljanje mlaja                 

V Črni so se ustavili udeleženci Starodobniki oko-
li Slovenije SOS2020. Namen: vpis v Guinessovo 
knjigo rekodov, obenem so zbirali donacije za in-
valida Miho Volčinija

Prireditev ob dnevu žena                    

S traktorjem okoli Slovenije 2020. Janez Strošek,     
Mirko Kukec in Branko Zupančič so se s svojimi 
traktorji ustavili tudi v Črni  na Koroškem.                 

Zaključna prireditev s podelitvijo priznaj Izobraže-
vanja za neformalne oskrbovance v okviru projekta 
Dolgotrajna oskrba
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DELEGACIJA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 
OBISKALA POBRATENO KITAJSKO MESTO 

HARBIN

POTOPIS

Velikanska snežna skulptura                   

V letu 2019 se je Občina Črna na Koroškem 
odzvala povabilu in pobudi slovenskega ve-
leposlaništva na Kitajskem po vzpostavitvi 
sodelovanja s kitajskim mestom Harbin.
V avgustu lani sta nas tako obiskali pred-
stavnici večmilijonskega mesta Harbin iz 
Ljudske republike Kitajske, zimsko-športne-
ga, kulturnega in znanstvenega središča s 
severa te države. Harbin, imenovan tudi le-
deno mesto, je po svetu poznan predvsem 
po gradnji ogromnih umetniških ledenih in 
sneženih skulptur, ki vsako zimo krasijo nji-
hovo mesto, prav tako pa se ponaša z nosil-
ci olimpijskih medalj in svetovno odmevnim 
poletnim glasbenim festivalom. 
Občina Črna na Koroškem je z mestom Har-
bin sklenila dogovor o prijateljskem sodelo-
vanju na področju športa, kulture in turizma 
– predvsem turističnega produkta Gradovi 
kralja Matjaža. 
Čeprav si zaradi velike medsebojne oddalje-
nosti našega sodelovanja ob podpisu dogo-
vora še nismo prav konkretno predstavljali, 
je kmalu po tem dogodku prispelo uradno 
vabilo župana Harbina, ki je delegacijo Ob-
čine Črna na Koroškem povabil na obisk in 
sodelovanje na konferenci pobratenih mest, 
kjer bodo udeleženci podpisali tudi listno o 
trajnostnem razvoju, in seveda na otvoritev 
Festivala ledenih in sneženih skulptur, ki ga 
v tem mestu že tradicionalno organizirajo 
vsako zimo.
Po začetnem oklevanju in tehtanju argumen-
tov za in proti je bila sprejeta odločitev, da 
se povabilu odzovemo, in delegacija Občine 
Črna na Koroškem je 3. januarja 2020 odpo-
tovala na Kitajsko.
Še pred samim potovanjem je bilo potrebno 
doreči in uskladiti številne podrobnosti, saj 
Kitajci ničesar ne prepuščajo naključju. 
Tako smo jim morali posredovati natančen 

seznam članov delegacije in njihovo vlogo, 
od njih pa smo dobili do minute točen urnik 
našega obiska in obveznosti, ki se jih bomo 
udeležili, prav tako pa smo si morali urediti 
vstopne vize za Kitajsko in opraviti nekatera 
priporočena cepljenja. Seveda smo se mora-
li tudi primerno opremiti, saj so nas naši go-
stitelji ves čas opozarjali, da je pri njih zelo 
mrzlo in naj s sabo prinesemo najbolj topla 
oblačila in obutev, kar jih imamo. To se je 
sicer potem izkazalo za pretirano, saj nam 
je bilo večino časa na Kitajskem vroče, ker 
temperature letos niso bile tako nizke kot 
običajno – nekaj pa tudi zaradi nenehnega 
hitenja z ene obveznosti na drugo.
Po uspešno opravljenih pripravah smo takoj 
po novoletnih praznikih, 3. januarja 2020, na 
Brniku sedli na letalo in odleteli proti Moskvi, 
kjer smo presedli na letalo za Peking. Na le-
tališču v Pekingu se nam je pridružil konzul 
slovenskega veleposlaništva na Kitajskem 
Marko Rančigaj, ki je z nami odletel naprej 
v Harbin. Po skoraj dveh dneh potovanja in 
slabih 13 urah v zraku smo pozno popoldne 
prihodnjega dne prispeli v Harbin. Na leta-
lišču sta nas pričakali naši spremljevalki in 
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POTOPIS

Svečani podpis listine o trajnostnem razvoju               

voznik z minibusom; le-ti so bili za ves čas 
našega obiska zadolženi za našo delegacijo 
in so s svojo učinkovitostjo, neumornostjo, 
prijaznostjo in neskončno potrpežljivostjo 
poskrbeli, da je naš obisk Harbina potekal 
nadvse prijetno in brez kakšnih zapletov in 
težav. Konzul je dobil posebno spremljeval-
ko, ki je bila zadolžena samo zanj in ga je 
spremljala pri vseh obveznostih, ki so jih or-
ganizatorji srečanja pripravili za predstav-
nike veleposlaništev.
Z letališča smo se najprej odpravili proti ho-
telu, kjer smo bili v času obiska nastanjeni. 
Vreme je bilo hladno (-15 stopinj) z nizko ob-
lačnostjo, v katero so bili zaviti vrhovi viso-
kih zgradb ob cesti, tako da so se res zdeli 
neskončno visoki. Snega je bilo videti le za 
vzorec, toliko, da so bile nekatere večje po-
vršine rahlo prekrite s tanko belo kopreno. 
Ob vožnji skozi mesto Harbin so nas ves 
čas spremljale neverjetne ledene in snežene 
skulpture in napisi dobrodošlice, ki so ozna-
njali pričetek Festivala ledenih in sneženih 
skulptur.
V odličnem hotelu Shangri-la so nas razpo-
redili v sobe vse do najvišjega 28. nadstropja, 
vsak je dobil svojo prostorno sobo. Takoj po 
namestitvi nas je čakala večerja v hotelu in 
nato odhod na koncert odličnega simfonič-
nega orkestra iz Harbina, s katerim so po-
častili pričetek Festivala ledenih in snežnih 
skulptur in obisk številnih tujih delegacij. 

Ob prijavi smo želeli v recepciji hotela zame-
njati naš denar za kitajske juane, pa so nam 
dejali, da naše valute ne menjajo. Ker se je 
konzulu to zdelo malce neverjetno, se je še 
sam pozanimal pri receptorki in na koncu 
ugotovil, da evre seveda menjajo, mislili pa 
so, da imamo Slovenci drugo, svojo valuto, ki 
pa je ne menjajo. No, potem smo denar lah-
ko menjali, čeprav je bilo potrebno vsakok-
rat znova povedati številko sobe, predložiti 
potni list, ki so ga fotokopirali, ter izpolniti 
in podpisati štiri obrazce. Tudi to je Kitajska.
Koncert simfoničnega orkestra je bil v ču-
doviti glasbeni dvorani v obliki amfiteatra z 
balkoni in dih jemajočimi steklenimi lesten-
ci. Pred vstopom smo morali najprej skozi 
natančen rentgenski in osebni pregled, na 
kar smo se potem v prihodnjih dneh kar na-
vadili, saj so nas ob vstopu na vsak dogodek 
res skrbno pregledali. 
V uro in pol dolgem koncertu 150 simfoni-
kov z gostujočimi pevci in pevkami smo res 
neizmerno uživali kljub naši utrujenosti po 
dolgem potovanju na drugi konec sveta. Po 
vrnitvi v hotel smo se takoj odpravili spat, saj 
nas je naslednji dan zgodaj zjutraj že čakal 
zajtrk in nato odhod na gospodarski forum 
o prosto prodajni coni in medsebojnem so-
delovanju, ki je bil v hotelu na drugem koncu 
mesta. Tam smo se v veliki dvorani s še ve-
čjim digitalnim zaslonom zbrali predstavni-
ki iz 21 držav in ob simultanem prevajanju v 
angleški (pa tudi nemški, italijanski in ruski 
jezik) spremljali predstavitve različnih pre-
dlogov in možnosti gospodarskega sodelova-
nja med posameznimi podjetji in državami.
Ker smo ob prihodu na gospodarski forum 
opazili, da je prav nasproti tega hotela  dvo-
rana z največjim pokritim smučiščem na 
svetu, smo naši spremljevalki zaprosili za 
dovoljenje, da si to smučišče po končanem 
forumu tudi ogledamo. Po pridobljenem 
soglasju svojih nadrejenih sta nas spremlje-
valki odpeljali v veliko stavbo, kjer se na 
eni strani razprostira smučišče, na drugi 
pa trgovski center. Na ogled samega smu-
čišča nas zaposleni niso spustili, saj je vstop 
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dovoljen le smučarjem, a so nam ga z vese-
ljem podrobneje predstavili ob shematskem 
prikazu pred vhodom. Ko smo jim razlaga-
li, da se tudi pri nas smučamo, vendar ne v 
dvorani, ampak v naravi, po hribih, si tega 
sploh niso znali predstavljati in glede na nji-
hove skeptične izraze na obrazih nam niso 
čisto verjeli. Smučišče je le malo krajše od 
našega črnjanskega, opremljeno je z dvema 
sedežnicama, zasneženo z umetnim snegom 
in ima izposojevalnico opreme, na voljo pa 
so tudi učitelji smučanja. 
Po kosilu v našem hotelu, kjer je bilo ob vsa-
kem obroku na voljo ogromno okusnih kitaj-
skih specialitet, prav tako pa tudi velika ve-
čina značilnih jedi evropskih kuhinj, so nas 
organizatorji z avtobusi odpeljali na ogled 
mesta in velikanskih sneženih skulptur, ki so 
jih tisoči graditelji zgradili v preteklih tednih 
in mesecih. Na hitro smo se sprehodili med 
res velikanskimi in zelo natančno izdelani-
mi skulpturami iz snega, ki se jim kar nismo 
mogli načuditi, saj se zdi skoraj nemogoče, 
da so jih izdelale človeške roke. Pa vendar 
smo se lahko sami prepričali, da je tako, saj 
so nekatere skulpture šele nastajale in so jih 
ustvarjalci s pomočjo gradbene mehanizaci-
je in gradbenih odrov še izdelovali.
Člana naše delegacije smo oblekli v kralja 
Matjaža, da bi posneli povabilo na naše Gra-
dove kralja Matjaža in tako še bolj poudari-
li našo vsebinsko povezanost s pobratenim 
mestom Harbin. Kralj Matjaž je takoj priteg-

nil pozornost obiskovalcev in vsi so se želeli 
fotografirati z njim, tudi naši spremljevalki. 
Z veseljem bi se še družili in drugim obisko-
valcem predstavljali pomen našega legen-
darnega lika in prireditev, ki jo bomo spet or-
ganizirali konec januarja, pa sta nas vodički 
oz. spremljevalki že priganjali na avtobus, 
saj smo morali pravočasno prispeti na otvo-
ritev Festivala ledenih in sneženih skulptur. 
Med kratko vožnjo na prizorišče ledenega 
mesta smo se peljali ob globoko zamrznje-
ni reki (ponoči je bila temperatura – 22° C), 
ki je ena izmed dveh velikih rek, ki tečeta 
skozi Harbin, iz katerih pridobivajo velike 
bloke ledu za gradnjo ledenih skulptur, saj 
zamrzneta kar 2–3 m v globino. Materiala 
za gradnjo jim tako ne zmanjka, na travniku 
ob ledeni deželi smo videli ogromne količine 
še neuporabljenih ledenih blokov.
Otvoritev Festivala ledenih in snežnih skulp-
tur je bila res veličastna. Ob prihodu do 
osrednjega prizorišča nas je pričakal ogro-
men led zaslon, kjer so se vrteli pozdravni 
nagovori in imena povabljenih in posebej 
pozdravljenih gostov. Tudi ime naše župa-
nje in Črne na Koroškem se je prikazalo 
na ogromnem zaslonu in zelo ganjeni smo 
bili ob zavedanju, da so nas v tako daljni 
deželi, med milijoni obiskovalcev, še pose-
bej pozdravili in prepoznali. Osrednjo lede-
no ploskev so obdajale pisane zastave vseh 
sodelujočih držav in povabljenih delegacij, 
nastopajoč plesalci – drsalci v  pisanih ko-
stumih so ob ritmu glasbe in nenehnih sve-
tlobnih ter pirotehničnih efektih usklajeno 
izvajali svoje nastope, vmes so se vrstili krat-
ki nagovori župana Harbina in nekaterih 
drugih pomembnih mož. Nad prizorišče se 
je dvignila in zaplesala velikanska krogla, ki 
je ponazarjala zemljo in udeležbo predstav-
nikov z vsega sveta, vrhunec pa je otvoritev 
doživela z veličastnim, več kot 15-minutnim 
ognjemetom.
Še vedno ganjeni in očarani nad slovesnostjo 
smo si na hitro ogledali ledene skulpture v 
bližini, saj zaradi svečanega sprejema z ve-
čerjo pri županu mesta Harbin za ogled ce-
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lotne ledene dežele ni bilo časa. Velikanske 
ledene zgradbe – gradovi, obzidja, cerkve, 
zvoniki, vlak, pošta, kip Bude, klaviature, 
raketa, prstan … osvetljene z lučkami, ki so 
nenehno spreminjale barve, z neverjetno iz-
delanimi detajli so res vredne ogleda in prav 
vsi člani delegacije smo bili enotnega mne-
nja – za ogled teh umetnin je bilo res vredno 
pripotovati na Kitajsko.
Po hitrem preoblačenju in ureditvi za večer-
jo smo se odpravili v 2. nadstropje našega 
hotela, kjer nas je na sprejemu in večerji go-
stil Sun-Zhe, župan mesta Harbin. Naši go-
stitelji so spet prekosili sami sebe, saj je bila 
dvorana prekrasno urejena – v ospredju več 
kot 20 metrov dolga miza za najpomembnej-
ša goste, kjer je sedela tudi naša županja na 
točno določenem in z njenim imenom ozna-
čenem mestu. Za vsakega gosta je skrbela 
posebna hostesa, po sredini celotne mize je 
bila postavljena dekoracija, ki je predstavlja-
la modro reko, na kateri so bile s figuricami 
in drugimi elementi predstavljene vse zna-
menitosti in aktivnosti mesta Harbin.
Preostali del dvorane so zasedale okrogle 
mize, ob katerih smo sedeli ostali člani de-
legacij. Vsaka delegacija je sedela ob svoji 
mizi, za katero je skrbela njihova hostesa. 
Ob nenehnem prinašanju različnih, bolj ali 
manj poznanih, a zelo okusnih jedi in pijač, 
smo v sproščenem pogovoru še enkrat pov-
zemali vtise z otvoritve in ogleda prekrasnih 
ledenih skulptur. Sklenili smo, da si nasled-
nji dan v lastni organizaciji še enkrat v miru 

in z dovolj časa ogledamo ledeno deželo, ki 
se je razprostirala le streljaj od našega ho-
tela in smo jo zvečer lahko opazovali skozi 
okna v svojih sobah. 
Tretji dan našega obiska v Harbinu smo se 
takoj po zajtrku udeležili konference pobra-
tenih mest in podpisa Harbinske deklara-
cije, ki je bila prav tako v 2. nadstropju na-
šega hotela. V dvorani sta bila na sprednji 
in zadnji steni velikanska digitalna zaslona, 
kjer so s prenosom v živo spremljali celotno 
dogajanje, ob strani pa so bile razvrščene 
zastave vseh sodelujočih držav, tudi sloven-
ska. V sprednjem delu dvorane je bila okro-
gla miza, ob kateri so sedeli predstavniki 42 
mest iz 21 držav, tudi naša županja. Vsak 
predstavnik je z desetminutno prezentaci-
jo in tekstom predstavil svoje mesto, vsi pa 
so dobili tudi vnaprej natisnjeno brošuro z 
vsemi predstavitvami. Ganjeni in s solzami 
v očeh smo ponosno opazovali našo županjo 
mag. Romano Lesjak in Luko Kropivnika, ki 
sta udeležencem konference in vsemu svetu 
na zanimiv in slikovit način predstavila našo 
Črno na Koroškem. Neprecenljivi so trenut-
ki, ko so se na obeh velikanskih zaslonih v 
sprednjem in zadnjem delu dvorane vrtele 
podobe naše Črne, tako daleč od doma, na 
drugem koncu sveta, kjer so jih z zanima-
njem in odobravanjem spoznavali predstav-
niki drugih krajev in držav z vsega sveta. Po 
zelo zanimivem, skoraj triurnem medseboj-
nem spoznavanju, je sledil podpis Harbinske 
deklaracije - iniciative o trajnostnem razvoju 
in okolju prijaznih praksah v lokalnih sku-
pnostih. Organizatorji so v nekaj trenutkih 
dvorano preuredili in župan Harbina je z 
vsakim županom oz. predstavnikom druge-
ga mesta posebej podpisal in izmenjal dekla-
racijo. Sledilo je še skupinsko fotografiranje 
in župani so se odpravili v prekrasno okra-
šeno sosednjo dvorano na kosilo. Tam je bil 
po protokolarnem urniku tudi čas za izme-
njavo daril. Naša županja je županu Harbi-
na podarila fotografijo slikarja Leandra Fu-
žirja, nad katero je bil sicer precej zadržani 
župan zelo navdušen in se je takoj želel ob 
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njej z županjo tudi fotografirati.
Preostali člani delegacije smo imeli kosi-
lo v jedilnici hotela, nato pa smo se skupaj 
odpravili na ogled mesta in parka s sibirski-
mi tigri. Po vrnitvi v hotel in večerji smo se 
še enkrat odpravili do ledene dežele in si jo v 
dobrih dveh urah ogledali. Ponovno smo bili 
očarani nad velikostjo, domiselnostjo, na-
tančnostjo in veličastnostjo ledenih skulptur. 
Splezali smo na obzidje in si z vrha ogledali 
čudovito ledeno deželo pod seboj. Z beseda-
mi je res težko opisati to lepoto, zato smo 
tudi neumorno fotografirali, da bi lahko do-
mov prinesli vsaj delček teh čudovitih podob.
Polni vtisov in čudovitih podob smo se nasled-
nje jutro poslovili od naših spremljevalk in 
odleteli v Peking, kjer smo preživeli še zad-
nja dva dni našega obiska na Kitajskem. Ob 
učinkovitem vodstvu in organizaciji Zale 
Rančigaj, za kar se ji še enkrat iz srca zah-
valjujemo, smo si uspeli v dveh dneh ogledati 
glavno mesto Kitajske, obiskati Kitajski zid, 
Prepovedano mesto in Trg nebeškega miru. 
Spet smo si nabrali toliko nepozabnih vtisov 
in zanimivih doživetij, da si zaslužijo pose-
ben opis.
S pomočjo Marka Rančigaja, konzula na 
slovenskem veleposlaništvu v Pekingu, smo 
zadnji dan našega bivanja v Pekingu obiska-
li tudi slovensko veleposlaništvo, kjer smo se 
srečali z veleposlanico Alenko Suhadolnik in 
njenimi sodelavci. Županja je veleposlanici 
predstavila namen in rezultate našega obi-
ska Harbina, nato pa ji podrobno predsta-
vila še Črno na Koroškem, naše aktivnosti, 
projekte in dogodke. Veleposlanica je bila 
presenečena nad našimi številnimi raznovr-
stnimi aktivnostmi in prizadevanji in je takoj 
predlagala nekaj konkretnih možnosti za 
nadaljnje sodelovanje in povezovanje s Ki-
tajsko, prav tako pa je obljubila, da še letos 
obišče Črno na Koroškem. Posebej vesela 
je bila darila naše županje – izdelka naših 
klekljaric,  nad katerim je bila iskreno nav-
dušena.
Obisk občinske delegacije na Kitajskem se 
je s srečnim prihodom domov tako uspešno 

zaključil 10. januarja 2020. Spoznali smo od-
daljeno deželo in njeno bogato zgodovino, 
izmenjali smo izkušnje s predstavniki dru-
gih držav z vsega sveta, srečali smo številne 
prijazne ljudi, ki ustvarjajo sedanjost svojih 
krajev in dežel ter so se pri tem pripravljeni 
povezovati in sodelovati z nami. Vsemu sve-
tu smo s ponosom predstavili našo majhno 
Črno na Koroškem in ob tem dobili potr-
ditev, da se po svojih aktivnostih, razvojni 
naravnanosti, prizadevanjih, srčnosti in od-
prtosti do drugih tudi mi enakovredno uvr-
ščamo med največje na svetu.
Na tem mestu naj se še enkrat zahvalim žu-
panji mag. Romani Lesjak, ki nam je omo-
gočila obisk Kitajske, vsem članom delega-
cije za sodelovanje in uspešno predstavitev 
Črne na Koroškem ter vsem, ki so kakorkoli 
prispevali k uspešni izvedbi  našega obiska. 
Še posebna in srčna zahvala v imenu vseh 
članov delegacije pa gre družini Rančigaj – 
Marku, Zali, Ambrožu in Jakobu, ki so nas 
sprejeli v svoj dom in svoja srca, prilagodi-
li svoje ustaljeno življenje in dnevne obve-
znosti, zato da so nas v tako kratkem času, 
kot smo ga imeli na voljo, popeljali na ogled 
najpomembnejših znamenitosti Pekinga in 
nam omogočili začutiti pristen utrip tega 
večmilijonskega mesta.  Zdaj vemo, kaj je Ki-
tajska. XXXL.                             

Irena Nagernik
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S tem posebnim in skrajnim časom, v kate-
rem je ves svet, se vsak od nas sooča, kot ve 
in zna. Ker  je karantenska osama izjemno 
kolektivno dejanje celotnega naroda, se mo-
rebiti niti ne počutimo preveč v stiski, saj se 
zavedamo, da smo vsi v istem izolacijskem 
čolnu. Koronavirus nas je vse prizemljil. Po-
membno je, da smo živi in zdravi. Bodimo 
optimistični in upajmo, da se bo vse povrnilo 
… 
Biti doma je največji izziv, ker mnogi ne 
znamo več živeti drug z drugim. Ko smo za 
zaprtimi vrati doma, imamo veliko časa za 
razmislek, zase in za svoje najbližje. Imamo 
čas, da se zazremo sami vase in razmislimo 
o okoliščinah in čustvih, ki nas spremljajo ob 
vsem tem. Strah, zmedenost, tesnoba, pani-
ka in neizmerna skrb in ljubezen za vse tiste, 
ki jih ljubimo. To veliko čustvo pa je ljubezen, 
brez katere ni življenja.

ŽIVLJENJE  IN  LJUBEZEN 
  
V naši kulturi uporabljamo izraz »romantič-
na ljubezen« kar tako, v zvezi s skoraj vsako 
privlačnostjo med moškim in žensko. Kadar 
se dva zapleteta v seksualno afero, ljudje 
pravijo, da sta se »zapletla v romanco«. Ka-
dar se moški in ženska ljubita in se name-
ravata poročiti, ljudje rečejo, da je to »prava 
romanca«, čeprav dejansko sploh ni nujno, 
da bi bil njun odnos »romantičen«. Lahko je 
osnovan na ljubezni, ki je čisto nekaj druge-
ga, kot je romanca. Včasih rečemo, da si že-
limo, da bi bil mož ali fant bolj romantičen. 
Takrat si v bistvu želimo, da bi bil bolj pozo-
ren, skrben in bi kazal več čustev. Vsi smo 
nekako ujeti v prepričanje, da je romantična 
ljubezen »prava ljubezen«, da uporabljamo 
ta izraz za mnoge stvari, ki pa še zdaleč niso 
romantična ljubezen. Prepričani smo, da 
mora ljubezen biti tudi romanca in romanca 
ljubezen. S tem pa kažemo, da nam ni čisto 
jasno, kaj je ljubezen, kaj romanca in kakšna 
je razlika med njima.
Večina od nas pozna kak poročen par, ki 
ni v svoji ljubezni nikoli šel skozi »roman-

tično« fazo. Morda sta začela kot prijatelja 
in se počasi enostavno vzljubila in se odlo-
čila, da zaživita skupaj. So pa tudi pari, ki 
so zakon začeli v romantični ekstazi, potem 
pa sta počasi prišla do točke, na kateri sta 
sprejela drug drugega kot navadno človeš-
ko bitje. Opustila sta svoja pričakovanja 
popolnosti in se raje kot viziji romantične 
ekstaze predala navadnemu človeškemu od-
nosu. Taki pari poznajo nekaj, česar večini 
primanjkuje: ljubezen, navezanost, trdnost 
in predanost. Torej lahko iz tega zaključimo, 
da »ROMANTIČNA LJUBEZEN NI LJUBE-
ZEN«, ampak skupek predstav o ljubezni – 
nenamernih čustev, idealov in reakcij, tudi 
z obsedenostjo. Romantična ljubezen se je v 
naši družbi rodila v začetku dvajsetega sto-
letja. Takrat se je rodil mit o Tristanu in Izol-
di – najstarejši romantični zgodbi. 

ČLOVEŠKA  LJUBEZEN

Ljubezen je sila v nas, ki priznava in ceni 
drugo človeško bitje takšno, kot je. Ljubezen 
povzroči, da drugo osebo cenimo celostno, 
kar pomeni, da sprejemamo poleg njenih 
pozitivnih lastnosti tudi vse negativne  -  tako 
občudovanja vredne kvalitete kot razne po-
manjkljivosti. Kadar nekdo resnično ljubi 
človeško bitje in ne projekcijo, ljubi tako kot 
vse ostalo tudi senco; drugo osebo sprejme v 
celoti. Ljubezen je popolnoma drugačna od 
želja in igre moči našega ega, vodi v smeri 
dobrote, vrednosti in potreb okoli nas. V svo-
jem najglobljem čustvu je ljubezen upošteva-
nje in spoznanje vrednosti drugega človeka. 
Narava ljubezni verjetno nikjer ni bolje izra-
žena kot v preprostem jeziku svetega Pavla, 
ki pravi: »Ljubezen dolgo trpi in je prijazna; 
ljubezen ne zavida; ljubezen se ne baha in 
širokousti. Ljubezen ne vsiljuje svoje volje, ne 
da se je zlahka razjeziti, le nerada sumniči, 
vse prenaša, vse verjame, na vse upa, vse 
vzdrži.« Preden je človek sposoben resnične 
ljubezni, mora biti zrel in imeti do druge ose-
be realna pričakovanja. Mora biti sposoben 
prevzeti odgovornost za lastno srečo oziro-
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ma nesrečo, tako da niti ne pričakuje, da ga 
bo druga oseba osrečila, niti je ne krivi za 
neuspeh. Pristna ljubezen spoštuje partner-
jevo posebnost in jo celo goji, tudi za ceno 
ločitve ali izgube.

DUHOVNA  RAST
                                 
Najvišji cilj človeškega življenja je njegova 
duhovna rast, samotno potovanje na vrho-
ve, ki jih lahko doseže le sam. Pomembna 
potovanja pa omogoča podpora, ki jo daje 
uspešen zakon ali uspešna družba. Zakon in 
družba obstajata ravno zato, da omogoča-
ta posamezniku takšna popotovanja. In kot 
vedno, ko gre za pristno ljubezen, prinašajo 
»žrtve« na račun osebnostne rasti drugega 
enako ali celo večjo osebnostno rast same-
ga sebe. Ko se človek vrne z vrhov, ki jih je 
dosegel sam, v okrilje zakona in družbe, op-
lemeniti svoj zakon ali družbo in jo dvigne 
na višjo raven. Tako se človekova rast in rast 
družbe prepletata med seboj in sta drug od 
drugega odvisna. Vendar pa je človek vedno 
in neizogibno sam tam na konici osebnostne 
rasti. O tej osamljenosti nam o svoji modros-
ti govori prerok KAHLIL GIBRAN takole: 
»Toda v vajini skupnosti naj bo prostor in naj 
med vama plešejo nebeški vetrovi. Ljubita 
se, vendar naj vaju ta ljubezen ne veže: naj 
bo raje podobna valovanju morja ob obalah 
vajinih duš. Drug drugemu polnita kupi, ven-
dar ne pijta le iz ene. Dajajta si kruh, vendar 
ga ne režita iz istega hlebca, pojta in plešita 
skupaj in se veselita, vendar naj bo vsak od 
vaju sam, tako kot so same strune lutnje, pa 
čeprav zveni iz njih ista glasba. Dajta svoje 
srce, vendar ne drug drugemu v trajno last. 
Kajti vajini srci sta lahko le v roki Življenja. 
In stojta skupaj, vendar ne preblizu, kajti ste-
bri templja stoje vsaksebi, pa tudi hrast in 
cipresa ne rasteta tako, da bi drug drugemu 
delala senco.«
Ko negujemo duhovno rast drugega člo-
veka, vplivamo tudi na svojo duhovno rast. 
Kljub temu pa je glavna značilnost pristne 
ljubezni ta, da je vedno ohranjena različnost 

dveh, ki se ljubita. Tisti, ki res ljubi, vedno 
spoštuje in spodbuja ločenost in edinstveno 
osebnost svojega ljubega. Zelo pogosto pa 
ljudje sploh ne opazijo in ne spoštujejo raz-
ličnosti, to pa lahko povzroči nepotrebno 
trpljenje. Kadar nekdo niti malo ne zaznava 
različnosti in ločenosti drugega, imenujemo 
to zagledanost vase, pa tudi narcizem. Taki 
ljudje so v resnici nesposobni zaznavati svo-
jih otrok, zakoncev, partnerjev, prijateljev. 
Starši, ki nimajo empatije, se svojim otrokom 
odzivajo čustveno neprimerno, obenem pa 
sploh ne prepoznavajo čustev svojih otrok. 
Zato ni čudno, da taki otroci, ko odrastejo, 
zelo težko prepoznavajo, sprejemajo in ob-
vladujejo svoja čustva. Mladostniki se pogos-
to pritožujejo nad starši, da hočejo od njih 
disciplino, ne zaradi pristne skrbi zanje, am-
pak zaradi strahu, da njihova podoba star-
šem ne bo ustrezala. To nezadovoljstvo mla-
dih je velikokrat upravičeno. Starši pogosto 
ne cenijo edinstvene osebnosti svojih otrok. 
Športni očetje silijo svoje učenjaške sinove v 
nogomet, učenjaški očetje pa silijo svoje za 
šport nadarjene sinove v učenje. S tem jim 
oboji povzročajo veliko nepotrebnih občut-
kov krivde in duševnih pretresov. Svoje otro-
ke vidijo kot nekakšne podaljške njih samih, 
kot nekakšno razširitev samih sebe. Tudi o 
teh nekoliko razdiralnih oblikah narcizma 
staršev je prerok Kahlil Gibran namenil pe-
sem, ki je nekaj najlepšega, kar je bilo napi-
sanega o vzgoji otrok:
»Vaši otroci niso vaši otroci.
So sinovi in hčere Življenja, ki teži po sebi.
Prihajajo skozi vas, a niso od vas;
in čeprav so z vami, niso v vaši posesti.
Morete jim dati svojo ljubezen, a ne svojih 
misli,
kajti imajo lastne misli.
Lahko dajete dom njihovim telesom, vendar 
ne njihovim dušam,
kajti njihove duše živijo pod streho bodoč-
nosti,
ki je vi ne morete obiskati niti v sanjah.
Lahko si prizadevate, da jim postanete po-
dobni,
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toda nikar si ne prizadevajte, da bi jih nare-
dili sebi enake;
kajti življenje se ne vrača nazaj in se ne mudi 
z včerajšnjim dnem.
Loki ste, iz katerih se kot žive puščice izstre-
lijo vaši otroci, da bi njihove strelice poletele 
hitro in daleč.
Veselo se upognite v lokostrelčevih rokah;
kajti tako, kot ljubi puščico, ki leti, ljubi tudi 
lok, ki je trden.«

Bistvenega pomena je, da dojamemo, da je 
treba otroku med vzgojo izkazovati ljubezen 
in ga hkrati disciplinirati. Samo ta kombina-
cija mu lahko pomaga, da bo znal ljubezen 
povezati tudi s konflikti. Če se otroku ne iz-
kazuje ljubezni in se ga samo disciplinira, 
se ne bo naučil ljubezni povezati s konflikti. 
Tudi če se mu izkazuje ljubezen, starši pa ga 
ne znajo uspešno disciplinirati in mu vedno 
popustijo, se ne bo naučil omenjenega raz-
likovanja. Prav tako se tega ne bodo naučili 
zanemarjeni otroci, ki niso deležni ne ljubez-
ni ne discipline. Zato se nekateri za vsako 
ceno izogibajo konfliktom z drugimi ljudmi, 
medtem ko se drugi zlahka zapletejo v gro-
be konflikte, v katerih ponižujejo druge ali 
z njimi pretrgajo vse odnose. Prvi v želji po 
tem, da bi se izognili zavrnitvi, počnejo vse, 
da bi ljudem ugodili, drugi pa si na vso moč 
prizadevajo, da bi druge prisilili k temu, da 
jim ugodijo. Prvi sporočajo, da sprejemajo, 
spoštujejo in imajo radi ljudi v svoji okolici, 
drugi pa okolici sporočajo, da so oni tisti, ki 
morajo biti sprejeti, spoštovani in ljubljeni. 
Zaradi nerazumevanja konfliktov bodo na 
svoji življenjski poti trpeli tako prvi kot dru-
gi. Na srečo pa se lahko tega, česar se niso 
naučili v otroštvu, pozneje naučijo sami.

BREZPOGOJNA  LJUBEZEN

Že nekaj desetletij na zahodu prevladuje kon-
cept »brezpogojne ljubezni« kot edine prave. 
Nastal je kot nasprotje »pogojne ljubezni« ali 
»pogojevanja ljubezni«. Ta koncept, zlasti ko 
gre za otroke, velja za negativen, napačen in 

škodljiv način ljubezni. Zato je brezpogojna 
ljubezen razumljena kot nekaj pozitivnega, 
pravilnega in koristnega. Posledica tega pa 
je, da vse več odraslih ne najde partnerja, 
ki bi jih ljubil brezpogojno, takšne, kakršni 
so v resnici. Prva težava z brezpogojnim 
sprejemanjem je, kaj mora, na primer, starš 
sprejeti: Otroka kot osebo ali vsako njegovo 
dejanje in vsako njegovo željo? Če vprašamo 
otroka, razume ljubezen tako, da mu tisti, ki 
ga ima rad, tudi vse dovoli, ga ne kritizira in 
ne kaznuje. Ko ima takšno stališče odrasli, 
potem vedno, ko mu nekdo ne omogoči, da 
bi izpolnil neko svojo željo, kritizira njegovo 
ravnanje in sklepa, da ga ta človek ne mara. 
Naša ljubezen do otrok je dober primer, da 
zato, ker imamo otroka radi kot osebo, kri-
tiziramo in zahtevamo, da spremeni svoje 
obnašanje ali zavrnemo nekatere njegove 
želje. To pa je mogoče le, če razlikujemo nje-
ga kot osebo od njegovih želja in ravnanj. 
Zanimivo je, da nekateri zahtevajo brezpo-
gojno ljubezen od drugih, medtem ko je veli-
ko manj tistih, ki svojo brezpogojno ljubezen 
dajejo drugim. Če bi bila ljubezen brezpogoj-
na, potem se nikoli ne bi mogla končati. Ne 
glede na to, kaj bi storil ali ne bi storil, bi bil 
ljubljen. Taka pričakovanja vodijo v razoča-
ranja, saj nas življenje uči, da se ljubezni tudi 
končajo in razidejo.
Zelo dolgo sem že na tem svetu. Upam si 
trditi, da sem doživela in videla veliko od 
zgoraj zbranega, še vedno rada brskam po 
ljubezenski literaturi vseh vrst in se vedno 
znova presenetim s spoznanji, za katera ni-
sem vedela. Svoje pisanje bom zaključila z 
besedami sv. Frančiška, ki pravi: 
    »LJUBEZEN je kot sonce. Vzdržuje se iz 
sebe. Ne potrebuje hvaležnosti niti nagrade, 
saj je njeno razdajanje močna in zdravilna 
energija. Ljubezen je vedno prisotna, čeprav 
se zdi, da je včasih nevidna. Prisotna je tudi, 
kadar jo oblaki človeških čustev zakrijejo, 
kakor je vedno prisotno sonce, tudi kadar 
ga na zemlji zakrijejo oblaki. Naše življenje 
utripa ob energiji ljubezni. Kajti ljubezen je 
samozadostna in ustvarja svojo lastno ener-
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… ŽE NA KAVŠAKOVEM VRHU!

gijo. Nobene potrebe ni, da bi jo iskali zunaj 
sebe, saj leži globoko v središču našega bitja. 
Energija ljubezni se pretaka v nas, nas spre-
minja in nam daje sijaj. Ljubezen lahko od-
pre srca, zagrenjenost spreminja v veselje. 
Življenje se nam spremeni, ko pričnemo ime-
ti radi sami sebe in ko postanemo ena sama 
LJUBEZEN«.

Dragi moji bralci, od nas je odvisno, v kakšen 
svet se bomo zbudili. Čas je, da vse maske 
padejo in vidimo, kaj je resnica. Prenehajmo 

posvečati pozornost temu, kaj bo. Vemo le 
to, da gremo v prihodnost, ki bo zelo drugač-
na od sveta, ki ga poznamo zdaj. Prepričana 
pa sem, da bomo ljubezen v vseh oblikah še 
pa še potrebovali. 

Z veliko ljubezni za vse bralce
LENČKA OŠLAK. 

                                                                                                       
VIRI: Dr. M. Scott Peck, Robert A. Johnson, 
Zoran Milivojevič

Nekaj številk nazaj smo v naših Cajtngah 
pisali o skrivnostnih bitjih, ki gradijo skulp-
ture (možice) v Brezovem gaju pod Matvozo-
vim vrhom. Med tem časom so tukaj nastali 
še trije ali štirje novi možici. In nihče, ne la-
stnik zemljišča ne aktualna občinska oblast, 
ne ve, kdo bi bili ti skrivnostni graditelji. Tudi 
vsem tistim, ki kar pogosto zahajamo v ta 
predel, ni bilo dano, da bi kaj opazili, kar bi 
kazalo na graditelje.
Sedaj pa se je graditeljski pohod nadaljeval 
in se je preselil na 30 minut oddaljeni Kavša-
kov vrh. Tukaj je nastal eden največjih mo-
žicev. Kavšakov Anki pojma nima, kdo naj 
bi to naredil. Ve le, da je to nastalo malo po 
novem letu. Pravi, da je sicer ponosen, da je 
tudi na njegovem vrhu zrastla skulptura; a 
malo ga pa skrbi, kdo nepooblaščen gradi 
na njegovem vrhu. Graditelju je pripravljen 
dati v brezplačen najem zemljišče na vrhu, 
občina pa bo izdala posebno gorsko potrdilo 
in ne bo zahtevala gradbenega dovoljenja - 
pa bo tako črna gradnja legalizirana.

Če kdo ima (ali bo dobil) kakršnokoli ko-
ristno informacijo o skrivnih bitjih, naj jo, 
prosimo, posreduje uredništvu Cajtng ali la-
stniku zemljišča, da bo gradnja legalizirana, 
skrivnost pa razjasnjena; v zameno za to pa 
bo dobil eno brezplačno družinsko prenoče-
vanje ob skulpturah. Morda pa se skrivno-
stna bitja javijo sama, pa v tem primeru za 
nagrado dobijo priznanje za krasno atrak-
tivno popestritev naše krajine. Pa z gradnjo 
lahko nadaljujejo, v veselje verjetno vse bolj 
množičnih obiskovalcev! 

ML
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PETROV KOT(L)IČEK

SALON LEPOTE
ANGELIKA

Nekaj receptov iz starorimske kuhinje.

Juha za dobro prebavo

Operemo zeleno skupaj z gomoljem, jo po-
sušimo na soncu in skuhamo v vodi. V dru-
gem loncu pa v vodi kuhamo por. Zmešamo 
zmleti poper in liquamen (začimba iz rib 
– neprijetnega vonja, vendar daje jedi pose-
ben okus) s tekočim medom, dodamo vodo 
kuhane zelene in vse skupaj dodamo poru. 
Vse še enkrat prekuhamo in ponudimo sku-
paj z zeleno.

Zajec v lastnem soku

Odstranimo zajcu kosti in ga povežemo (dre-
siramo) ter ga damo v pekač. Dodamo mu 
olje, liquamen, juho, šopek pora, koriandra 
in kopra. Medtem ko se zajec kuha, stolčemo 

v možnarju poper, luštrek, kumino, semena 
koriandra, posušeno čebulo, meto, rutico in 
koper, dolijemo liquamen, med, vino, zajčjo 
juho in kis. Pustimo, da se vse prekuha in 
zgostimo s škrobovo moko. Odstranimo vrv, 
s katero smo povezali zajca, ga prelijemo z 
omako, potresemo s poprom ter postreže-
mo.

Sardelna patina

Očistimo sardele in jih vložimo čez noč v olje. 
Nato jih položimo v ognjevarno keramično 
posodo in jim dolijemo olje, liquamen in vino. 
V mali šopek povežemo rutico in origano in 
ga položimo k sardelam. Jed kuhamo po-
krito v pečici, dokler sardele niso kuhane. 
Odstranimo dišavni šopek, potresemo jed s 
poprom in jo postrežemo.

Peter Lenče
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
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Naklada 1400 izvodov, avgust  2020.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Dea Žaže, Center, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.


