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NAGOVOR ŽUPANJE

ČRNA – KRAJ PRESREČNEGA IMENA
Občina Črna na Koroškem je v Kranju ob
217-letnici rojstva našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna prejela
certifikat Branju prijazna občina. Ob prejemu tega naziva, na katerega sem kot županja in tudi kot vneta bralka zelo ponosna, mi
je takoj prišla na misel asociacija na Prešernov verz, zato sem njegove besede uporabila
za naslov tega uvodnika. Naziv »Branju prijazna občina« je prejelo 18 občin, nam pa je
pripadala čast, da smo ga prejeli prvi. Podelitev je tako kot projekt, poimenovan »od Prešerna do Prešerna«, organiziralo Združenje
splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije
in Ministrstvo za kulturo, ki je tudi opravilo
izbor prejemnic priznanja. Nazive smo prejele občine, ki s svojimi dobrimi praksami
dajemo zgled za spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture, tako da vsem, ki soustvarjate to uspešno zgodbo, najlepša hvala.
Črna na Koroškem je na področju kulture
poseben kraj tudi zato, ker je veliko naših
občanov že napisalo in izdalo svoje knjige ali
pesniške zbirke in ker je o Črni in dogajanju
v njej napisanih veliko število knjig, kar vse
je bilo moč videti na posebni razstavi knjig
domačih avtorjev z naslovom »Ubesedeni
svet Črne na Koroškem«.
In ko smo že pri knjigah, napovedujemo
novo, dragoceno delo »Monografijo Črne na
Koroškem«, katere urednik je dr. Tomaž Simetinger in bo izšla ob kulturnem prazniku.
To knjižno delo nam bo dalo še več vedenja
o naši Črni in nas, Črnjanih, in verjamem,
da se bo znašlo na mizah Črnjanov vseh generacij. Poleg bogate monografije bodo svoj
pogled na kraj predstavili tudi osnovnošolci
v biltenu z naslovom »Moj domači kraj Črna
na Koroškem« (uredili I. Greiner in M. Mesner) in komaj čakam, da preberem, kaj o
Črni meni mladi rod.
Na predlog Čebelarskega društva Črna
na Koroškem in Žerjav je občina že drugič
osvojila »srebrno medaljo« in naziv čebelam

najprijaznejša občina. Pri tem gre največja
zahvala obema društvoma in njunima predsednikoma, ki s prizadevnostjo in pridnostjo
svojih članov skrbijo za čebele, za organizacijo medenih tržnic, urejenost čebelarskih
poti, ohranjanje čebelarske kulturne dediščine in delovanje čebelarskih krožkov. Vsakič znova, ko preberem, kaj vse so med letom naredili, se zavem pomena društev, pa
tudi pomena čebel, brez katerih, kot radi
rečemo, ne bi bilo življenja. Občina pa se bo
še naprej trudila urejati parke in zelenice z
medovitimi rastlinami in drevjem, ki dajejo
hrano in možnost za pašo tem pomembnim
žuželkam. Ob tednu otroka, ko imamo sprejem novorojenčkov, kar je zame eden izmed
najlepših dogodkov, pa podarim novorojenčkom medovito sadno drevo, ob katerem
bodo starši lahko spremljali rast svojega otroka.
Zgoraj sem opisala vesele dogodke, take, ki
ti napolnijo srce in dušo in dajo neizmerno
energijo in voljo za delo naprej. So pa tudi
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taki, ko udari narava in proti katerim ne
moreš nič, pač pa lahko samo čim bolj mirno čakaš, da mine njeno divjanje in da lahko
pričnemo odpravljati posledice škode. V ponedeljek, 11. 12., in v torek, 12. 12., sta silovit
veter, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši
občani, in dež povzročila razkritja streh in
vetrolom, ki je od centra dobesedno odsekal
več zaselkov in povzročil neprevoznost več
kot 50 km cest. Močan veter je razmetal drogove električne napeljave in povzročil ponekod celo večdnevni izpad električne energije. Ob tem gre velika zahvala zaposlenim
pri Elektru, ki so z nadpovprečnimi napori
poskrbeli za to, da so bile posledice okvar
odpravljene v najkrajšem možnem času.
Paleto tistih, ki jim nikoli ne bomo mogli biti
dovolj hvaležni, sestavljajo gasilci, tako pro-

stovoljni kot poklicni, člani Gorske reševalne
službe, gozdarji, delavci režijskega obrata,
cestarji, občinska uprava in prostovoljci. Le-ti sestavljajo svet, ki temelji na nesebičnosti,
prostovoljstvu, medsebojni pomoči, plemenitosti, sočutju in pogumu. Na vrednotah, ki so
vedno bolj redke, a tam, kjer so prisotne, so
toliko močnejše in izrazitejše. Zato, spoštovani prej navedeni posamezniki, zavedamo
se vaše pomembne vloge v našem kraju in
smo na vas še kako ponosni.
Dragi sokrajani, le še hip in tukaj bo leto 2018,
ki naj bo mirno, zadovoljno in prav takšno,
da boste na koncu leta rekli, da je bilo to najlepše leto v vašem življenju. Srečno!
Županja: Romana Lesjak

NEURJE V ČRNI

Odkrivalo je strehe, foto Pavel Pušnik

Podivjana Meža, foto Lidija Vončina
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SANACIJE

KOMUNALNE UREDITVE

Komunalna ureditev stanovanjske
zazidave Šmelc
Obnova atletske steze

Urbana oprema, kolesarnice Pristava,
Rudarjevo, Center

Obnova Prahovega mostu
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PRENOVE

Sanacija plazu Brezov gaj v Spodnjem Javorju

Preplastitev ceste na Pristavi

Ureditev parkirišč za Kulturnim domom

Obnova parketa v telovadnici
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V OBČUTKU HVALEŽNOSTI
Prve snežinke so že padle na zemljo.
Všeč mi je tišina, ki jo prineseta zima
in mraz. V svetlem dopoldnevu s pogledom na bele hribe v okolici in prijetno
tišino razmišljam o hvaležnosti. Le tu
in tam izza kakšnega vogala zaslišim
ropot lopate ob asfalt. In zavem se, da
sem resnično lahko hvaležen.
Tokrat ne bom opisoval dogodkov v
našem kraju, temveč bom teh nekaj
vrstic raje namenil osebam, ki so tako
ali drugače pripomogle, da so stvari, ki
smo si jih v krajevni skupnosti Žerjav
zamislili, stekle. Najprej gre posebna
zahvala županji Romani Lesjak. Kot
predsednik krajevne skupnosti sem
imel priložnost delati z njo. In povedati
moram, da mi je delo z njo v ponos in
veselje. Pri njej sem vedno naletel na
pozorno poslušanje, veliko zanimanja
za moje, naše ideje ter konstruktivno
sodelovanje. Veliko je bilo kompromisov, dogovarjanj, ugotavljanj, a vedno
sva na koncu prišla do rešitev. Do nekaterih včasih po daljši poti, pa vendar.
Prav tako mi je podala veliko znanja,
katerega bom vedno uporabljal tako
na področju dela kot tudi življenja samega. Omeniti moram tudi »ekipo« na
občini, ki me je vedno sprejela odprtih
rok.
Nadalje se zahvaljujem občinskemu
svetu in svetnikom, vsakemu posebej,
za konstruktivno razreševanje problematik in za vso podporo, ki ste mi jo
namenili.
In nadaljujem pri Žerjavu. Hvala Dušanu Vesnicerju, Milanu Javorniku,
Jasmini Kevp, Jožetu Kropivniku, Romanu Rozmanu in Petru Raztočniku.
Hvala vam, da ste dali največ od sebe,
kar ste lahko, za krajevno skupnost
Žerjav.

Posebna zahvala pa gre seveda moji družini, iz
srca hvala za vso podporo.
Ne morem iz svoje kože, december je čas, ko se
posvetimo ljudem, ki so nam blizu, ko nas praznično vzdušje »pogreje pri srcu« in ko se zavemo, da
so družina in prijatelji tisti, ki naredijo naša življenja celovita.
Veseli december se pričenja. In tudi pri nas, v našem kraju, bo letos zopet zelo pestro. Novoletni sejem, koncert, okraševanje in na koncu še silvestrovanje. Všeč mi je druženje ob polnoči s prijatelji.
Tisti trenutek se vse slabo pozabi, zapomni se vse
lepo ter zaželi se veliko zdravja, ljubezni in sreče.
Tako tudi vsem vam želim v novem letu veliko
zdravja, ljubezni in sreče.
Alojz Zmrzlikar, predsednik KS ŽERJAV

Žerjavska zimska idila

Srečanje s starejšimi krajani v Žerjavu
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PLEČNIKOVO LETO, SPOMENIŠKA
ARHITEKTURA IN ČRNA NA KOROŠKEM
Črni na Koroškem pa še posebej slavimo
65-letnico odkritja mojstrove skulpture, posvečene tako žrtvam prve kot druge svetovne
vojne. V kratkem bomo lahko v celoti javnosti
predstavili obnovljeno črnjansko znamenitost, ki je obeležena tudi v osrednjem znaku
Občine Črna na Koroškem, najdemo pa jo
tudi v znaku Turističnega društva Črna in še
kje drugje. Iz zgodovinskega gradiva izhaja,
da Plečnik ni nikoli obiskal lokacije, pa tudi
njegovi sodelavci, še zlasti Milica Dentoni,
niso nikoli bili v Črni, pač pa so načrte izdelali na podlagi fotografij in podatkov s terena. Izvedbo je kasneje nadzoroval Plečnikov
asistent Anton Bitenc, ki je kasneje nadzoroval tudi dela na Študijski knjižnici na Ravnah
na Koroškem. Plečnik je v zasnovo pomnika
vtkal tako obličnost kvadratnega obeliska
kot uporabnost vaškega vodnjaka/pojila. Pri
gradnji je z veščo roko umeščal tako rečno
kamenje kot tudi različne arhitekturne in
okrasne dele. V SZ vogal zgornjega dela je
kot pomnik žrtvam 1. svetovne vojne vdelan
talni del dorskega stebra v obličnosti vojvodskega prestola. V spodnjem delu, izdelanem
iz betona, se iz štirih pip steka voda preko
dveh nizov po štirih skledastih koritih v kvadratni bazen/pojilo ob vznožju. Nad pipami
je na vseh štirih stranicah (krožno) dvovrstično vklesan epitaf slovenskega pesnika/
literarnega zgodovinarja/ knjižničarja/
urednika, prof. Janka Glazerja: »TO ŽRTEV
BORB IN/ZMAG JE SPOMENIK,/POSTOJ, TOVARIŠ,/SPOMNI SE NA MRTVE./VSE KAR
VELIKO JE,/VZKALI IZ ŽRTVE/IN TI, KI ŽIV
SI,/MRTVIM SI DOLŽNIK.« Vrh pomnika
krasi poprsje, ki ga je oblikovala Vladimira
Bratuž in ki v profilu močno spominja na jugoslovanskega kralja Aleksandra. Otvoritev
je potekala 31. avgusta 1952 ob prisotnosti
Mihe Marinka, takratnega predsednika vlade. Plečnik se otvoritve ni udeležil, je pa oh-

Osredje Črne na Koroškem je oblikovano
kot vaški trg med farno cerkvijo, banko,
nekdanjo pošto/sedanjim etnološkim in
olimpijskim muzejem, avtobusno postajo in
stavbo občinske uprave, v čigar središču je
umeščena šestmetrska skulptura. A še leta
1946 je bil to popolnoma drugačen, zatrpan
prostor, ki so ga zavzemali pokopališče, debel obodni zid, gostilniški vrt …, celo svinjaki
in kokošnjaki. Odločnost tedanje oblasti in
želja ljudi po javnem odprtem prostoru je
premaknila meje pokopališča, gostilne, hlevov in drugih ut in utic. Koncem leta 1951 so
bila odstranjevalna dela končana in naročilo za izdelavo pomnika je bilo zaupano Jožetu Plečniku, razvpitemu slovenskemu arhitektu, ki je v Mežiški dolini, poleg črnjanske
skulpture, ustvaril pomnik Franju Malgaju
(1924 - uničen l. 1941 s strani nemških okupatorskih sil) ter mežiški pomnik NOB (1952).
Leta 2017 v Sloveniji, in tudi širše, obeležujemo 145-letnico rojstva (23. 1. 1872) in 60-letnico smrti (7. 1. 1957) mojstra, ki je svoje življenje posvetil oblikovanju predmetov, stavb in
naselbin v širokem srednjeevropskem prostoru. Pri tem je tako močno vplival tudi na
češki kulturni prostor, da si ga svojijo prav
enako kot Slovenci in so ga letos posmrtno
počastili z enim najvišjih čeških odličij, odlikovanjem Tomasa Garriguja Masaryka. V
7
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ni kot tudi pri Plečnikovem pomniku, kjer je
dno pojila globoko pod sedanjo povoznico
in tudi njegov rob je zelo nizek. Promet na
vaškem trgu je v zadnjega dobrega pol stoletja pustil temne sledi na svetlem kamnu in
zadovoljno ponosni smo, da smo prav v jubilejnem letu uspeli pridobiti ustrezna javna
sredstva za celovito in celostno obnovo Plečnikove mojstrovine. Svečano predstavitev
obnovljene in ustrezno zaščitene skulpture
predvidevamo za slovenski kulturni praznik,
8. februarja 2018. Za obeležitev trajnega spomina se predvideva tudi izdaja priložnostnega poštnega žiga ter dotiska na priložnostni
poštni ovitek. Za frankiranje kuverte se bo
lahko uporabilo eno od treh priložnostnih
poštnih znamk, ki jih je Plečnikovem letu v
spomin v septembru 2017 v obliki bloka izdala Pošta Slovenije, oblikoval pa arh. Borut
Bončina. V Centralni tehnični knjižnici v
Ljubljani so 30. oktobra 2017 odprli razstavo
»Plečnikov spomenik v Črni na Koroškem«,
ki je na ogled v čitalnici CTK (spremljajoči
del) ter na hodniku pred pisarnami CTK (fotografski del) vse do 20. februarja 2018.
Mogoče bi pa bilo smelo preučiti, da bi se ob
častitljivem jubileju osrednji del Črne preimenoval v Plečnikov trg ali Plečnikovo krožišče, a tako, da to ne bi vplivalo na ustvarjen ulični sistem?

Obnovljen Plečnikov spomenik,
foto: Alen Odžaković

ranjeno njegov pismo Črnjanom, v katerem
pravi: »Velespoštovani, lepo in toplo Vaše
pismo me je nadvse prijetno presenetilo. Za
toliko pozornosti sem Vam od srca hvaležen.
Zasluga moja je malenkostna v primerjavi z
Vašo, ki ste si naložili težko breme in zvesto
vztrajali do izvršitve spomenika. Živa voda,
ki bo spomeniku iztekala, naj bo neusahljiv
spomin na Vaše rajnke žrtve, mimoidočim
živim pa opomin. Resnično obžalujem, da
se svečanosti odkritja spomenika ne morem
udeležiti, Vam v roke seči in povedati, kako
prisrčno vsem dobro želim. Našega zvestega
arh. Toneta Bitenca seveda povabite, vreden
je te časti! V vdanosti Plečnik, 25. avg. 1952.«
Od leta 1952 do dandanes se je večkrat spremenila niveleta povoznih površin v Črni, kar
je najbolj odčitljivo tako pri Reiterjevi gostil-

Borut Bončina, arhitekt
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OB RAZSTAVI:
PLEČNIKOV SPOMENIK V ČRNI
Nedavno smo opazovali gradbene odre okoli Plečnikovega spomenika v središču vasi,
novembra pa je zasijal v obnovljeni podobi.
Že v decembru smo dobili v Črno še razstavo
avtorskih dokumentarnih fotografij spomenika, te mojstrovine velikega arhitekta Jožeta
Plečnika.
MIRO PUŠNIK je Črnjan, ki je po študiju
ostal v Ljubljani, kjer ima družino in redno
zaposlitev. Kraj svojega otroštva in odraščanja pa je zanj še vedno najlepši in tokrat je
za Črno naredil nekaj velikega, kar odmeva
v naši in tudi v strokovni javnosti. Zaposlen
je kot direktor Centralne tehniške knjižnice
Univerze v Ljubljani. S prijaznim vabilom
nas je povabil na ogled razstave Plečnikov
spomenik v Črni, ki so jo pripravili v tej knjižnici. Z njo so opozorili laično in predvsem
strokovno javnost na spomenik-vodnjak v
našem kraju, ki doslej v še tako izčrpnih študijah o arhitekturnih dosežkih in umetninah
velikega arhitekta Jožeta Plečnika nikjer ni
zabeležen. A poslej ne bo tako, glas in podoba
Plečnikovega spomenika v Črni bo po razstavi v CTK v Ljubljani in v Črni postal obvezni
del popisa Plečnikove arhitekturne dediščine.
Mira Pušnika smo povabili na razgovor za
naš časopis.

Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške
knjižnice Univerze v Ljubljani v prostorih CTK.
(Vir: Delo, Sobotna priloga, oktober 2015.)

teta leta 1949 ustanovila Tehniško knjižnico
za potrebe svojih študentov. Študentov in
gradiva je bilo z leti vse več, tako da so leta
1994 knjižnico premestili v stavbo na Trg republike 3, kjer je knjižnica še danes. (Danes
je v obnovljeni vili ameriška ambasada.) Tu
naj bi bila knjižnica začasno, obljubljena je
bila izgradnja nove knjižnice, a ostalo je pri
obljubi …
S CTK gostujemo v najetih prostorih, za katere vlada Republike Slovenije plačuje visoko najemnino, prostori pa že dolgo več ne
ustrezajo delovanju sodobne univerzitetne
knjižnice. Niti NUK se ne gradi, tako da lahko rečemo, da imajo študenti v Ljubljani - v
primerjavi s primerljivimi univerzami  slabše pogoje študija. (Hrvati so npr. zgradili Narodno in vseučiliščno knjižnico med vojno
leta 1995. In še bi lahko naštevali primere
novih, sodobnih knjižnic.)

CTK (Centralna tehniška knjižnica) domuje
v stolpnici nasproti parlamenta in izgleda
prav veličastna. Ali tudi ustreza delovanju
take knjižnice?
Žal celo poslopje ni naše. Od leta 1949, ko je
bila knjižnica ustanovljena, do 1993 je bila v
stari vili na Tomšičevi 7. Tam so v po vojni
nacionaliziranem poslopju/vili uredili stanovanja za profesorje, ki so poučevali na fakultetah. Ti so imeli bogate osebne knjižne
zbirke in študenti so hodili k njim po knjige.
Iz tega in drugega gradiva je Tehniška fakul-

Kako delujete v danih pogojih?
Skupaj z zaposlenimi poskušamo vse, da bi
našim uporabnikom zagotovili čim boljše pogoje za uporabo zbranega gradiva. Imamo
okoli 200.000 knjig tiskanega strokovnega
9
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od doma. Včasih nekateri niti ne vedo, da so
pri uporabi članka ali knjige v elektronski
obliki na daljavo »obiskali« knjižnico. Še posebej pomembna je vloga CTK pri upravljanju t. i. nabavnega konzorcija. To pomeni, da
dostop do informacijskih virov zagotavljamo
ne le za Univerzo v Ljubljani, temveč praktično za vse slovenske visokošolske in raziskovalne organizacije na način, da zberemo
potrebna sredstva, izpeljemo pogajanja s
tujimi založbami mednarodne znanstvene
literature ter izpeljemo skupno javno naročilo. Letos je npr. v naš konzorcij vključenih
52 organizacij.

Razstava Plečnikov spomenik v Črni na Koroškem v prostorih CTK. Četrti od leve je avtor razstavljenih fotografij Gašper Lešnik. Ljubljana,
november 2017.
Foto: Uroš Kunaver

Koliko je zgradba ustrezna, funkcionalna?
Notranjost izgleda zelo prijetno; manjši zaokroženi prostori, kot separeji, obdani s policami tiskanega gradiva, mizicami z lučko
za branje in študij, povsod mir, tišina, na
tleh itison, da tudi hoja ne moti. Je to dovolj.
Kaj bi želeli v novi zgradbi?
Prostore smo prilagodili, kolikor se je dalo.
Vendar bi bila sodobna univerzitetna tehniška knjižnica bistveno drugačna od te. Ne le
miza, lučka za učenje, knjižnica naj bi bila za
obiskovalce kot nekakšen laboratorij za učenje. To pomeni, da bi imeli uporabniki na voljo npr.: prostore za skupinsko učenje, ko se
skupina študentov zapre in zaklene v prostor, se normalno glasno pogovarja, delajo
skupaj; t. i. celice za kontemplativno učenje,
ko se lahko študent zapre in je v popolni tišini; tihe čitalnice; separeji za večje ali manjše
skupine … Knjižnica naj bi ponudila tudi razne programe, učne delavnice, predvsem za
študente tehničnih strok. S sodobno tehnično opremo bi ponudili npr. študentom strojništva in drugih podobnih področij ogromno
možnosti za izdelavo raznih tehničnih nalog,
izdelavo načrtov in podobno. Letos smo npr.
namestili 3D tiskalnik, v prihodnjih letih načrtujemo namestitev druge sodobne tehnične opreme predrago in nesmiselno, da bi jo
imel vsak zase  ki bi bila lahko študentom v
drugačnih prostorih bolj na voljo.
V tej luči smo prostore uspeli nekoliko prila-

gradiva: knjige, revije, poljudnoznanstvene
revije. Z učno zbirko 60.000 tehničnih standardov pa smo ena redkih univerzitetnih
knjižnic, ki ima to vrsto informacijskih virov.
(Standardi so predpisane mednarodne norme, tehnični normativi, kot so SIST, DIN, ISO,
ASTM in so nepogrešljiv vir pri delu inženirjev in drugih strokovnjakov.) Edini v Sloveniji nudimo tudi informacijsko podporo pri
uporabi standardov. Informacijsko podporo
nudimo tudi pri uporabi drugih vrst znanstvenega in strokovnega gradiva. Če npr.
pride k nam inženir, študent, raziskovalec
in pove, da bi rad informacije z določenega
področja, imamo pri nas za to izobražene informacijske specialiste – inženirje in druge
strokovnjake s posameznih področij, ki za
uporabnike najdejo informacije ter podatke
o gradivu, na primer o znanstvenih člankih,
monografijah, standardih, ki ustrezajo vsebinskim vprašanjem uporabnikov.
Še več gradiva pa ponujamo v elektronskem
okolju na daljavo, temu ustrezna je tudi dosti
večja uporaba. V enem letu npr. izposodimo
100.000 tiskanih knjig, po elektronski poti pa
beležimo okoli 2 milijona uporab elektronskih knjig, revij in drugih baz podatkov. Uporabniki do informacijskih virov prihajajo iz
svojih kabinetov, pisarn, predavalnic in tudi
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lahko koristno uporabijo svoj čas. Bolonjski
način študija zahteva od študentov veliko
nalog, zvečer pridejo v knjižnico, marsikdo
ima pri nas boljše pogoje za delo, kot jih ima
doma. Letos smo sprejeli pobudo študentov,
da bi imeli knjižnico odprto tudi ob sobotah
in ob nedeljah od 9. ure do polnoči. Nikoli
ne bi hotel, tudi kolektiv ne, zavrniti pobude uporabnikov. Takoj smo uvedli pilotni
projekt, da bi se po njem dokončno odločili.
Poskus naj bi trajal deset vikendov. Že drugi
vikend me je v nedeljo pred deveto panično
poklical naš varnostnik, naj pridobim dodatnega varnostnika, ker meni, da tej množici
ne bo kos. Vhodna vrata so ozka in se mu
je zdelo, da zadeve ne bo obvladal. Zvečer
sem okoli devete prišel pogledat, knjižnica je
bila polna. Vprašal sem te mlade ljudi, kaj za
vraga v nedeljo zvečer delajo tukaj. Odgovor je bil, da so ves teden od jutra do večera
na fakulteti, sobota in nedelja sta edina dneva, ko se lahko v celoti posvetijo študiju. Tako
smo se prilagodili uporabnikom, vse sobote
in nedelje je naša knjižnica do polnoči polna
študentov.
Dobili smo tudi pozitiven odziv Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport, našega
financerja programov javne službe. Dobili
smo celo nekaj sredstev, ki smo jih porabili za to podaljšanje odprtosti knjižnice. Sam
pa bi si želel, da bi bile splošne knjižnice ob
sobotah odprte, vendar jih zaprejo ob 13. uri.
Do takrat se družina zbere za skupni družinski popoldan, ko se odpravi od doma in
marsikatera bi zavila v knjižnico, če bi to
bilo mogoče.

Vabilo na razstavo v CTK.

goditi, vendar smo kot najemniki zelo omejeni.
Odpiralni čas CTK-ja je edinstven v Sloveniji.
Moram poudariti, da so naši uporabniki
zelo zadovoljni s tem, kar jim ponujamo, ker
imamo posluh za vsakega, ki pride k nam.
Poskušamo vse, da najdemo tisto, kar nekdo išče, in to zelo cenijo. In res je, da smo
edinstveni v Sloveniji po odpiralnem času.
Naša knjižnica je od leta 2012 odprta vsak
delovni dan od 8.24. ure, ob sobotah od 8.–17.
ure. In knjižnica je polna študirajočih tudi do
poznih večernih ur. Zakaj? Po uvedbi bolonjskega načina študija so se urniki tako razpotegnili, da so študenti na fakultetah velikokrat od osme ure zjutraj do sedme, osme
ure zvečer, vmes lahko imajo po dve, tri ure
'luknje' in pridejo v knjižnico. Je toplo, varno,
je mir, računalnik, brezžično omrežje, kjer

Odpiralni čas vaše knjižnice je res nekaj
nenavadnega in verjamem, da ga uporabniki zelo cenijo. In ne le to, predvsem cenijo
vašo široko ponudbo, odnos do vsakega, ki
išče informacije pri vas, znate ustreči tudi
tistemu, ki ne ve točno, kaj naj išče. Pri vas
znate pomagati prav vsakemu. Mimogrede;
tudi Marija Makarovič je nekaj iskala pri
vas in je zelo pohvalila, kako hitro in v vsem
ste ji znali ustreči.
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šali odstirati tančice skrivnosti. Vsaka naša
potrjena domneva je odkrila naslednje nove.
Spomenik obeležuje žrtve prve in druge svetovne vojne, s knežjim kamnom spominja na
borce za severno mejo, opozarja tudi na davno zgodovino Slovencev, tekoča voda pomeni življenje, ki teče naprej. Ali iz spremnega
lista k razstavi: » … manj znano (Plečnikovo)
delo, ki pa nosi v sebi vse prvine vrhunske
Plečnikove stvaritve in je tudi pomembna
dominantna točka v prostoru«. Verzi Janka
Glazerja nas opominjajo na žrtve vojne in
»ti, ki živ si, mrtvim si dolžnik«.
Mag. Smrekar Deklevi se je zanimiva zdela tudi postavitev. Če jo pogledamo tako, da
je v ozadju spomenika cerkev, lahko sklepamo tudi, da gre za zgodovinsko spravo
Slovencev po vojni, ko so nas politiki že takrat razdvajali zaradi svojih ozkih političnih
ciljev. Žal se to dogaja še danes, sicer malo
drugače, a vendar. S tem spomenikom pa
so krajani Črne s pomočjo mojstra Plečnika
in njegovih sodelavcev vzpostavili iskren in
dostojanstven spravni dialog že v času neposredno po vojni. Razmišljali smo, kako bi
nam bilo zdavnaj lažje, če bi naša država in
politiki že od konca druge svetovne vojne
razmišljali širše, možnosti debat in manipulacij z žrtvami že zdavnaj ne bi bilo več.

Gneča čakajočih pred vhodom v CTK, ko so poskusno uvajali delovni čas tudi ob nedeljah od
9.00 do 00.00. Nedelja, 18. junija 2017. Foto: Arhiv
CTK

A pobuda za ta razgovor je bila razstava
Plečnikov spomenik v Črni, ki ste jo pripravili v CTK. Kako je do tega prišlo?
CTK ima v Sloveniji tudi največjo zbirko knjižničnega gradiva s področja arhitekture.
Zato smo se čutili dolžne, da na nek način
obeležimo Plečnikovo leto: 145. obletnico
rojstva, 60. obletnico smrti Jožeta Plečnika
(1872–1957) in 65. obletnico postavitve njegovega spomenika v Črni (1952). Zadnja letnica
ni bila nikjer zabeležena, niti Plečnikov spomenik v Črni. Prav ujemanje teh letnic mi je
dalo idejo, da bi naredili razstavo na to temo.
Za mojo pobudo sta se takoj ogrela sodelavca CTK, mag. Doris Dekleva Smrekar, univ.
dipl. inž. arh., avtorica postavitve razstave in
dipl. fotograf Gašper Lešnik, avtor umetniških fotografij spomenika v Črni. Spomenik
je avtor poslikal julija 2017, tik preden so ga
začeli strokovno restavrirati, zato so posnetki tudi pomembni kot dokumentarno gradivo. 9. novembra tega leta smo imeli v knjižnici CTK odprtje razstave, ki bo na ogled
do konca februarja 2018. Takrat se še sami
nismo zavedali, kako je ta Plečnikova umetnina neznana in kakšno bogato sporočilo je
v njej. Jaz sem o njem razmišljal volontersko,
mag. Doris Dekleva Smrekar pa je strokovno dopolnila sporočilo. Skupno smo posku-

Lahko bi rekli, da so bili takratni krajani
Črne korak pred časom.
Res so bili. Vse povedano govori o kulturni
in demokratični omiki takratnih snovalcev
spomenika, to pa so bili praktično vsi krajani Črne. Zanimivo je, da so prebivalci razmeroma majhne vasi nekje med gorami in
daleč od političnih in urbanih središč ob mizernih finančnih in tudi drugih tehničnih in
komunikacijskih možnostih tistega časa že
okoli leta 1950 razmišljali o urbanistični ureditvi kraja. Sami so bili naročniki, sami so
iskali arhitekta in izvajalce, iskali predpisani material, sami so morali zbrali ogromno
vsoto finančnih sredstev … To je za tak kraj
edinstveno za tisti čas.
Beseda je dala besedo, lepega dne smo se
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poleti odpravili v Črno. Kolega sem peljal
čez Sleme, fotograf Gašper Lešnik je ujel
fantastičen razgled na TEŠ 6 in to posnel.
Take fotografije so zanj pomembne, saj redno sodeluje pri tedniku Mladina. V Črni
je poslikal spomenik, pozneje obdelal te posnetke in iz množice le-teh izbral najboljše.
Posnetki so res dobro naštudirani. Izpostavljeni so detajli, ki se te dotaknejo, napis te
gane. Tako je nastala razstava umetniških
fotografij Plečnikovega spomenika v Črni.
Razstavo smo postavili v naši knjižnici na
hodnik, ki je zelo pretočen. Številna vrata
niso vhodi v pisarne, ampak sedijo v njih informacijski specialisti, ki jih dnevno obiskuje
množica obiskovalcev. Odzivi na razstavo so
navdušujoči, o čemer pričajo vpisi v knjigo
gostov. Predstavitev spomenika je za mnoge zanimiva informacija, za marsikaterega
dobrega poznavalca Plečnikovih umetniških
del pa pravo odkritje.

li obsežno dokumentacijo, kot se spodobi za
tako veliko umetniško delo.
Hkrati bomo ob ponovnem odkritju Plečnikovega spomenika v Črni prenesli našo
razstavo tudi v Črno in tudi v teh krajih izpostavili to umetnino.
Zelo sem vesel, da smo tudi v Ljubljani lahko
javnosti predstavili delo, ki je bilo doslej znano le ozkemu krogu lokalnega prebivalstva,
odslej pa je to eno zadnjih Plečnikovih umetniških del predstavljeno najširši slovenski
javnosti.
In ta biser krasi prav Črno!
Miro Pušnik, najlepša hvala za tale pogovor.
Neskončno cenimo tvojo idejo, s katero si opozoril na Plečnikovo umetnino v Črni. Skupaj
s sodelavci je nastala razstava, ki je tudi nam
povedala veliko tega, česar se ne zavedamo,
ko vsak dan hodimo mimo spomenika; središče kraja nam je oblikoval nesporno največji arhitekt našega rodu Jože Plečnik. Njegov
spomenik poudarja naravno lepoto našega
kraja in je hkrati bogato sporočilo nam in
poznejšim rodovom. S postavitvijo razstave
je glas o Plečnikovem spomeniku v Črni segel
daleč naokoli. Hvala tebi in ustvarjalcem za
vaše dragoceno darilo.

Ob otvoritvi je bila navzoča tudi naša županja, mag. Romana Lesjak, in nastali so neki
dogovori o nadaljnjem sodelovanju CTK in
naše občine.
Dogovorili smo se, da bomo celotno razstavo
in tudi vse posnetke v zvezi s spomenikom
podarili Občini Črna v trajno last. Županja
je želela, da naš fotograf ponovno poslika
spomenik zdaj, ko je obnovljen. Tako bi dobi-

Pripravila Marta Repanšek

KULTURNI UTRIP SVOBODE
Letošnjo prireditev, že šesto po vrsti, smo
posvetili kulturi in kulturnim užitkom »tam
visoko zgoraj« tako z vsebino nastopajočih
kot z izbranim gostom.
Vokalno instrumentalno skupina STEČINE,
pod vodstvom Cecilije Piko, je z dvema pesmima popeljala obiskovalce v dobro razpoloženje.
Stečine
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Davo Karničar, gost večera. Človek, ki je
prehodil, preplezal, presmučal najprej bližnje, nato najvišje vrhove sveta in tam srečal mnoge prijatelje. Človek, ki ceni pozdrav
tam zgoraj, odprt pogled ali samo prijazen
nasmeh. Z njim se je dogovoril in pogovarjal
Aleš Moličnik.

Nadaljevali so člani GLEDALIŠKE SKUPINE MLADIH, pod vodstvom Gvida Jančarja. Vsebino nastopa so posvetili kulturnima
ustvarjalcema Francetu Prešernu in Prežihovemu Vorancu.

Gledališka skupina mladih

SMO KAR SMO pod vodstvom Mojce Kovač
Piko. Planinske pesmi odpirajo domišljijo,
Zelenica doda čustva.

Gost večera Davo Karničar

Mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO,
pod vodstvom Mojce Kovač Piko, je s pesmima Lepo mi poje črni kos in Pridi nazaj zaokrožil druženje z vsemi, ki spoštujejo različne vrste lepote.
Večer se je zaključil s skupno pesmijo Karavanke.
Marinka Petrič,
predsednica DPD Svoboda
Smo, kar smo

MePZ Mato
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ZBOROVODJA DOLGIH 40 LET
Simona Potočnika danes poznamo kot zborovodjo MePZ župnije Črna na Koroškem in
kot zborovodjo MoPZ Utrip, ki prepeva ob
slovesih naših občanov na pokopališčih. Njegovo delo na pevskem področju se je začelo že
v ranem otroštvu, in sicer v krogu glasbeno
nadarjene družine. Letos lahko s ponosom
obhaja 40-letnico svojega delovanja kot zborovodja obeh prej omenjenih zborov.

če samo omenim MoPZ UTRIP. Ko sem ga
prevzel, je v njem prepevalo 15 pevcev, danes pa v njem od teh pojejo le še trije.

MoPZ Utrip

Štiri leta sem vodil Ženski pevski zbor
ZDUM, v katerem so prepevale moje sodelavke.
Šestnajst let se vodil MoPZ GOZDAR, iz katerega je nastalo KD Gozdar. V njem je delovalo pet sekcij, žal sedaj deluje le še folklorna sekcija.

Simon Potočnik

Dali ste pobudo za ustanovitev KD Franc
Piko. Od kod vam ta ideja in želja po tem?

Skozi svojo bogato glasbeno obarvano kariero ste vodili številne pevske zbore. Tako
moški kot ženski in mešani pevski zbor. Nič
vam ni tuje in nepoznano. Če danes pogledate nazaj, katerim pevskim zborom vse ste
dali znanja in bogate izkušnje ter krepili
njihovo veselje do petja?

MePZ v svoj program, poleg cerkvene glasbe, vključuje tudi narodno in umetno pesem.
Ko se je v Črni ustanovila ZKD, je bila želja,
da se tudi naš zbor vključi vanjo. Potrebno je
bilo ustanoviti društvo in padla je ideja, da
bi ga poimenovali po Francu Piko, da bi ga
tako obudili iz pozabe, saj je veliko prispeval
k ohranjanju kulture v našem kraju.

Prvo mesto v mojem štiridesetletnem delovanju zborovodstva zajema MePZ župnije Črna. Vodim ga od leta 1977, ko je umrl
zadnji organist iz družine Piko, Franc Piko.
V vodenje zbora sem vložil veliko truda in
vso znanje, ki ga premorem, kar pa ni lahko.
Prav tako v MoPZ UTRIP, ki ga tudi vodim že
40 let. Vsa ta leta so bila polna lepih trenutkov, ki smo jih doživeli skupaj s pevci, pa tudi
težkih, ko smo se poslavljali od naših pevcev,

Nadgradnjo in notranjo mero zadovoljstva
pa ste vsekakor pustili pri obnovi Mežnarije
leta 2001. Bili ste pobudnik obnove in predsednik gradbenega odbora. Kaj ste z obnovo pridobili in kakšno funkcijo ste odigrali
pri tem?
15
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Vrsto let so naši pevci vadili v neprimernih,
vlažnih prostorih Mežnarije, zato smo se
leta 2002 odločili, da bi prenovili pevsko sobo
in ostale prostore. Ustanovili smo gradbeni
odbor, ki je vodil delo, in pričeli z obnovo. Zamenjali smo okna in vrata ter obnovili notranje omete. Vsa dela smo opravili prostovoljno, opravili smo 1665 prostovoljnih delovnih
ur. Materialne stroške sta večinoma pokrili
župnija in občina, za kar smo zelo hvaležni.
Tako so pevci dobili ustrezne prostore za
vajo.

V vseh omenjenih društvih sem deloval kot
član upravnih ali nadzornih odborov. Dolga
leta sem deloval kot pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez, kar me je še posebej
veselilo. Delo v vseh društvih pa mi daje razvedrilo in sprostitev ter občutek, da delam
nekaj dobrega.
Da je vaše delo pustilo pečat na raznolikih
področjih, dokazujejo številne nagrade in
priznanja, ki ste jih tekom svojega uspešnega dela prejeli. Naštejte le nekaj najodmevnejših med njimi, ki so v vašem srcu našla
posebno mesto.

40 let že vodite MePZ župnije Črna in MoPZ
Utrip. Se vam je v tem času vtisnil v spomin kak poseben dogodek, ki bi ga lahko
izpostavili?

Veliko mi pomenijo Galussove značke s področja glasbe, prav tako Prežihova plaketa,
srebrni grb Občine Črna in priznanje s področja defektologije Slovenije, plaketa Antona Skale.

V štiridesetih letih je bilo veliko lepih in veselih trenutkov. Mogoče bi izpostavil sodelovanje našega zbora na »beatifikaciji« škofa
Antona Martina Slomška v Mariboru, ko ga
je papež Janez Pavel drugi proglasil za »blaženega«, ko je obiskal Slovenijo.
Velik vtis name pa je naredilo praznovanje
tridesetletnice mojega delovanja na področju zborovodstva, ko so mi mnogi izrekli čestitke.

Že dolga leta delate tudi z mladimi. Pravite,
da bi mlajši pevci popestrili vaš zbor.
Res je, že leta se trudimo, da bi med naše
vrste privabili mlajše rodove, kajti le nekaj
naših pevcev je mlajših od petdeset let. Žal
imajo mladi druge interese, tudi naša prizadevanja ne obrodijo sadov, kot bi si jih želeli.
Seveda vabim vse, ki imajo željo po petju, da
se nam pridružijo.
In kakšni so vaši plani za v prihodnje? So že
kje na obzorju nove pesmi, ki čakajo, da jih
boste zapeli na majniškem ali božično-novoletnem koncertu?
Kot vsako leto bomo tudi v letošnjem letu
vključili v program nove pesmi, ki bodo obogatile naš pevski arhiv. Želja je tudi ta, da bi
v letu 2018 s kulturnim programom obeležili 140-letnico rojstva Ivana Hojnika, ki je 36
let deloval v Koprivni kot duhovnik, učitelj in
vsesplošni inovator na mnogih področjih.

30 let delovanja MePZ župnije Črna

Vaše delo je bilo vidno na številnih področjih tudi zunaj kulturnega delovanja. Društvo diabetikov, čebelarsko in ribiško društvo, sklepanja zakonskih zvez in zavod za
zaposlovanje. Vse to vam je bilo še kako pisano na kožo. Kakšne naloge ste opravljali
v okviru teh društev?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Tako vam kot pevcem MePZ župnije Črna in
MoPZ Utrip želim vse dobro na vaši pevski
poti in uspehov ter osebnega zadovoljstva.
Hvala.
16
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MEPZ ŽUPNIJE ČRNA NA KOROŠKEM
40. LETO POD VODSTVOM SIMONA POTOČNIKA
Na prvi pogled se ni v zboru v letu, ki se izteka, nič spremenilo. Zasedba je ista kot lani.
Še vedno se dobivamo vsak ponedeljkov večer na vajah v Mežnariji. Še vedno iščemo
mlade pevce in nekajkrat je med letom že
kazalo, da se bo zbor uspel pomladiti, pa so
se upi nazadnje sfižili.
Še vedno je naše najpomembnejša poslanstvo obogatitev bogoslužij na cerkvenih
slovesnostih, radi in s ponosom, pa tudi s
primerno kvaliteto, pa nastopamo tudi zunaj cerkvenih zidov.
Naše aktivnosti so iz ust nekaterih ateistov
pogosto kritizirane, vendar menim, da neupravičeno. Res je, da nas najpogosteje poslušajo obiskovalci cerkve (po mnenju nekaterih »manjšina občanov«), toda podobno se
dogaja tudi drugim kulturnikom, kajti živimo v demokraciji, kjer si pač vsak izbira svoj
krog privržencev.
Več kot poldrugo stoletje delovanja zbora pa
vendarle kaže na dejstvo, da je tovrsten zbor
ljudem všečen in zato potreben. Navsezadnje zgodovina kaže, da so se posvetni zbori
po večini razvili iz cerkvenih.
Zato naj najprej naštejem pomembnejše nastope v okviru cerkvenih dejavnosti:
Vsako leto imamo veliko dela ob obredih Velikega tedna, torej v dneh pred Veliko nočjo.
Maja smo sodelovali na slovesnostih prvega
obhajila in sv. birme, junija smo peli, ko so
praznovali zakonci - jubilanti, ker upravlja
naših 6 cerkva isti župnik, pa smo peli tudi
pri vseh »lepih nedeljah«. To je nedelja, ki jo
župnija posveti cerkvenemu zavetniku in
jo jaz razumem kot pomemben doprinos k
ohranjanju kulturne dediščine, saj je tovrsten praznik s posebej oblikovanim bogoslužjem, obogatenim s procesijo po okolici
cerkve, za kraj in prebivalce vedno pomenil praznik z zahvalo za minulo in s svetlim
upanjem za tisto, kar prihaja.

Sveto birmo in lepo nedeljo pri sv. Magdaleni v Javorju je s svojim obiskom počastil tudi
nadškof mariborske škofije, mons. Alojzij
Cvikl, poseben praznik za farane pa je bilo
tudi praznovanje 70. rojstnega dne našega
župnika, g. Toneta Vriska, ki ga je praznoval
skupaj z lepo nedeljo sv. Ožbolta.
Sodelovali smo na dekanijskem srečanju
zborov naše dekanije, ki je bilo letos na Prevaljah. Vsako leto s svojim petjem obogatimo tudi obisk pokopališča na dan spomina
na mrtve, kjer je vedno prisotnih veliko ljudi, posebej lepe in lepo obiskane pa so tudi
cerkvene slovesnosti v okviru božiča, kjer
bomo nastopili tudi letos.
Za vso opravljeno delo prejmemo pevci zahvalo 22. novembra, ko na god sv. Cecilije, zavetnice pevcev, po maši tudi praznujemo.
Naše delo pa, kot sem že omenila, sega tudi
izven cerkvenih zidov.
Peli smo v domu starostnikov v Črnečah.
Tudi letos smo pripravili »majniški koncert«,
letni koncert zbora. Prijetno so ga popestrile
učenke glasbene šole iz Raven na Koroškem,
ki igrajo pod vodstvom g. Dušana Štrikerja.
Zelo uspešno smo nastopili tudi na reviji pevskih zborov Od Pliberka do Traberka in se
nato kot zvesti udeleženci udeležili tudi sklepne prireditve, ki jo je JSKD Ravne na Koroškem pripravil v čast 50-letnice srečanj na
Ravnah na Koroškem.
Zadnjih nekaj let se člani zbora izobražujemo tudi na tako, da spoznavamo koro17
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tako s cerkvenimi kot s posvetnimi pesmimi.
Simonov brat Jože je predstavil Prežihove
Solzice tako, da jih je marsikdo dojel drugače kot takrat, v šolskih letih, program pa je
spretno vodila Vesna.
Višek večera pa so pripravili naši gostje,
bratje Smrtnik! Vesela sem, da so se ponovno odzvali našemu povabilu, kajti pred leti,
ko so peli v naši cerkvi, zaradi prej omenjenih pomislekov njihovih zvonkih glasov marsikatero uho ni slišalo.
Lepo je bilo!
V Črni na Koroškem je letošnje leto »leto
mejnikov«. Najpomembnejši se mi zde podatki, da je minilo že 880 let od prvega zapisa
imena Črna, župnija Črna je samostojna že
230 let, cerkveni pevski zbor ima več kot
150-letno tradicijo, Simon Potočnik pa ga
vodi že 40 let.
Ko sem to dejstvo omenila na slovesnosti ob
praznovanju te obletnice, so mi nekateri poslušalci očitali, da »to pa vendar ni kaj posebnega! Kaj pa je 40 let?«
Toda g. Simon vodi isti zbor nepretrgoma 40
let! To pa je drugače kot pri ostalih zborovodjih!
Bogato leto je za nami in menim, da ga bomo
prešerno zaključili S pesmijo in plesom na
občinski prireditvi, v lastnem krogu pa na
srečanju ob zaključku leta, ki ga vsako leto
priredimo pri Potočniku v zadnjih dneh koledarskega leta.

ške kulturne znamenitosti. V začetku septembra smo se letos podali po Prežihovi poti
v Kotljah.
Ker je minilo letos 15 let, odkar naš zbor deluje v okviru KD Franc Piko, smo februarske
aktivnosti v počastitev obletnici priključili
oktobrskemu praznovanju 40-letne (zgoraj
omenjene) obletnice, ki nam je letos naložila
nemalo dela in nas po koncu navdala z obilo
navdušenja, hvaležnosti in lepih občutij!
Vse leto smo brskali po arhivih, izbirali,
urejali in do 20. oktobra, ko je bila slovesna
prireditev v KD v Črni na Koroškem, uspeli pripraviti razstavo, ki je dokaj natančno
predstavila delo v zboru v zadnjih štirih desetletjih, podali pa smo se tudi v zgodovino,
vendar zaradi pomanjkanja virov nismo uspeli prikazati prav veliko.
Podrobnosti o dogajanjih v zboru si lahko
preberete v zborniku, ki smo ga izdali ob tej
priložnosti.
Stvari, ki jih je bilo možno dati na ogled obiskovalcem in za izbor katerih sta zaslužna
Mojca in Simon Potočnik, smo ob pomoči
Helene Ošlak postavili v ličen prikaz v avli
KD.
Danes si ves razstavljen material lahko ogledate v naši pevski sobi v Mežnariji.
Tudi slovesno prireditev smo skrbno načrtovali. Že pri vstopu v dvorano so naši prijatelji
pospremili obiskovalce po razstavi, nasmejana in prijazna folklorista Nataša in Milan
pa sta gostom izrekla prisrčno dobrodošlico. Nastopajoči smo po mnenju poslušalcev
pripravili všečen repertoar in se predstavili

Martina Podričnik, predsednica
MePZ župnije Črna na Koroškem
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TUDI ČRNA PRIPRAVLJA CELOSTNO
PROMETNO STRATEGIJO
Celostno načrtovanje in urejanje prometa
ne prinaša zgolj nižjih stroškov za mobilnost
v proračunu občine, podjetij in gospodinjstev, bolj učinkovitih naložb, bolje izkoriščenega prostora ter manjšega onesnaževanja
okolja. Predvsem lahko objektivno merljivo
izboljša kakovost bivanja prebivalcev in izboljša možnosti lokalne skupnosti za delo in
ustvarjanje.
Občina Črna na Koroškem je uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev
na javnem razpisu za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« (v nadaljevanju
CPS) v okviru sredstev Sklada za podnebne
spremembe za leti 2017 in 2018 Ministrstva
za okolje in prostor. S tem je pridobila sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov izdelave CPS. S postopkom javnega naročila sta
bili za izdelovalca CPS izbrani podjetji RRA
Koroška, regionalna razvojna agencija za
Koroško, d.o.o. v sodelovanju z ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Projektna skupina izdelovalcev je že pričela s številnim aktivnostmi, med drugim terenskimi
ogledi, pripravo analiz obstoječega stanja in
vključevanja občanov ter zbiranja pobud –
od intervjujev, anket, delavnic in javnih razprav.

Le z aktivnim sodelovanjem z občani in
vključujočim procesom je možno prepoznati ključne probleme v občini ter predlagati
ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja. O
poteku priprave CPS bo projektna skupina
izdelovalcev redno komunicirala preko spletne strani občine, socialnega omrežja, Črjanskih cajtng, medijev in različnih dogodkov.
CPS bo na koncu oblikovan kot dokument.
Opredeljeval bo ključne težave in izzive na
področju urejanja prometa v občini Črna na
Koroškem. Vključeval bo tudi akcijski načrt,
s svežnji ukrepov in ukrepi s oceno zahtevnosti, pričakovanimi učinki, odgovornostjo
za izvedbo, rokom izvedbe in oceno stroška.
CPS s sprejetjem na svetu občine dobi tudi
politično težo in odgovornost za izvedbo.
Vendar CPS ne gre razumeti le kot dokument, ampak proces, s katerim si lokalna
skupnost zastavi učinkovito in kontinuirano
zaporedje potrebnih ukrepov na področju
urejanja prometa.
Pripravil:
mag. Peter Zajc, RRA Koroška,
vodja projektne skupine izdelovalcev

Kljub hladnemu jutru v sredini oktobra je bilo
pred osnovno šolo 9 koles in 15 skirojev.

Predviden terminski plan priprave CPS
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KLEKLJARSKA RAZSTAVA V
ČRNI NA KOROŠKEM

potem postavila objekt v 3D obliko, narisala
vzorce in s skupnimi močmi smo naredile izdelek.
Atrakcija Črne pa je tudi medved, ki nas od
časa do časa prav zares obišče, drugače pa
ga imamo nagačenega v zavetju skale v središču Črne. Tudi zanj je Sonja Grl naredila
načrt in ga prav takega sklekljala z vso okolico in skalo, v kateri stoji. Sklekljale smo
tudi škrate, perkmandlce in knapa z lučko
ter knapovško lahterno, kar pač je še značilno za Črno, kjer je bilo doma rudarstvo.
Razstavljale smo še nekaj drugih klekljanih
izdelkov, ki pa so standardni za klekljarske
razstave (obleke, nakit, torbice, prtičke, slike, zavese …). Vedno iščemo tudi kake posebne vzorce, združimo slikarstvo s čipko,
ideje pa jemljemo tudi iz italijanskih in nemških revij, poslužujemo se interneta …
Z nami so kot vedno razstavljali tudi gojenci
Centra za delovno usposabljanje in varstvo
Črna in ena učenka iz OŠ Črna. Njihova
mentorica je naša klekljarica Boža Mlinar.
Gost naše razstave je bil pesnik Stanko Grl,
ki nam vsako leto za otvoritev napiše pesem.
V svojem kotičku nam je razkril delček svoje

Avgusta 2017 smo klekljarice Društva klekljaric Koroške SEKCIJA ČRNA NA KOROŠKEM pripravile razstavo ob 20-letnici klekljanja v Črni z naslovom »ČRNA V ČIPKI«.
Tokratna razstava je bila posvečena 880-letnici prvega zapisa imena Črna (prej se je
kraj imenoval Schwarzenbach) in pa 60.
obletnici smrti enega največjih slovenskih
arhitektov Jožeta Plečnika, čigar spomenik
padlim v I. in II. svetovni vojni stoji v središču
Črne.
Slovenija si prizadeva, da bi Plečnikova dela
zapisali v Unescov seznam svetovne kulturne dediščine v letu 2018; upamo, da nam bo
uspelo.
Glede na našo temo »ČRNA V ČIPKI« je prav
ta Plečnikov spomenik narisala in spremenila v čipko, torej sklekljala, naša klekljarica Sonja Grl. Z njegovo podobo na naslovni
strani našega vabila smo potem tudi vabile
na letošnjo razstavo. Sklekljan spomenik je
poslikal priznani fotograf TOMO JESENIČNIK.
Sklekljale smo tudi podobo cerkve sv. Ožbolta v Črni. Narisala jo je arhitektka Tina Jeseničnik. Beno in Slavica Simetinger pa sta
20
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TISTA DROBNA BELA NITKA
Tista drobna bela nitka,
ko enkrat v vozel se zavije,
tista nitka bo pregnala
solzo drobno, da se skrije.
Tisti vozel kot življenje
v čipki skriva košček sanj,
se življenje zdi mi lepše,
da še bolj verjamem vanj.
Tista drobna bela nitka
spremenila mi je svet,
tista nitka, če odidem,
me nazaj pripelje spet.

ljubezni do lovstva, ki ga je prikazal na fotografijah, in obogatil našo razstavo s čustveno poezijo.
V avli Kulturnega doma Črna smo glede na
to, da je 20 let, odkar v Črni organizirano
klekljamo, postavile na ogled še eno razstavo. Na njej smo prikazale nekaj naših izdelkov iz preteklih razstav, saj z našimi izdelki
vsako leto popestrimo tradicionalni, letos
že 62. Koroški turistični teden.
Fotografije: Sonja in Stanko Grl, Ivanka Šušel
Pesem: Stanko Grl

Tisti vozel ne pusti mi,
da ločiva se ti in jaz,
tista čipka, ki spominja
me na nežen tvoj obraz.
Tista čipka, ki odšla bo
in nekje bo dom krasila,
v tistih vozlih tiho, nežno
pa se solzica bo skrila.

Za Društvo klekljaric Koroške SEKCIJA
ČRNA zapisala predsednica: Ivanka Šušel

Stanko Grl

SREBRETOV MIRAN
Govoriti o sebi je kot pripovedovati zgodbo o
nekom, za katerega misliš, da ga zares dobro poznaš. Pa je res tako?
Rojen sem bil Srebretovim, no, bolj natančno
očetu Miru in mami Zofiji in šest let starejšemu bratu Igorju. Živeli smo v hiši mojega
dedana Jozija in moje bice Nančke. Njuna
brezpogojna ljubezen mi je dala najlepšo
popotnico za življenje. Bila sta zlata človeka
z velikim srcem, zato ni čudno, da sta pod
majhno streho svoje majhne Srebreče bajte
poleg naše družine sprejela še družino tete
Nanike in strica Hinka. Tudi teta Mojcka in

stric Mimi sta dolgo bivala z nami pod isto
streho.
Vseh nas je bilo 16 ljudi in eno samo stranišče
na štrbunk. Si predstavljate zjutraj gužvo, ko
so se vsi odpravljali v službo, mi mlajši pa v
šolo? Iz te zgodbe mi je živo v spominu ostalo zimsko lulanje ob lesenem stranišču v
sveže zapadli sneg. *Slikanje* po snegu in
delanje luknjic v sneg z lulanjem. Vsak dan
ali večkrat na dan nekaj novega. Otroška
domišljija nima meja. Smešno, ampak kaj
vse človeku ostane v spominu.
Mislim, da je za otroka velika družina odlič21
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no okolje za odraščanje. Vedno si našel pri
nekom sogovornika ali pa tolažnika, ko ti
je bilo hudo. Ali pa, ko so se porajala nova
čustva, ki jim nisi bil kos.
Tudi vas je bilo zelo vzpodbudno okolje za odraščajočega človečka. Župnik Šiml je bil zelo
odprtega duha. V času, v katerem so tudi župniki grozili s spričevali, je vzgajal svojo mladino brez grozljivih številk z nazivom ocena.
Potočnikov Anzi je bil človek, ki sem ga vedno potreboval. Kar koli se mi je pri biciku ali
drugje zlomilo, je on pošvasal ali naredil nov
del. Zame je bil finančni guru. Naučil me je
odnosa do denarja. Za plačilo me je vedno
vprašal:*Pop, kejk gnarja pa maš sobi?* Ko
sem potegnil drobiž iz žepa, je vzel najmanjši dinarček, tako da sem plačal - z drobtinico, vedno pa je ostalo še za kepico sladoleda
pri Nuhiju. Ja, Nuhi in njegov Juke box. To je
bila tudi štorija, polna smeha. Pa Teta Nanika in svečke. Stric Joci in gobarjenje ... Morje
spominov.
Mislim, da sem že v osnovni šoli začutil, da
me sledi umetnost. Rad sem risal. Užival
sem pri sosedu, ljubiteljskem slikarju Tacolu. In on ni skrival navdušenja nad mojim
ustvarjanjem. Oče je zbiral starine in užival
v stvareh, kjer je bilo čutiti duh tistega, ki
jih je ustvaril ali preprosto izdelal. Mama je
uživala v lepoti rož in to znala tudi prenesti
naprej. V osnovni šoli pa je moje veselje do
risanja znala gojiti tovarišica Mojka.
Ko sem šel v gimnazijo, sem že konkretno
slikal. Na začetku z navadnimi barvami za
kovino, potem pa je Božiček prinesel prave
slikarske barve. Noro!!! Kakšna razlika!!! Za
Turistični teden sem imel že prvo razstavo.

uspel, da so mi dovolili slikati v kasarni. V
tem obdobju ima fant občutek, da je že pravi moški in tako so me izbrali za tistega, ki
je najbolj pravim moškim s flumastrom narisal golo žensko na roko, nek Hrvat pa je
tetoviral. Seveda obvezno s petokrako in letnico služenja JNA. Za najbolj prave moške
sem bil pravi car!
Sledil je ponovni preizkus za sprejem na likovno akademijo. Spet nič. Spet razočaranje. Takrat sem spoznal, da bo brez vez in
poznanstev bolj težko narediti sprejemni izpit. Spoznal sem nekatere starejše, ki so že
več kot desetkrat delali sprejemne izpite in
vsaj enkrat na leto postali umetniki, ki obiskujejo akademijo. S tem so bili sprijaznjeni.
V valu razočaranja je brata obiskal fotograf
in filmski snemalec Rado Likon, ki je končal
študij v Pragi. Prepričal me je, da sem šel delat sprejemne izpite za vpis v Pragi. Šel sem
v Prago in bil sprejet. V življenje je zavel svež
veter olajšanja. Sijal sem od sreče in se v
navalu sreče še zaljubil v svojo bodočo ženo
Barbaro. Ljubezen ima svojo moč in selitev v

Po gimnaziji je sledilo prvo razočaranje, ki je
bilo večje kot neuslišana ljubezen. Nisem naredil sprejemnega izpita na akademiji za likovno umetnost. Njihovi kriteriji za sprejem
so bili povsem drugačni kot moja predstava.
Predstava črnjanskega poba. Odšel sem na
služenje domovini, so takrat rekli. Služenje
mi je bilo le kot polnilo do sprejemnega izpita čez eno leto. Med služenjem sem celo
22
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Prago je predstavljala nov izziv. Bo že šla z
mano v Prago, sem si dejal ...
Pred pričetkom študijskega leta pa sem si
rekel, da grem še enkrat polagat sprejemne
izpite za vpis v Ljubljani, čeprav sem bil
prepričan, da bo tako kot že dvakrat - neuspešno. Drugi so se potili v učilnicah, jaz
sem bil sproščen. Nisem čutil nikakršnega
pritiska. Zakaj neki bi? Saj sem bil že varno
vpisan v Pragi. Ampak glej hudiča. V vsej evforiji, navalu sreče sem bil za povrhu sprejet
tudi v Ljubljani. To mi je bila prva izkušnja,
da ko stvari spustiš, se postavijo točno tako,
kot morajo biti. Kolega, ki je študiral filozofijo, me je večkrat prepričeval v to. No, zdaj
sem se z njim strinjal. Lahko bi dejal, da je
res, da človek obrača, Bog pa obrne.
No, tako sem končal akademijo za likovno
umetnost, smer kiparstvo. Specialistični študij iz restavratorstva, smer štafelajno slikarstvo in pozlata. Prav tako sem naredil magisterij iz restavratorstva. Prve prave izkušnje
iz restavratorstva pa sem okusil na Dunaju,
kjer sem delal nekaj let. Po rojstvu hčerke
Kaje sem se odločil, da raje ostanem v Sloveniji. S prisluženim denarjem sem kolebal,
ali naj kupim dober avto ali najdem prostor
za atelje. Seveda sem se odločil za atelje. Bil
je tako prostoren, da sva ž ženo Barbaro, ki
je končala študij umetnostne zgodovine in ni
dobila službe, v prvem delu ateljeja naredila
trgovino s slikarskim materialom. Povsem
nov izziv. Toda bila sva vztrajna in trgovina
je rojevala sadove do te mere, da sem ostal
brez ateljeja, ker je celoten prostor postal trgovina. In tako naprej, da smo s trgovinami
ART postali zelo prepoznavni pri naših tujih
dobaviteljih. Po eni izmed analiz smo prodali krepko največ slikarskega, kiparskega in
drugega materiala za likovno ustvarjanje
na svetu, glede na število prebivalcev.
To je terjalo tudi svoj davek. Eden izmed davkov je bil tudi ta, da me kot slikarja ali kiparja
niso hoteli sprejeti v nobeno izmed pomembnih slovenskih galerij. Ena izmed kritik je
bila, da mi manjka socialne note. V mene so
vsadili seme dvoma. Prepričali so me, da res

nisem dober. Noro. Zdaj na stvari gledam
povsem drugače. Namesto da bi ustvarjalno življenje bogatilo, prinašalo srečo, širilo
obzorja v človeško notranjost in navzven, je
vnašalo dvom. Sram, kot najdestruktivnejše
čustvo, je postal del mene. Počasi sem začel
spoznavati, da je ustvarjalnost pot za pogumne. Ne za neustrašne, ker neustrašni ne
priznavajo zelo človeškega čustva - strahu.
Še bolj sem se posvetil poslu in hotel biti čim
bolj ustvarjalen. Počasi sem začel spoznavati, da je bistvo ustvarjanja - umetnosti, da
si dovoliš tudi, ko si velik, uživati, ko lulaš v
sneg. Pa kaj koga briga. Saj nikomur ne škodujem. Pa kaj če imajo ljudje o tebi različna
mnenja. Vsak vidi po svoje in prav je tako.
Vedno se najdejo ljudje, ki o tebi govorijo laskave ali podcenjujoče stvari.
Od tega spoznanja naprej sem vsako leto
pripravil vsaj eno veliko razstavo.
Sprejeli so me v visoko ljubljansko družbo.
Hčerka je igrala profesionalno klavir. Vpisala bi se naj na glasbeno akademijo v Koelnu.
Pri štirinajstih letih je imela samostojen koncert z orkestrom v Cankarjevem domu. Trgovini je šlo zelo dobro. Prav tako sem veliko
restavriral. Oltarje, slike, pohištvo, fasade ...
Vse lepo in prav.
Ampak pozabili smo na sebe. Na odnose. Na
preprost pogovor. Vse je postalo samo po
sebi umevno. Prišla so leta, ko človek začne
delati pri sebi bilanco. Abraham je trkal na
vrata.
Zdaj se bom pa bolj posvetil sebi, sem si dejal. Ko se posvetiš sebi, se tudi nehote spremeniš. Verjetno sem se tudi jaz. Zagotovo.
Ampak videti sebe je težko. V času druge pubertete se mi je zgodilo, da sem se zaljubil.
Nina je njeno ime. Težko priznanje. Ampak
če je tako, je pač tako. Barbara je bila šokirana. Hčerka Kaja tudi. Nista prenesli in
Barbara se je želela ločiti. Dogovorila sva se,
da podjetje Art ostane njima. Jaz pa bom že
kako.
Začelo se je težko obdobje za oba. Za vse.
Ampak saj je življenje kot ustvarjanje ... Je za
pogumne ...
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rabil ta star pregovor? Nina si je v prvem
zakonu močno želela otroka. Z možem sta
storila vse, kar je bilo v njunih močeh, da
bi se zgodilo. Več let terapij postopkov ...
Prepričana sva bila, da bo tudi najino skupno življenje brez otrok. Ko sva si urejala stanovanje, sva uredila le eno spalnico. Saj že
slutite, kaj hočem povedati. Ja! Kot božji dar
se je rodila hčerka Ana Pija, ki ima sedaj tri
leta. Sončni žarek v družini.
Več ne bom razlagal. Res smo na drugem
koncu Slovenije. Ampak naša preljuba Slovenija je res majhna, zato vas vabim na
obisk. Veseli vas bomo. Spoznali nas boste.
Pa pokličite prej, da bom doma.

Za premoženje, ki sva si ga razdelila, nisem
hotel, da ne postane znesek, od katerega
bom financiral svoje življenje. S tem se tudi
Nina ne bi strinjala. Sem pa želel, da bi iz
premoženja naredil nekaj, kar bi omogočalo
preživetje.
Ker je Nina nutricionistka in bioresonančna
terapevtka, sva naredila v Ljubljani ambulanto za komplementarno medicino. Predvsem smo testirali alergije, intoleranco na
hrano, hormone in izvajali terapije. Ugotovila sva, da je navada železna srajca in da je
navade zelo težko spremeniti. Ko sta telo in
imunski sistem oslabljena, je po navadi ena
izmed prvih stvari sprememba prehranskih
navad. Mislim, da se vsi strinjamo, da ima
hrana zelo velik vpliv na naše zdravje. Vodilo vse hrane, ki jo kupujemo v marketih,
je količina. Nikakor ne kvaliteta. Želela sva
narediti hišo, kamor bi lahko povabila goste
v mir, zdravo okolje in na zdravo hrano.
To se je tudi uresničilo kot prvi stoprocentni
ekološki hotel v Sloveniji. V Hruševici pri
Štanjelu na Krasu. Postali smo del avstrijsko-nemške verige Bio hotels.
No, pa pojdimo malo nazaj. Res je, da človek
obrača, Bog pa obrne. Zakaj sem spet upo-

Srebretov Miran/Miran Prodnik
Pa še kontakt:
041 679 779, http://www.stdaniel.si/
Hotel St. Daniel - po patronu sv. Danielu
cerkve v Štanjelu
Hruševica 1b
6222 Štanjel
Njegove misli ujel in zapisal Gvido Jančar

DANES RAD RIŠEM,
V ŠOLI PA SEM KAKO URO LIKOVNEGA
POUKA RAJE PREŠPRICAL
V našem lokalnem časopisu radi predstavljamo male in velike mojstre, ljudi, ki znajo nekaj, česar večina drugih ne, rokodelce
spretnih rok, domačine z zanimivimi hobiji,
pogumne zanesenjake in iznajdljive posameznike, katerih izdelki, mojstrovine in zbirke so vidni le najbližjim.

Letos so bile še posebej vidne njegove narisane mojstrovine, kajti ob obnovitvi športnega
parka je na željo županje porisal stene vhodnega stopnišča na črnjanski stadion, že prej
pa je slačilnico in lokal opremil z logotipom
NK Peca in občine Črna.
»Likovni pouk so me učile različne učiteljice:
v Heleni Rajzerjeva Dorka in Mira Muri, v
Črni pa Marinka Petrič in kasneje Mojka

Tokrat postavljamo na ogled risbe Borisa
Brdnika, Borana, sokrajana iz Rudarjevega.
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Boris Brdnik - Bora

Šemso ima na vikendu vse panjske kočnice
porisane z mojimi motivi, večinoma iz ljudskih zgodb. Gorišeku sem podaril portret sv.
Florjana, zaščitnika gasilcev ...«

Knez. Risal sem rad, a nikoli do konca, v
šoli nisem bil ravno vztrajen. Skoraj bi imel
popravnega iz likovnega pouka, ker nisem
naredil dovolj risb. Tu in tam smo šli raje kot
k pouku v mladinsko. (Smeh.) Ko sta bila
sinova majhna, sem jima rad porisal stene
in omare z njunimi priljubljenimi liki; Walt
Disnejevi junaki so krasili tudi sobe obeh nečakov. Bolj pa sem se temu posvetil leta 1996,
ko sem bil dalj časa v bolniški. Začel sem z
risanjem na les in potem sem te risbe 'ven
žgal'. Ko so mi za rojstni dan podarili platno,
barvice in čopiče, pa sem se lotil tudi akrila. Začel sem z afriškimi motivi, nekaj teh
prvih je sestavljank – ko pet slik, postavljenih druga ob drugo, predstavlja celotni motiv. Največ mojih del je nastalo priložnostno:
ob kakem dogodku oziroma na prošnjo kakega znanca. Prejšnjima oskrbnikoma na
Pikovem sem narisal kočo na Pikovem, ko
pa sta odšla, sem jima naredil še risbo koče
na Slemenu. Mokinovo hišo sem upodobil ob
njegovi 70-letnici. Prerisal sem portrete Prežiha, Trubarja in Vodnika - za v knjižnico v
Heleni ob njeni otvoritvi.

V svoji zbirki pokaže tudi nekaj slik živali:
divjega petelina, psa, konja.
»Ko je je nekemu znancu poginil pes, so me
prosili, naj narišem njegovo podobo; zelo
sem se namučil, a ko je njegova partnerka
videla sliko tega psa, je jokala ob njej in ob
spominu na svojega nekdanjega ljubljenčka.
Sorodnici Štefki sem ob štefanovem podaril
risbo konja; upodobiti konja je velik zalogaj, a mislim, da mi je kar uspelo, a menda
je imel malo tanjše noge, zato sem jo hitro
spomnil, da to pač ni njihov plečati in nizek
kmečki konj (Smeh.)
Tudi kak portret je nastal, večinoma s
svinčnikom. »Po navadi prerisujem, včasih si
pomagam s fotoaparatom. Rišem realistično, kot vidim, s podrobnostmi. Za mladino
sem prerisoval znane osebnosti, kot so Che
Guevara, Rossi, Bob Marley.«
Boris Brdnik ni nikoli obiskoval kakega risarskega tečaja, krožka ali šole slikanja.

Ohranil sem podobo nekdanje Ulšekove domačije nad Ravnami, preden so jo podrli.
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»Večkrat sem pri Mihevu spremljal ustvarjanje slikarja Franca Boštjana, ki je tja rad zahajal, in sledil kakemu njegovemu nasvetu.
Razmišljam, da bi stopil med amaterske likovne umetnike, ko imajo kako svojo kolonijo, in od njih prejel še kako izkušnjo. Če bom
zbral dovolj volje ...«
Boris Brdnik, izučen strugar, ki je naprej delal na Tomu, potem v topilnici, nazadnje pa
v Tabu, je sedaj mladi upokojenec, ki si zna
poleg pohodništva, kolesarjenja, vrtnarjenja
in še kakega hobija življenje popestriti in
obogatiti tudi z risanjem, svoje slike pa rad
podari prijateljem in znancem.
Irena Greiner

KURILNA SEZONA PRINAŠA
TUDI ONESNAŽEN ZRAK
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva
namreč k nastanku številnih bolezni in
skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato bi na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
(NIJZ) ob začetku kurilne sezone izpostavili, da je zrak v času kurilne sezone pri nas
onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih
snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna
sestavina je ogljik, na katerega so vezane
različne škodljive snovi, kot so npr. strupene
kovine, organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je
odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in
bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je
povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v
naša pljuča in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč
vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane...
ter tudi tam povzročajo vnetja in različne
škodljive kronične učinke.
• Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih
poti, pospešujejo nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo
spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta.
• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak,
ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta,
premog, les, naftni derivati) sodi namreč v
prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokaza26
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obliki barvne lestvice, ki smo jih pripravili
na NIJZ skupaj z ARSO. Različnim stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z
zeleno, rumeno, oranžno in rdečo barvo, so
priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka podaja ARSO tudi osnovna
priporočila za ukrepanje (priporočila glede
kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...).

no povzročajo raka.
• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično
na celo telo.
Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem - zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z
odgovornim ravnanjem lahko veliko
naredi: uporaba javnega prometa,
dobra izolacija stavb, ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim
izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke ...
Če uporabljamo les, pa le kakovostna,
čista in pravilno posušena drva ali
druge oblike pravilno pripravljene
lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega,
barvanega odpadnega lesa, smeti,
tekstila, plastike je silno škodljivo. S
tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši
otroci.
		

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v
zraku so najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi tisti,
ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in
srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova
osnovna bolezen hitro poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev
PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, objavljenih na spletni strani NIJZ
(www.nijz.si).
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na
prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že
od prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma zaznavajo težave. Še posebej smo na
to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več dni skupaj močno presežene.
Priporočljivo je spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji
spletni strani redno objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO): www.arso.
gov.si (sklop Zrak/Podatki o kakovosti zraka). Na omenjeni spletni lokaciji so dostopne tudi stopenjske napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za ravnanje v

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za Zmanjševanje vplivov onesnaženega zraka na zdravje ljudi

27

INTERVJU

NA POGOVORU Z NINO DODLEK:
SVET POTRUGALSKE IN LET'S DOODLE
Nina Dodlek, mlada Črnjanka, je uspešna
oblikovalka, ki je razširila svoje korenine na
Portugalsko in tamkaj ustanovila svojo blagovno znamko Let's Doodle. Je dekle, ki sledi
svojim sanjam in ostaja zvesta sama sebi in
svojim kreacijam. Njena kolekicija je polna
čudovitih, skrbno izdelanih unikatov, s katerimi s svojo ekipo navdušuje ljudi že marsikje
po svetu. Bili smo z njo na pogovoru in nam
je z veseljem razkrila nekaj o svojem življenju
in umetniškem ustvarjanju na Portugalskem.
dvomov odločila, da se preselim.

Trenutno živite na Portugalskem. Zakaj
Portugalska?
Na Portugalsko me je prvič zaneslo čisto
naključno, nikoli ni bila med destinacijami,
ki bi si jih zelo želela obiskati, kaj šele, da
bi tam živela. Razočarana nad izbiro študija na Naravoslovno tehniški fakulteti pred
približno petimi leti sem že po nekaj mesecih obupala in iskala priložnosti za nove izzive, avanture in doživetja. Preko poznanstev
sem naletela na slovensko šolo surfanja na
valovih, ki je ravno iskala novo ekipo, med
drugim tudi fotografa. Bila sem izbrana in
se že teden dni kasneje, ravno na svoj 20. rojstni dan, odpravila s kombijem proti Atlantiku, natančneje v Peniche – Capital da Onda,
kar v prevodu pomeni glavno mesto valov
in se nahaja le slabo uro vožnje od glavnega
mesta Portugalske - Lizbone. Na začetku je
bilo dogovorjeno, da grem za en mesec, kar
se mi je takrat zdelo kar malce predolgo za
moje prvo samostojno potovanje v tujo državo, potem pa sem tam ostala skoraj pol leta.
Od takrat naprej sem se vsako leto vračala,
vmes sem šla tudi na enoletno študentsko
Erasmus izmenjavo na šolo za dizajn, ki se
nahaja v malo večjem mestu blizu Penicha.
Po vsaki vrnitvi domov sem vseskozi razmišljala o Portugalski in komaj čakala, da
grem nazaj, zato sem se brez pomislekov ali

Kaj vam je na Portugalskem najbolj všeč,
da bi prinesli s sabo v Črno oz. Slovenijo?
Ali kaj pogrešate od doma, da bi prenesli na
Portugalsko?
To, kar me vedno vleče nazaj na Iberski polotok, so definitivno ocean, nore plaže, valovi, surfanje, odlična in vedno sveža morska
hrana, pa občutek svobode in lahkotnosti,
ki jo daje portugalska klima in njihov način
življenja. Obmorska pokrajina je naravnost
čudovita in te s svojimi čari zapelje, še preden se tega zaveš. Pomlad, poletje in jesen
so super, ko pa se začne približevati zima,
začnem neizmerno pogrešati zimske športe,
gore in našo »tapravo« zasneženo zimo. Pa
seveda domačo »kurjo župo«!
Kakšno je vaše tipično življenje na Portugalskem, vaš vsakdanjik?
Na Portugalskem je prva stvar, o kateri razmišljaš, surfanje – preveriš napoved za valove in veter in si dan splaniraš tako, da izkoristiš najboljše ure za surfanje. Vse se odvija
bolj na »easy«, po surfanju ob lepem vremenu ostaneš še kakšno uro na plaži in je včasih pravi izziv spraviti se k delu. Če me čaka
oblikovanje, urejanje fotografij ali pošiljanje
e-mailov, se odpravim v bar, saj se doma
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zelo težko skoncentriram in hitro pristanem
pred hladilnikom ali na sončni terasi. V Sloveniji zagotovo nimaš toliko svobode. Že kadar recimo samo dežuje, po navadi ne greš
iz hiše, surfanje v dežju pa je nekaj zares posebnega, moker si pa v vsakem primeru.
Vsak dan ob enih popoldne začne po mestu
odmevati sirena, ki označuje »siesto« – dvourni odmor za kosilo. Takrat se po večini
zaprejo vse trgovine, tudi banke, frizerji in
druge storitve. Obroki z družino so za Portugalce vedno na prvem mestu. Ljudje so izjemno počasni, kar me še vedno velikokrat
spravlja ob živce, saj sem sama zelo nepotrpežljiva in ena izmed tistih, ki želijo imeti
stvari urejene/narejene takoj in zdaj. Zelo

sem začela razvijati celostno grafično podobo za takrat še čisto imaginarno »surf lifestyle« znamko, ki je dobila ime Let's Doodle.
Ob zgodbi se je razvijala prva verzija logotipa, osnutki oblačil in grafik, vse to pa so
bile samo podobe na računalniku in papirju.
Takrat nisem niti pomislila, da bo vse skupaj
tako hitro zaživelo v resnični podobi. Hotela
sem ustvariti nekaj uporabnega, barvitega
in enostavnega. Začelo se je s kvačkanjem
kap in trakov, čeprav sem vedela, da bodo
naslednji korak puloverji in ostala oblačila,
katera sem si želela ustvarjati že od nekdaj.
Pri tem mi je pomagala mama Anita in z njenimi dolgoletnimi šiviljskimi izkušnjami so
prvi dudl puloverčki nastali, kot bi mignil.
Ob delu fotografinje v šoli surfanja na Portugalskem sem iz tedna v teden spoznavala

radi poklepetajo in ti eno in isto stvar povejo
vsaj trikrat, pa četudi jih ne razumeš.
Super je, kadar imam čas še za ostale aktivnosti, kot so joga, fotografiranje, vožnja z
longboardom, potepi po čudoviti portugalski
obali in druženje s prijatelji ob dobri hrani.
Vsak dan je drugačen, težko se prilagodim
določeni rutini, saj me delo vedno postavlja
pred nove izzive in naloge, kar pa ima tudi
svojo ceno in velikokrat ne naredim vsega,
kar si zadam na začetku dneva.

nove ljudi, ki so jih moji izdelki navduševali
in tako se je beseda o znamki zelo hitro razširila.
Let's Doodle. S tem imenom ste krstili svojo
znamko. Zakaj Doodle? Nekako spominja
tudi na vaš priimek Dodlek, je to naključje?
Hehe, ni naklučje. V srednji šoli se me je
prijel vzdevek Dudl, seveda zaradi priimka
Dodlek, ki kar kliče po izpeljanki. Doodle
pa v angleščni pomeni kracanje, ki je moja
najljubša tehnika ustvarjanja in izražanja
same sebe, saj se v tistem trenutku prepustim občutkom, kreiram brez razmišljanja,
kontrole in pričakovanj, da moram ustvariti
nekaj lepega. Enostavno uživam in pustim,
da energija teče skozi mene in se izliva na
papir. Dudlanje povezujem z načinom, kako
si želim živeti svoje življenje, tako ime služi

Na Portugalskem ste ustanovili svojo blagovno znamko Let's Doodle. Najprej iskrene čestitke za ta dosežek. Kako se je pa vse
skupaj sploh začelo?
Ideja se je porodila ob ustvarjanju zaključnega projekta na Srednji šoli za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, v okviru katerega
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kot slogan, ki spodbuja, da za trenutek spustiš kontrolo, pozabiš na skrbi, se osredotočiš
na dobro in se z navdušenjem predaš toku
življenja, saj se ravno takrat zgodijo najboljše stvari.

so oblačila poizvedena v groznih razmerah tamkajšnjih tovarn in mnogokrat tudi
terjajo žrtve. Svoj denar raje namenimo za
podporo lokalnih proizvajalcev, prijateljev
in manjših blagovnih znamk, kljub temu da
bomo morali odšteti nekaj evrov več. Seveda
tukaj ne gre samo za oblačila, ampak za vse
produkte, ki jih kupujemo. Prav tako oblačil,
ki so poceni, ne cenimo in jih prehitro zamenjamo za nove, kljub temu da so v dobrem
stanju. Zelo priporočam ogled dokumentarnega filma The True cost, ki prikaže ozadje
delovanja proizvodnje gigantov na področju
tekstilne industrije, kot sta recimo vsem dobro poznani H&M, Zara in podobni.

Kakšen je cilj oziroma vaša želja z Let's Doodle?
Let's Doodle mi predstavlja kanal, skozi katerega lahko kreativno izražam sama sebe

Kdo vse sestavlja vašo ekipo?
Dve leti nazaj se mi je pridružil moj fant
Nejc, ki je k »dudlu« prinesel veliko novega
znanja in idej, ki ga ima kot tekstilni inženir,
prav tako me vseskozi spodbuja in mi daje
zagon ob težkih trenutkih. Super se ujameva
in izpopolnjujeva drug drugega, saj je dober
v vsem, kar meni ne leži. Po drugi strani pa
je včasih težko in malce naporno, saj ogromno časa preživiva skupaj.
Nejc reže in tiska blago, dizajnira moško kolekcijo, fotografira, poskrbi za materiale, šivalne stroje in za preostalo moško delo. Jaz
skrbim za žensko kolekcijo, dizajn promocijskega materiala in spletne strani, fotografijo, socialna omrežja in stik s strankami. S
promocijo nama veliko pomagajo tudi bližnji
prijatelji, ki jih prav tako že od začetka vidim
kot del ekipe. Poleg same izdelave oblačil je
tudi drugega dela ogromno, velikokrat kar
malce preveč za dva, zato si v prihodnosti
želiva novih ljudi in svežih idej. Z novim letom in prihodom v Slovenijo se bova tako
osredotočila tudi na iskanje dodatnega zagnanega team-a.

na različne načine, na vseh področjih, tako
mi osebni cilj predstavlja čim več raziskovanja, učenja, zabave in rasti na samem potovanju tega ustvarjalnega procesa.
Skozi barvito kombinacijo, igrivost dizajnov
in unikatnost vsakega puloverja želim ljudi,
ki nas spremljajo, spodbuditi k bolj pozitivnemu pogledu na svet, da v sebi začutijo in
prebudijo tisto pozabljeno otroško radovednost in igrivost, jih opomniti, da so edinstveni in dati nov zagon, ob katerem nikoli ne
prenehaš slediti svojim sanjam.
Obenem je želja seznanjati in ozaveščati
družbo s problemom tekstilne industrije, katera je drugi največji onesnaževalec našega
planeta, takoj za naftno industrijo. Veliko ljudi se ob nakupu oblačila ne zaveda, kje in
kako so bila izdelana ter kakšno vrsto izdelave in korporacijo, ki stoji za tem, s svojim
nakupom podpira. Nizka cena oblačila skoraj vedno pomeni tudi prekomerno proizvodnjo in s tem ne samo neznosno onesnaževanje našega okolja, temveč tudi izkoriščanje
delovne sile v državah tretjega sveta, kjer

Vsak vaš izdelek je unikat, kar je posebnost
vašega dela. V tovrstno delo pa je seveda
potrebno vložiti tudi več časa in truda. Lahko poveste malo več o vašem delu?
Tako je, v našem primeru ne gre za serijsko
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prevladujejo slovenski kupci, saj nas v Sloveniji pozna največ ljudi. V naši trgovini na
Portugalskem pa večina kupcev prihaja iz
Nemčije, Španije, Francije in Italije.
Kakšna je vaša vizija za naprej?
S svojo znamko raziskovati svet in odkrivati nove destinacije, spoznavati zanimive ljudi in z njimi ustvarjati, doživljati in razvijati
Let's Doodle v nekaj več kot samo znamko
oblačil. Ohranjati pristen stik s strankami
in sodelavci - graditi na svežem, drugačnem
podjetniškem pristopu, ki bo prijazen do
vseh zaposlenih. Želim odpreti še kakšno
Let's Doodle trgovino po svetu, med drugim
tudi v Sloveniji, in navduševati z našimi oblačili in idejami vedno več ljudi, se ob tem zabavati in uživati življenje, kolikor se da.

izdelavo oblačil, ampak je vsak pulover izdelan samostojno, kar posledično zahteva veliko več časa. Postopek izdelave puloverja se
začne pri krojenju – rezanju blaga, ki mu sledi tiskanje s tehniko sitotiska, nato šivanje.
Na koncu dodamo še detajle – gumbi, vrvice,
etikete … Sam proces enega produkta traja
kar nekaj ur in zato je temu primerna tudi
cena. Trenutno uporabljamo 100% bombažni
material, ki je prav tako po naročilu izdelan
na Portugalskem.
Naša največja posebnost je spletni »custom
made hoodie maker«, v katerem si lahko
vsak uporabnik oblikuje pulover po svojem
okusu - izbira lahko med različnimi modeli,
barvnimi kombinacijami in potiski. Za vse
tiste, ki se ne znajdejo v tej vlogi, je na voljo
že oblikovana kolekcija oblačil, ki jo ustvarjava midva, kljub temu pa je vsak kos izdelan po naročilu in po istem postopku kot unikaten pulover.

Bi radi še kaj sporočili svojim bralcem in
navsezadnje tudi svojim trenutnim in bodočim naročnikom, občudovalcem vašega
dela?
Najprej bi se rada zahvalila vsem, ki spremljate našo zgodbo, nas podpirate z nakupi, pohvalami, komentarji in všečki na Instagramu ali Facebooku - vse to so stvari, ki
nas vlečejo naprej in nam dajejo motivacijo
za ustvarjanje. Vedno mi veliko pomeni in
sem zelo vesela, ko pride kakšno naročilo iz
Koroške ali domače Črne.
Želim si, da bi lahko vsak znal pogledati izven okvirjev, v katerih smo Korošci velikokrat ujeti, dati na prvo mesto sebe, svoje želje
in vizije ter slediti svojim sanjam. Nič ni nemogoče, če si nekaj zares želiš.

Dostavljate blago tudi izven Portugalske?
Kdo so običajno vaši najpogostejši kupci?
Seveda, spletna naročila prihajajo že iz skoraj vseh celin, ampak trenutno še vseeno

Barbara Jelen

SREČNO 2018
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ZDRAVA ČRNA - “ZA” ZDRAV
IN AKTIVEN SLOG ŽIVLJENJA
»Zdrava Črna« združuje aktivnosti in prireditve v občini Črna na Koroškem, s katerimi
želimo širiti zdrav in aktiven slog življenja.
Gre za skupni projekt na področju zdravja
in športa, v katerem sodelujejo:
- Občina Črna na Koroškem,
- NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje
(OE Ravne na Koroškem),
- Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije - KOROCIV,
- Osnovna šola in Vrtec kralj Matjaž Črna
na Koroškem,
- nevladne organizacije in posamezniki s
področja zdravja in športa.

dejavnikih tveganja za zdravje in preventivo. Med najslabšimi kazalniki so »telesni indeks otrok« in »prekomerna prehranjenost
otrok«.
Zdrava Črna je po sestankih zainteresiranih nevladnih organizacij in posameznikov,
ki jih je koordiniral KOROCIV, s svojimi aktivnostmi začela v sredini meseca maja, ko
smo (takrat še na gradbišču na stadionu)
opravili “Testiranje občanov v teku na 600
metrov”. To je bil prvi večji dogodek, ki se ga
je udeležilo 88 občanov. Vsak udeleženec je
prejel “Športni kartonček občana”, na katerem vodimo evidenco doseženih rezultatov
na testiranjih. Na prvem testiranju so lahko
udeleženci opravili tudi telesne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola, ki jih je
izvajalo Društvo diabetikov Mežiške doline.

Ideja za projekt je nastala v začetku letošnjega leta, ko smo se na skupnih sestankih
zgoraj naštetih partnerjev na pobudo NIJZ
odločili, da začnemo z izdelavo “akcijskega
načrta” ter “kataloga z informacijami in
aktivnostmi na področju zdravja v občini”.
Oba dokumenta bosta predstavljena na
“Dnevu za zdravje”, ki se bo (tako kot letos)
tudi v prihodnjem letu v mesecu aprilu odvijal v črnjanskem Kulturnem domu.
Akcijski načrt in katalog na področju zdravja sta nujna predvsem zaradi dejstva, ker je
bilo na podlagi raziskave NIJZ ugotovljeno,
da v naši občini, ki je sodelovala v projektu
»Profil občine« kot pilot, negativno odstopajo
nekateri podatki o zdravstvenem stanju ter

Testiranje občanov v teku na 600 metrov

Dobra udeležba na otvoritvenem dogodku
nam je dala zagon za nadaljevanje aktivnosti. V maju in juniju smo izvedli tri nogometne popoldneve, na katerih so se mladi
nogometaši in njihovi starši pomerili na turnirjih v malem nogometu. V tem času smo
izvedli tudi štiri vodene vadbe na trim stezi,
kjer smo tekli v naravi in izvajali vaje na telovadnih postajah.
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šolo Jezerniki Prevalje izvedli tudi “Košarkarski dan”, na katerem so potekali treningi za najmlajše, košarkarski turnir 3:3 in tekmovanje v metu iz sredine igrišča.
V okviru projekta (SO)DELUJEM smo na
stadionu izvedli tudi športni tabor, pri katerem je imela vodilno vlogo NK Peca, kot
partner pa je sodeloval tudi NK Fužinar. Na
nogometnih turnirjih so cel vikend sodelovali vsi klubi iz Mežiške doline, gostili pa smo
tudi klube iz Savinjske in avstrijske Koroške.
Nogometno popoldne

Otvoritev atletskega stadiona na Pristavi

Odlična infrastruktura sama po sebi še ne
daje zagotovila, da se bodo na njej razvile
vsebine in aktivnosti. Je pa nujna, da se lahko sploh pogovarjamo in načrtujemo plane
za prihodnost. V septembru smo tako začeli
s polno paro. Na atletski stezi smo pričeli z
rekreacijskimi teki “Zdrava Črna teče”, ki
so se skozi čas pokazali kot (zaenkrat) največji dosežek projekta, saj na njih sodelujejo
tudi celotne družine, kar je eden izmed naših glavnih ciljev. Rekreacijski teki potekajo
vsako sredo, do danes se je v poseben zvezek, v katerem štejemo kroge posameznih
udeležencev, vpisalo prek 900 občanov, ki
je skupaj preteklo ali prehodilo že prek 10
tisoč krogov oziroma skoraj 100 maratonov.
Zelo veseli smo, da se nam na tekih redno
pridružijo tudi uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo - CUDV Črna na
Koroškem. Konec prejšnjega meseca pa so
svoje prve korake po atletski stezi naredili
tudi “Fitkoti” iz našega vrtca.
Rekreacijski teki potekajo tako, da se ob dogovorjeni uri zberemo na stadionu, sledi tek

Vodena vadba po trim stezi

Poleti je Občina Črna na Koroškem na Pristavi zaključila eno izmed najpomembnejših
investicij na področju športne infrastrukture v zgodovini našega kraja. Nogometni stadion se je razširil v čudovit “Športni park”, v
katerem je nastala nova, vrhunska atletska
steza, ki se je otvorila s tradicionalnim Maratonom kralja Matjaža. Na dogodku so bili
prisotni tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj otvoritve
atletskega stadiona in maratona, najboljša
slovenska smučarka vseh časov Tina Maze,
ki je tudi častna občanka naše občine, in Katarina Čas, slovenska igralka in hči Mirana
Časa, po katerem je poimenovan naš maraton - letos že 37. Maraton kralja Matjaža
- Memorial Mirana Časa.
V avgustu smo v sodelovanju s Košarkarsko
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ali hoja (odvisno od zmožnosti in ciljev posameznikov), vsak udeleženec si kroge šteje
sam, po končani vadbi pa le-te zabeleži. Vsak
začne in konča, kadar želi. Pomembno je, da
vemo, da rekreacijski tek ni tekmovalne narave, ampak je v prvi vrsti lastna rekreacija,
s katero skrbimo predvsem za naše zdravje,
boljše počutje in osebno zadovoljstvo. Šteje
vsak krog, lahko je zgolj en (tek ali hoja).

Konec meseca oktobra smo Zdravo Črno
razširili tudi v Žerjav, kjer smo izvedli “Pohod za vse generacije”. Na dogodku smo
zopet sodelovali z NIJZ, tokrat so na “pametno” tehtnico stopili Žerjavčani.
Prav tako smo v zadnjem tednu oktobra izvedli predstavitve fitnesov na prostem, ki so
del projekta “Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini” (Lokalna akcijska
skupina Mežiške doline). Fitnesi na prostem
so postavljeni na stadionu, pri osnovni šoli in
v središču Žerjava.

Rekreacijski tek “Zdrava Črna teče”

V oktobru so se po dolgih letih na stadionu
začeli treningi atletike pod vodstvom Koroškega atletskega kluba Ravne. Ustanovljena
je bila atletska sekcija Črna na Koroškem.
Treninge redno obiskuje več kot dvajset
učencev naše osnovne šole.
Izvedli smo tudi drugo “Testiranje občanov
v teku na 600 metrov”. Udeleženci so po testiranju opravili tudi telesne meritve s “pametno” tehtnico - meritve telesne sestave
z analizatorjem na podlagi elektroprevodnosti telesa, ki jih je izvajal NIJZ, OE Ravne
na Koroškem.

Fitnes na prostem

Dvomesečno obdobje smo sklenili z “Zaključno prireditvijo - Zdrav življenjski slog za vse
generacije v Mežiški dolini”. Na dogodku so
udeleženci igrali nogomet in košarko, preizkusili so lahko tudi tekaške rolke (skajk) in
plezališče za otroke. Prireditev je bila dopolnjena tudi s spremljevalnimi aktivnostmi:
ustvarjalne delavnice za otroke (NIJZ), telesne meritve krvnega sladkorja (Društvo diabetikov Mežiške doline), stojnica s knjigami
o zdravju, zdravi prehrani, in športu (KID
Radovednež, Bukvarna Ravne), stojnica s
smutiji in kostanjev piknik. Podelili smo tudi
majice “Zdrava Črna” in petdeset diplom z
imenom “Črnjanska grča”, s katerimi smo
nagradili najbolj redne udeležence rekreacijskih tekov.

Koroški atletski klub Ravne - atletska sekcija
Črna na Koroškem
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sti je kar nekaj, tako da se lahko za vsakega
najde kaj uporabnega in koristnega. V zimskih mesecih planiramo predavanje o zdravi prehrani, tečaje smučanja, zimske pohode v naravi in ureditev drsališča.

Zaključna prireditev - Zdrav življenjski slog
za vse generacije v Mežiški dolini

Delovna akcija - čiščenje atletske steze in nogometnega igrišča z umetno travo

V zimskih mesecih Zdrava Črna ne počiva.
Rekreacijski teki potekajo redno vsako sredo. Ker je v preteklih tednih sneg kar pošteno prekril atletsko stezo in nogometno
igrišče z umetno travo, so bile organizirane
in izvedene tudi štiri delovne akcije, na katerih so občani s skupnimi močmi očistili in
pripravili atletsko stezo, tako da sta druga
in tretja proga vseskozi odprti za uporabo.
V začetku decembra sta Vrtec kralj Matjaž
in OŠ Črna organizirala “Zimski pohod z
lučkami”, ki se ga je udeležilo veliko otrok,
staršev in starih staršev. Z različnimi lučkami so se zvečer skupaj sprehodili skozi gozd
po trim stezi.

Naša želja je, da po dobrem začetku in uveljavitvi projekt še razširimo in dodamo tudi
druga športna področja, ki zaenkrat še
niso vključena oziroma smo jih spregledali,
čeprav jih ne bi smeli. K sodelovanju vabimo
vse občane, ki bi s svojimi vsebinami, predlogi, idejami in konkretnimi akcijami lahko
pripomogli k izboljšanju stanja zdravja v občini.
Jure Lesjak

Pridružite se.
Bodite aktivni.
Prispevajte k skupnosti.

Občanom je vseskozi dostopna tudi vadba aerobike in pilatesa (Kulturni dom). Po
novem letu, ko bo končana prenova šolske
telovadnice, bo vsak ponedeljek ob 19.00 na
sporedu košarka (rekreacija). V Žerjavu v
Delavskem domu potekajo bachovi plesi,
igrajo tudi namizni tenis. Skratka, aktivno-

ZDRAVA ČRNA
Najdete nas na Facebooku.
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TRAIL TEKAČ Z GESLOM:
NEVER GIVE UP – NIKOLI NE ODNEHAJ
Tomaž Kristavčnik je 41-letni Črnjan, ki je
od študijskih let ostal v Ljubljani in se tam
zaposlil. A odraščal je med gorami, zato pravi zase, da je hribovska duša. Vse življenje
je športnik, ki se nenehno preizkuša, do kod
zmore, odkriva svoje meje in hrepeni po več.
Pretekel je že mnoge maratone, prehodil veliko pogorij, najljubši pa so mu traili, ki so
zadnja leta velik izziv gorskim tekačem tudi v
Sloveniji. Prepričan je, da ultra teki pomagajo, da si tudi drugače v življenju bolj vzdržljiv,
da se ne vdaš ob vsaki težavi - če boš svoj tek
hotel speljati do konca, boš tudi v vsakdanjem življenju vztrajal, in obratno.
Si super maratonec, ekstremni tekač ali
gorski tekač?
Recimo, da sem človek, ki rad aktivno preživlja svoj prosti čas v naravi. Začel sem s
tekom na cesti, ampak sem se naveličal asfalta, planine pa so mi že od nekdaj pri srcu.
Zanimiv mi je postal gorski tek, a ne klasičen. Nerad tečem na čas, rad se odklopim in
se prepustim, da se mi dogaja in da uživam.
Rad imam dolge traile, kjer se trasa vseskozi
spreminja, 'gor–dol', tako da če se že moram
opredeliti, bi se lahko poimenoval kot trail
tekač oziroma ultraš. V Sloveniji so bolj pogosti cestni teki, na katere organizatorji poskušajo zvabiti čim večje množice ljudi, skoraj vsak kraj ima že svoj tradicionalni tek.
Trail tekme so pri nas še bolj redke, ampak
so tudi tu v porastu, saj je vedno več tekačev,
ki so vzljubili daljše teke v naravi.

Valamar 2016

2–4 ure, odvisno tudi od pripravljenosti posameznika. Najlažje si preračunamo predviden čas za celo progo na podlagi kilometrov
in višinske razlike, ki jo je potrebno premagati na sami progi. Potem je pa seveda tu
še dnevna forma oziroma počutje na sami
progi. Na vsaki tekmi organizator postavi
tudi limit – to je čas, v katerem mora tekmovalec priti do cilja, če želi bit uvrščen in da
se mu šteje, da je tekmo uspešno zaključil.
Zaradi same dolžine in težavnosti takšnih
ultra tekov se razen peščice najhitrejših ne
moreš izogniti teku ponoči, v temi. Zato so
na takšnih tekmovanjih obvezne čelne svetilke in pa tudi rezervne baterije. Poleg vsega
takšne tekme zahtevajo pol avtonomijo. To
pomeni, da moraš biti napol samooskrben,
kot temu rečemo, z dovolj vode, hrane in z
ustrezno, predpisano opremo. Dovoljen pa
je 'support' – spremljevalec, ki te na okrepčevalnicah oskrbi s potrebnimi stvarmi in ti
pomaga, da na teh mestih porabiš čim manj
časa.

Koliko predstavlja100-kilometrski ali pa 100
milj (166 km) dolg trail oziroma kako dolgo
tečeš tako pot?
Odvisno je od razgibanosti in konfiguracije
terena. Recimo, če je proga dokaj ravninska,
prvi pritečejo v cilj pod desetimi urami. Če
pa je teren razgiban, pa lahko dodamo še
36

INTERVJU
Za primerjavo in lažjo predstavo: 107 km
Ultra traila Vipava sem lani pretekel malo
pod 16 urami, leto pred tem, ko sem od 20
km naprej tekel s hudimi krči, pa sem do cilja potreboval skoraj 24 ur. 100 milj Istre sem
pretekel pod 28 ur, medtem ko sem za 100
milj okoli Mont Blanca potreboval 36 ur in
pol.

skale in da je gleženj varen. Če gre danes
na Triglav v nizki obutvi, te ne bodo več tako
čudno gledali kot včasih. Pozimi je seveda
drugače, takrat tudi jaz obujem gojzerje.
Hlače in majice so večinoma sintetične, bolj
'dihajo' in v njih se bolje počutiš kot v bombažu. Glede na to, da je vreme v gorah precej
nepredvidljivo in da so zanj značilne hitre
in nenadne spremembe, je dobro imeti v tekaškem rukzaku tudi nepremočljiv zgornji
del in hlače, pa tudi kakšen buf in rokavice,
vse pač primerno letnemu času. Na daljših
trailih pod obvezno opremo spada alu folija,
ki preprečuje podhladitev v primeru morebitne nesreče, prva pomoč ter seveda čelna
svetilka z rezervnimi baterijami.

Kako treniraš?
Vse je odvisno od službe. Zaposlen sem v
AMZS, kjer delam po 12 ur. Imam tudi 11-letno hčerko Vito, ki je zame na prvem mestu,
šele potem je tu tek. Izkoristim čas, ko ima
ona obveznosti, jaz pa sem prost. Laufam
po hribčkih v ali okoli Ljubljane: Rožnik,
Golovec, Katarina, sv. Jakob, Polhograjska
Grmada, Tošč, Krim, Šmarna gora ... Običajno si vzamem uro do dve, če pa sem prost cel
dan, pa si lahko privoščim tudi več. Včasih
pa si naredim drugačen trening vzdržjivosti
in grem po nočnem šihtu direkt v planine.
Večinoma tečem sam, včasih pa se tudi zmenim za družbo. Tečem torej priložnostno in
po občutku: morda grem petkrat na teden,
potem pa deset dni ne, ker ne utegnem, a
nisem zaradi tega zatežen. Je pa res: ko laufam, se počutim dobro in to je tudi glavni
vzrok in namen tega mojega početja.

Ali uporabljaš palice?
Vsekakor. Zame je uporaba palic skorajda
obvezna. Ko sem bil še otrok, smo se v planinah smejali tistim s palicami, češ da so
čudni in manj močni, dandanes pa jih uporablja velika večina, vsaj na dolgih trailih.
Ne samo navzgor, tudi navzdol pridejo prav
pri lovljenju ravnotežja in da z njihovo uporabo zmanjšamo učinek na sklepe. Menda
lahko z uporabo palic prihranimo okoli 30 %
energije. Manj si 'zmatran' v nogah, ker aktivno delajo tudi roke. Spomnim se, da sem
imel na eni izmed mojih K24 prvič krče tudi
v tricepsih.

Kaj pa pozimi?
Pozimi je tekmovalnih tekov manj, a to še
ne pomeni, da ne migam. Konec sezone je
31. decembra in začetek 1. januarja. (Smeh)
Tekem pozimi se le redko udeležujem, ker
grem raje v planine gazit oziroma s turnimi
smučmi. Sam se s traili ukvarjam ljubiteljsko
oziroma rekreativno, zato si večinoma ne
planiram treningov. Tečem, ko imam čas in
kolikor ga pač imam na razpolago.

Moraš biti tudi plezalec, glede na to, da tečete čez gore?
Ne, v take ekstreme se organizatorji ne spuščajo, kajti to bi bilo za njih preveč tvegano,
saj bi lahko prišlo do nesreč. Se pa seveda
tudi pojavi kdaj pa kdaj kakšen odsek proge, ki je zavarovan z zajlami in klini. Čelade
tako niso obvezne na takšnih tekmah.

Oprema?
Včasih si moral imeti za osvajanje gora
pumparice, gojzarje in nahrbtnik, danes pa
ni treba biti več tak Kekec. Obstajajo športni
čevlji, ki so namenjeni za gorski tek in imajo temu primeren podplat, da ne čutiš vsake

Na dolgih trailih se pojavi cel kup nevšečnosti: vročina, mraz, dež in blato, krči v
mišicah, slabosti ... In nastopi medsebojna
pomoč?
Imam to srečo (smeh), da me krči skoraj kronično spremljajo. Če prehitro startaš in je
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tempo prehud, se kmalu pojavijo težave. Vseskozi je potrebno imeti v glavi, kako dolga je
pot. Na prvem Vipava ultra trailu (107 km)
sem tam nekje pri dvajsetem kilometru začutil krče, zato sem malo spustil tempo, a se
krčev nisem več znebil. Na postojanki okoli
68 km pa sem se bil primoran uleči na klopco. Noge so bile v enem samem krču, mišice
so mi kar utripale, zato sem ležal celo uro.
A odstopiti nisem hotel! Tudi če bi me dali
v rešilca, bi me še vedno bolelo, zato sem
vztrajal do konca. In takrat na primer mi je
zelo pomagal prijatelj Peter Vujevič, ki mi
je z masažo priskočil na pomoč v zadnjem
delu proge. Moje načelo namreč je: »Never
give up. – Nikoli ne odnehaj.« Če se le da,
grem do konca. Tako butast sicer nisem, da
bi šel na silo, kljub poškodbam, sem pa toliko 'smotan', da trgam pa! Na takem trailu,
ki traja dan ali dva, vedno pride do kakšne
krize. Ko greš na trail, moraš imeti zadeve
v glavi razčiščene. Če nimaš namena priti
do cilja, se niti ne prijavi na tekmo! Meni je
udeležba na trailu pustolovščina, avantura.
Nekateri pa ciljajo na prva mesta in če kaže,
da ne bodo med najboljšimi, raje odstopijo.
Menim, da če prideš v cilj 100-kilometrske
ali 100 milj dolge preizkušnje, to ni tako slabo, tudi če nisi na stopničkah, saj tega ne
zmore vsak! Smo pa trailerji čisto drugačni
ljudje kot cestni tekači. Jaz sem že prerasel
to, da bi se boril za minute in sekunde. Več
mi pomeni druženje. Večinoma se vsi poznamo med seboj, no, vsaj v Sloveniji (smeh).
Na štartih takih tekem je vedno nakopičena
pozitivna energija, vsi smo veseli in komaj
čakamo, kakšno doživetje nam bo prinesla
tokratna avantura. Med seboj si pomagamo,
vsak kdaj pride v krizo in s tem nimam slabih izkušenj. Človeku pomagaš s pijačo, hrano, masažo, morda le z vzpodbudno besedo
ali pa koga spraviš do naslednje postojanke.
Drugačen svet je to, fajn ljudje so okoli mene,
dobro se počutim v tej 'ultraški sceni'. Čustva
in čutenja, ki jih doživljam(o) na ultrah tekih,
so tako intenzivna, da marsikdaj priteče tudi
kakšna solza. In meni prav to daje energijo,

Mojstrovka 2015

da se v trenutkih krize uspem pobrati in speljati zadevo do konca, ne glede na težave, ki
jih ponuja sama tekma.
Pa utegneš tam gori na vrhovih uživati in se
naslajati nad razgledi?
Seveda. Če ni ravno tekma, si rad vzamem
čas, sploh če sem sam. Pa tudi v družbi si
po navadi organiziramo traso tako, da je
vmes planiran kakšen postanek za 'pivičko'
(smeh). Seveda eno pivo ali le pol, ker je le
še treba priti do konca. Kot cestni tekač si
nikoli nisem upal popiti kozarca piva, a dejansko pir paše, sploh ker je grenek. Na tekmah se poje veliko sladke hrane, tudi pijača
je sladka in ta okus ti po nekem času ne prija
več, zato s kozarcem piva malo presekaš, pa
še dobro je za hidracijo. Veliko časa gre tudi
za fotke in uživanje v razgledih, a tega mi ni
nikoli žal, tudi na tekmah ne! V gorah mi je
res lepo! Lahko grem na primer desetkrat
na Raduho, pa bom na poti še vedno doživel
trenutek, ko dobim kurjo kožo. Sploh pa sem
mahnjen na vzhode in zahode, zato grem
večkrat tudi prespat na kak vrh ali pa v bivak. Tudi to je svojevrstno doživetje.
Hrana?
Na teh dolgih tekih moraš jesti vse. Kolegica
me je nekoč vprašala, kaj mi tekači jemo, da
imamo tako 'dobro' postavo (smeh). Pa sem
ji odgovoril, da na tekmah dejansko vse, kar
je na voljo in mi takrat zapaše. Lahko je to
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čips, kokakola, pica, čokolada, keksi ... Prav
pride slana hrana, ker se s potenjem izločajo elektroliti, ki jih lahko nadomestimo s soljo. Sladka hrana ti da začasno energijo, ki
pa jo tudi hitro pokuriš. Zase lahko rečem,
da moram imeti nekaj za ugriznit. Tu mislim
na kakšen sendvič, s preverjenimi sestavinami, po navadi kakšen sir, pršut in paradižnik ali kumaro, da je bolj sočno. Pojem
ga med samo hojo, a po kakšnih 50 km tudi
sedem in si vzamem malo več časa za počitek. Skoraj na vseh daljših tekih je na razpolago tudi goveja župca in pa testenine. Brez
tega skorajda ne gre. Na samih tekmah ni
fajn eksperimentirati s hrano! Včasih ne veš
več, kaj bi jedel, in iščeš nove okuse, poskusiš kakšno čokoladico ali gel, ki jih imajo na
okrepčevalnicah, pa lahko kaj hitro končaš
z drisko v grmovju (smeh). V glavnem, ves
čas je treba skrbeti, da ima telo dovolj hrane,
ki jo lahko potem pretvori v energijo. Ulter
ne moreš prelaufat le z geli, ki si jih stisneš
v usta. No, vsaj jaz ne. Morda so geli dovolj
za maratonske razdalje, a za kaj več je treba
tudi kaj ugrizniti, sicer začne kruliti v želodcu. Sploh ker moramo piti veliko tekočine,
ki lahko nato klokota in povzroča občutek
težkega želodca. Sadju se velja izogibati, ker
ima veliko vlaknin in lahko preveč pospeši
prebavo. Kak slan kreker palčke ali pa sam
kruh bo bolje.

Na takšnih izkušnjah se učimo in te zadeve
nas dolgoročno tudi okrepijo. Seveda je K24
naporen preizkus, kljub temu da je 'krajša',
je to težka zadeva. A vsaka taka stvar je težka toliko, kot boš hotel sam. Treba se je je
namreč prilagajati razmeram in svojim sposobnostim.
Tvoj oče je včasih veliko planinaril. Kako on
gleda na te tvoje dolge in naporne ture?
Ko sva ravnokar debatirala o tem neuspešnem poizkusu K24 – po tem dogodku mi je
najprej rekel: ''Upam, da te bo zdaj pamet
srečala in ne boš več počel takšnih norosti.''
(smeh)
Res je, včasi so veliko hodili s prijatelji v gore.
Bili so ekipa in ob vikendih so zbirali žige slovenske planinske transverzale. Zdaj, ko mu
leta ne dopuščajo več skakanja po hribih, bi
me najraje videl doma. Kot otroka pa me je
gonil po vseh bližnjih gorah in me navdušil
za planinarjenje. Hvaležen sem mu, ker mi
je znal pokazati ljubezen do hribov! Sedaj
pa nekako ne razume, zakaj moram toliko
hoditi naokoli in to tako daleč. Najine debate
glede tega so na začetku izgledale približno
tako: ''Zakaj greš na 21 km, če bi lahko šel
na 10 km?'' In kasneje: ''Zakaj siliš na 42 km,
ko bi lahko pretekel le mali maraton …'' Jaz
pa njemu vedno nazaj: ''Ker moram probati!'' ''Oh, a ti je pa treba!'' navadno vzdihne.
Jaz pa njemu: ''Ne, treba je samo umreti! To
pa počnem zato, ker lahko in ker uživam v
tem!''
Zdaj pa mu včasih raje povem šele na koncu,
koliko sem prelaufal, da ni preveč v skrbeh
zame.

Kolikokrat si prehodil K24, največji koroški
hribovski izziv?
Štirikrat ali petkrat. Prvič sem bil še nov v
teh ultra vodah, bilo je zelo vroče, krči in
bruhanje so me čisto izčrpali in potreboval
sem zdravniško pomoč. Takrat se mi je prvič
zgodilo, da sem bruhal zaradi napora. Na
srečo imam zelo prijazno sestrično, Marjano
Plesec, ki me je pričakala pri Bukovniku in
kot zdravniška sestra hitro ugotovila, za kaj
gre. Bil sem popolnoma dehidriran. Pripeljala me je do Črne in me z rešilcem spokala
naprej do Slovenj Gradca, kjer sem preživel
noč v bolnici, počastili pa so me s štirimi litri
infuzije (smeh). To je bila zame dobra šola.

Si že od nekdaj športnik?
V Črni sem precej kolesaril, v osnovni šoli
sem igral odbojko, manj nogomet, rad sem
smučal, na žičnici sem bil cele dneve, v srednji šoli pa sem veliko igral košarko. Potem
pa sem si zlomil gleženj in je obstajala možnost, da se bom moral posloviti od športa.
Košarki sem se sicer odrekel, a na srečo se
je gleženj zacelil in začel sem laufati. Čeprav
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teka prej nikoli nisem maral, sem ga hitro
vzljubil, sčasoma podaljševal razdalje in po
nekaj letih počasi prešel v ultraške vode. Seveda pa poleg samega teka počnem še kaj
drugega.

iz društva smo postali dobri prijatelji. Vesel
sem, da se ljudje vedno pozitivno odzovejo,
se udeležujejo in s tem podprejo dobrodelne
projekte društva.
Kateri so tvoji največji dosežki? Na katere
osvojene traile si najbolj ponosen?
Brez dvoma (za zdaj) letošnji TDG – Tor Des
Geants. Tekma s štartom in ciljem v italijanskem Courmayeurju, dolga 340 km in s 25.000
višinci, za katero sem potreboval malo manj
kot 150 ur, kar je bil tudi limit. Štartalo nas je
okoli 850, cilj nas je videla le dobra polovica.
Takoj za tem bi rekel lanski UTMB – Ultra
Trail Mont Blanc, 100 milj oziroma dobrih
170 km z okrog 10.000 višinci. Velja za nekakšno 'olimpijado' v ultra tekih. Je zelo lepa in
zelo dobro organizirana tekma, katere cilj si
želi videti vsak pravi ultraš. Štart in cilj je bil
konec avgusta v francoskem Courmayeurju,
kamor vsako leto prihaja ultraška smetana
z vsega sveta. No, meni pa se je izpolnila dosedanja življenjska želja, saj sem uspešno
zaključil tekmo, hkrati pa me je malo pred
ciljem pričakala Vita, da sva z roko v roko
skupaj pritekla zadnje metre do cilja. Tega
ne bom nikoli pozabil!
- Lani po UTMB sem oddelal še 100 milj na
Dalmacija ultra trailu, cca 6.000 vm,
- dvakrat sem pretekel 100 milj na Istra ultra
trailu, okrog 6.000 vm,
- trikrat sem bil na LUT-u – Lavaredo ultra
trail, 120 km preizkušnja po italijanskih Dolomitih s približno 6.000 višinci, start in cilj
je v Cortini,
- dvakrat Vipava ultra trail,106 km, 4.900 vm,
- Ultra Pušeljc trail, 105 km, 6.800 vm,
- dvakrat Trans D'Havet ultra trail, 80 km,
5.500 vm,
- K 24,
- nekajkrat Gorski maraton štirih občin
GM4O, Podbrdo, 42 km, 2.800 vm,
- trikrat 75 km tek Celje–Logarska dolina,
- nekajkrat tudi dobrodelni 8-urni Formaraton v ljubljanskem parku Tivoli, kjer mi je ratalo narediti največ 89 km,
- 12 ur Šmarne gore, kjer smo tekli od vznož-

Živeti s traili in trenirati tek je tvoj način
življenja?
Da. Zraven dodam še družabnost. Skupaj s
prijatelji sotekači radi podebatiramo, analiziramo, sedemo in spijemo kakšno pivo ter
se nasmejimo. Tudi dopuste planiram tako,
da probam par prostih dni kombinirati s
tekmami, če se le da. Rad imam aktiven dopust. Trailom in dejavnostim v naravi je seveda prilagojena tudi garderoba, oprema ...
Svoj davek zahtevajo tudi visoke štartnine,
prevozi na tekme, malice, prenočišča. Seveda na vsako tekmo ne morem iti, čeprav bi
si jih želel več. Tek je sicer poceni šport, a
dvoje, troje copat letno si moram kupiti, ker
jih enostavno zgonim.
So na trailih nagrade?
Večinoma ne. Včasih so 'finisher' medalje
za vse ali pokali za prve tri, po navadi pa
le kakšna majica. Denarne nagrade so res
redkost. Pri ultrah gre bolj za doživetje, nova
spoznavanja. Mimogrede ogovoriš tujce, izmenjujemo izkušnje, se motiviramo … Fajn
je pokazati navadnim ljudem, da lahko kot
običajen človek narediš nekaj izjemnega. Če
si nekaj resnično želiš, boš dobro treniral in
potem ti bo skoraj zagotovo tudi uspelo. V
glavi moraš imeti vse pošlihtano, ko greš na
vse te dolge zadeve. Na startu moraš imeti
pred očmi cilj in vztrajati do konca!
Si tudi član društva Never give up. Katere
so smernice tega društva?
To je športno-humanitarno društvo, ki vsako
leto organizira nekaj dobrodelnih projektov,
na katerih zbiramo denar za socialno ogrožene družine. Predsednik tega društva, Matej Markovič, ekstremni športnik, je človek z
velikim srcem. Tudi sam rad pomagam, žalostne zgodbe mi sežejo v srce, somišljeniki
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ja do vrha in tako pol dneva,
- zdaj že par let tečem tudi na 48-urnem dobrodelnem Ruthinem teku okoli Blejskega
jezera, kjer sem do zdaj uspel narediti največ okrog 220 km (društvo NGU),
- v okviru projekta10 Krogov za 10 nasmehov sem odtekel tudi 10 maratonov (42 km)
v desetih dneh, na stadionih (društvo NGU),
- s predsednikom društva NGU, Matejem
Markovičem, sem dvakrat sodeloval na projektu Srce Sloveniji, kjer je on plaval, kolesaril in tekel, jaz pa sem z njim le tekel, prvič
od Portoroža do Rudnega polja na Pokljuki,
okrog 200 km po cesti, nato pa naslednje
leto še okoli 250 km na istem teku, ampak po
drugi trasi. Ne morem pa pozabiti svojega
prvega ultra maratona čez Pohorje, štart je
bil v Slovenj Gradcu, cilj pa na snežnem stadionu v Mariboru, približno 70 km. Na tem
teku sem potem bil še dvakrat, preden sem
sploh odtekel svoj prvi uradni cestni maraton.
Dosežki, dokler nisi res visoko, zame niso
toliko pomembni. Pomembnejši so občutki,
spomini, ki jih odnesem s tekme, ljudje, ki
jih srečam, nova prijateljstva, drobna medsebojna pomoč ... Sem pa toliko bolj vesel in
ponosen na pretečene tekme z ekstremnimi
pogoji, na primer z veliko dežja ali snega, z
veliko blata, v smislu: Bolj 'zajebano' je, boljše je! (smeh) V takih pogojih se veliko ljudi
vda in odstopi. Zame to ne pride v upoštev!

UTMB avgust 2016

so mi z donacijami pomagali do udeležbe.
Ja, veliko lažje bi bilo, če bi imel kakšnega
sponzorja. Torej pozivam vse, ki bi imeli
posluh za moje ultraške ideje, lahko mi kaj
nakažete. Lahko da se bom naslednje leto
udeležil podobne, 360 km dolge preizkušnje
v Švici, ampak seveda, če bodo zdravje in
evri sodelovali. (Smeh)

Kakšni so tvoji načrti?
Uf, če bi imel vrečo brez dna, polno denarja! (smeh) Obstaja Ultra trail world tour, niz
najbolj zanimivih ultra tekov po celem svetu, rad bi prelaufal čim več teh tekov. Rad
spoznavam svet, kulturo, ljudi in vse to lahko okušaš na trailih. Tekma, ki stane kakših
100, 200 evrov se še pokrije iz mojega proračuna, če pa štartnina nanese več sto evrov
in je takih tekem več v letu, potem sem primoran v selekcijo. Za letošnjo 200 milj dolgo
tekmo, kjer sem le za štartnino odštel 650 €,
sem moral poiskati sponzorska sredstva. Na
srečo so nekateri le uslišali moje prošnje in

Hvala za zanimive odgovore. V imenu bralcev Črjanskih cajtng ti želim še naprej: Never
give up. Pa saj ne dvomim. Naj ti uspe še veliko trailov in tudi drugih osebnih podvigov ...
Hvala!
Irena Greiner
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SLOVENIJA PLANINARI, ČRNA PLANINARI
Kaj je novega v Planinskem društvu Črna?
Od spomladi ima urejeno spletno stran
(http://www.pdcrna.si/), na kateri so aktualna vabila in obvestila, kmalu pa bo nameščen tudi digitalni zemljevid vseh črnjanskih
planinskih poti.
Februarja je društvo organiziralo filmski večer E. M. Savellija, na katerem se je predvajalo nekaj filmov iz bogate zapuščine Milana
Savellija in nekaj filmskih stvaritev drugih
avtorjev. Dogodek je bil odmeven, obisk velik, zato bo ta prireditev tradicionalna; društvo je že objavilo razpis za 2. filmski večer
E. M. Savellija v februarju 2018.
Na novo je pri društvu turnokolesarski odsek, ki je začel s pogovori in z vzpostavljanjem oblik sodelovanja pri aktivnostih Občine Črna na Koroškem v zvezi s strategijo
kolesarskega turizma v kraju, z markacisti
so in bodo sodelovali pri popisu in označevanju turnokolesarskih poti, ki padejo pod Planinsko društvo Črna, predstavljali bodo turno kolesarstvo kot obliko gibanja v gorah,
organizirali skupne ture po načelih turnega
kolesarjenja … To leto je PD Črna kandidiralo za certifikat za kolesarsko nastanitveni
obrat na Domu na Smrekovcu in dobilo certifikat 1.stopnje.

Piz Boe v Dolomitih, 3.152 m

cu prireditev s kulturnim programom. Po
veselih zvokih Črnjanskih harmonikašev in
recitacije gledališke skupine mladih so se
potem udeleženci okrepčali ob oskrbnikovi
hrani in pijači. Prireditev je v celoti ustrezala glavnemu vodilu akcije Slovenija planinari: Varno in doživeto doživljanje planinskega
sveta za vse.
Nekaj je bilo planinskih dejavnosti, pri katerih sodelujemo vsako leto: prvomajsko srečanje, Čez goro k očetu, obiski bližnjih gora
… Zanimiv je bil izlet na Olševo (skozi okna),
in sicer v sodelovanju z naravovarstvenim
odsekom; v prihodnje bi radi organizirali
vsaj en tematski izlet glede ozaveščanja naravnih vrednot na lokalnem področju, morda tudi na rastišče avriklja in kuštravega
jegliča.
V Domu na Smrekovcu je bil junija tudi
večdnevni tabor mladih črnjanskih planincev; oblika taborov za osnovnošolsko mladino se bo prenesla tudi v naslednja leta.

Organizirali smo tudi nekaj tradicionalnih
srečanj na tej naši koči: v maju pohod družin, septembra dan Smrekovca (skupaj s
šaleškimi planinci), oktobra pa 38. Srečanje
koroških planincev, ko se udeleženci niso
le zbrali pred kočo, ampak so se pred obeležjem le-tega srečanja povzpeli na vrh, in
sicer okoli 200 obiskovalcev. Največ je bilo
Korošcev in Štajercev, a veliko tudi z drugih koncev Slovenije. Dopoldne se je tako
na vrh tega ugaslega vulkana vlekla kača
planincev, okoli enajstih se je tam opravilo
fotografiranje za zgodovinski posnetek, ob
dvanajstih pa je bila pri Domu na Smrekov-

Ob pregledu opravljenega dela Planinskega društva Črna v tem letu ugotavljamo, da
smo bili zelo dejavni! Vendar ko začrtujemo
smernice za naprej, se porajajo določene
ugotovitve in novi načrti. Planinarjenje je
bilo od nekdaj znano po množičnosti, zato
si tudi sedanji upravni odbor Planinskega
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Na vrhu Smrekovca

Planinsko društvo potrebuje tudi več sodelavcev, prostovoljcev oziroma ljudi, ki bi želeli delati v vodniškem, gospodarskem, markacijskem in naravovarstvenem odseku, tako
da ste vabljeni vsi, ki ste po srcu planinci in
bi lahko s svojim delom obogatili in morda
tudi pomladili delovanje društva.

društva Črna prizadeva dvigniti število članov in udeležbo na planinskih izletih. Konec
tega leta je bilo registriranih 361 Črnjanov,
ki so ali člani PZS ali društveni člani. S tem
smo zadovoljni! Manj pa nam uspeva pridobiti planince na organizirane izlete. Le peščico, vsi ostali se raje sami podajajo na ture.
Zato bomo v prihodnje planirali (in močno
promovirali) bolj odmevne izlete, kakršen je
bil letošnji na Piz Boe v Dolomitih in se ga
je udeležila večja skupina planincev, ki so se
preizkusili tudi v plezanju ferate.

Morda še ta zanimivost iz planinskega sveta:
po novem letu bo spletna kamera na Domu
na Smrekovcu, najdete jo na hribi.net.
Irena Greiner

V Brezovem gaju, na
Matvozovem vrhu, so
»skrivnostna bitja«
zgradila krasne
skulpture
Foto: Marijan Lačen
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DA NE POZABIMO

NEKAJ KLENIH ČRNJANOV,
KI SO V LETU 2017 PRAZNOVALI 90 LET ALI VEČ
90 let so letos dopolnili

JELICA LESJAK
JOŽEF POTOČNIK
JOŽEF KAKER
PETER BOGATAJ
ROZA KRAMBERGER
ANDRIJANA MLAČNIK
AMBROŽ KUMER

Rozka Kramberger

Jožef Kaker

Na obisku pri 96-letni Črnjanki Micki Pernat

Jelica Lesjak
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OLIMPIJSKA BAKLA
Počasi vstopamo v olimpijsko leto in želimo
si, da šport in olimpijski duh tudi tokrat povežeta Slovenke in Slovence. Črnjanski športniki so nas na olimpijskih igrah, največjem
športnem spektaklu, že večkrat razveselili z vrhunskimi dosežki in tudi v korejski
Pjongčang 2018 se lahko odpravijo optimistični.
Navijači ste v mozaiku uspešne zgodbe izredno pomembni, zato želimo, da povezani
podpremo naše olimpijce. V sodelovanju z
Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez pripravljamo projekt
Slovenska bakla. Njegov namen je vzbuditi
olimpijski duh že pred začetkom olimpijskih
iger, zato bo po vzoru tradicionalnega potovanja olimpijske bakle po svetu v januarju
Slovenska bakla potovala in povezovala slovenske navijače.
Slovenska bakla bo obiskala 8 krajev, ki jih
je Olimpijski komite Slovenije - Združenje
športnih zvez izbral kot tiste z bogato olimpijsko tradicijo in Občina Črna je seveda
med njimi. Osrednji dogodek bo na ploščadi pred Kulturnim domom 26. januarja med

16.00 in 18.00 uro. Slovensko baklo bo vseskozi spremljal Tomaž Razingar, olimpijec
in nekdanji kapetan slovenske hokejske reprezentance, ki bo na olimpijskih igrah v korejski Pjongčang peljal slovenske navijače. V
vsakem kraju, kjer se bo bakla ustavila, pa
bomo osrednjo pozornost usmerili na olimpijce, rojene v tistem kraju.
Pridružite se številnim podpornikom, ki
bodo ponesli slovensko baklo, in prispevajte
svoj delež k uspehom naših olimpijskih junakov.

ČRNA NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU
ENTENTE FLORALE 2018
Črnjani smo si enotni v mišljenju, da je naš
kraj najlepši – vsaj na Koroškem in v Sloveniji, če že ne na vsem svetu. Že narava ga je
postavila kot stičišče popotniških poti kar s
treh strani, po katerih se odpiramo v svet. Ta
središčna točka je obdana z zelenjem gozdov, z mogočnimi, domala navpičnimi Obistovimi skalami, v središču se stekata Meža
in Javorski potok. Središče Črne pa vsakemu pusti nepozaben vtis: prostorno krožišče
in vanj vpeta umetnina velikega arhitekta
svetovnega slovesa, spomenik - vodnjak Jo-

žeta Plečnika, posvečen žrtvam prve in druge svetovne vojne; cerkev, obnovljene stare
stavbe, v skali 'medved', široki tlakovani
pločniki, na cvetličnih gredicah obilje cvetja,
ki poleti zaokrožuje podobo Črne. Pogled
učinkuje sproščujoče, ljubko, domače.
Le kdo ne bi hotel te lepote pokazati svetu?!
V preteklih letih smo večkrat osvojili priznanja Turistične zveze Slovenije za najlepši
kraj. Zato smo se odločili, da se v letu 2018
vključimo v mednarodno evropsko tekmovanje ENTENTE FLORALE za najlepši kraj v
45

OBVESTILA
kategoriji: vas (village) do 5.000 prebivalcev.
ENTENTE FLORALE je gibanje, ki izvira iz
želje prebivalcev evropskih mest, ki so zase,
za someščane in obiskovalce želeli zagotoviti življenje v še lepšem, bolj urejenem, prijetnem okolju.
Tekmovanje poteka tako, da komisija, sestavljena iz 10 članov iz raznih evropskih držav,
oceni prijavljeni kraj. Obisk komisije poteka
po strogo in natančno določenem programu, ki traja – v naši kategoriji – natančno
štiri ure. V tem času moramo Črno predstaviti na čim bolj prijeten način in pri tem upoštevati, da bo komisija ocenjevala dosežke v
kar desetih kategorijah:
- PLANIRANJE IN RAZVOJ, strategije in
izvedba: prostorske strukture, zelene infrastrukture, trajnostni razvoj;
- NARAVNO OKOLJE, strategije upravljanja na naslednjih področjih: zrak, tla, vode,
energija;
- GRAJENO OKOLJE, strategije, upravljanje, čistoča, urejenost: stavb, trgov, ulic;
- POKRAJINA, strategije in upravljanje: pokrajine, naravnih rezervatov, obdelovalna
področja (kmetijstvo/gozdarstvo);
- ZELENI PROSTORI, strategije, upravljanje,
čistoča, urejenost: parkov, odprtih prostorov/zelenih koridorjev, športnih površin in
otroških igrišč, privatnih vrtov, zbirk in botaničnih vrtov, pokopališč, potokov, ribnikov,
jezer in pripadajočih območij;
- ZASADITVE, TRAJNI IN/ALI SEZONSKI
NASADI, strategije in upravljanje na področjih: dreves, okrasnega grmičevja, trajnic,
sezonskih nasadov (parterne zasaditve, zabojniki, viseče košare), posebne vrste nasadov (vrtnice idr.), travniki, mnogocvetni travniki;
- OKOLJEVARSTVENO IZOBRAŽEVANJE,
strategije in izvedba s strani občinske uprave in prostovoljcev: različnih socialnih in starostnih skupin, obseg, kakovost in pogostost,
posebne interesne skupine;
- PODPORA IN VKLJUČEVANJE, strategije
in izvedba: ukrepi organizacije prostovoljcev, sodelovanje občinske uprave in krajanov/občanov, podpore privatnih/lokalnih

podjetij;
- TURIZEM IN/ALI PROSTI ČAS: politika,
razvoj, trženje, storitve;
- KOMUNIKACIJE, predstavitev in informacije do: javnosti, sodnikov/komisije, medijev.
V teh štirih urah bomo morali predstaviti
naše dosežke o izpolnjevanju čim več kriterijev in podkriterijev, seveda na kar se da domiseln, edinstven, prijeten način in tudi tako
doseči čim višje ocene. Po tekmovanju se bo
komisija sestala na internem sestanku, sledila bo novinarska konferenca, kjer bo predsednik komisije podal uradno izjavo o prvih
vtisih. Sledila bo uradna večerja, rezultati
tekmovanja pa bodo objavljeni na zaključni
prireditvi, ki poteka v mesecu septembru.
Glede na dosežene ocene lahko kraj prejme
bronasto, srebrno ali zlato priznanje.
Ker gre za zelo zahteven projekt, smo s
pripravami na tekmovanje že pričeli. Županja je imenovala delovno skupino s predstavniki občine, predstavniki društev in nekaterimi posamezniki. Na uvodni sestanek smo
povabili tudi oba slovenska sodnika: arh.
Antona Schlausa in arh. in konzervatorko
Martino Schlaus, ki sodelujeta pri ocenjevanju krajev po Evropi. Tako smo pridobili pomembne informacije, ki nam bodo prišle še
kako prav.
V prihodnjih tednih in mesecih nas čaka še
veliko dela, da bomo res dobro pripravili vse
potrebno, da se bo naš kraj junija 2018 uspešno predstavil mednarodnim ocenjevalcem.
Zato se zdaj obračamo tudi na vas, krajane
Črne, saj tako visoke cilje lahko dosežemo
le, če 'stopimo skupaj'. Da to znamo in zmoremo, nenehno dokazujemo, saj imamo v
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Črni številne dogodke, pri katerih sodelujemo med seboj in smo pri tem zelo uspešni.
Tudi letos smo uspeli narediti veliko obnovitvenih in ureditvenih del na cestah, objektih,
parkiriščih in igriščih in v tej smeri bomo
dela nadaljevali tudi v prihodnjem letu, tako
da bo naš kraj še bolj zasijal v vsej svoji lepoti: od rož, zelenja, urejene okolice in vrtov
pri blokih in domovih. Negujmo že zasajeno
in ohranjajmo tisto, kar je že urejeno. Za to

skrbimo že sproti, vsak dan, poskrbimo, da
bo okolica naših domov urejena in da bodo
javne površine ostajale čiste, saj se v takem
okolju vsi bolje počutimo.
Prihodnje leto se Črnjani spet lahko izkažemo. Zdaj je čas, da o tem razmišljamo in načrtujemo, spomladi pa vsi skupaj zavihajmo
rokave!
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

OBLETNICA ŠOLE V PODPECI
Prvo uro smo obudili spomin na to, kako je
prišlo do odločitve, da se Ivica poda na šolo
v Podpeco. Bila je mlada, z nekaj izkušnjami
poučevanja na podružnični šoli v Razborju.
Ko je začela poučevati v Heleni, je bilo vpisanih 12 otrok, ob zaprtju šole pa še samo
6. V tem času je šola pomenila kulturno in
družabno središče kraja. Drugo uro smo dobili učenci nalogo, da povemo, kaj se nam je
najbolj vtisnilo v spomin. Izvedeli smo veliko
tega, kar je ostala skrivnost vsa ta leta. Tu
so se dogajale prve šolske ljubezni, tudi kak
cigaret smo prižgali, živahno smo se podili
po šolskem igrišču v gozdu … Sledila je malica in veliko presenečenje. Ivica in Matjaž sta
nam postregla z malico, ki smo jo imeli najraje – »makaronflajš« z ragujem. Po malici
smo imeli glasbo. Zapeli smo »Zdravljico«, ki
pa je v našem primeru najbolj znana pesem
štoparske šole - Katarina Barbara. Ker pa
smo bili glasni in neubogljivi, nas je tovarišica »kaznovala« in smo morali ostati po pouku vse do zgodnjih jutranjih ur. Ostalo nam
je veliko spominov in dogodkov, ki jih nismo
utegnili obuditi, zato smo se dogovorili, da
bo srečanje potekalo vsakih pet let. Drage
sošolke in sošolci, hvala vam za dobro voljo
in ambient, ki smo ga skupaj ustvarili. Tovarišica Ivica, še posebej hvala tebi za nepozabno druženje in nauke za življenje, ki si
nam jih delila. Tudi zaradi tebe smo postali
to, kar smo.
Darko Srotič

Leta 1896 se je v Podpeci ustanovila eksuredna šola. Pouk je potekal v najeti sobi na Mihevovi kmetiji. Leta 1904 je rudniška družba
Bleiberger Bergwerks Union sezidala novo
šolsko poslopje in šola se je razširila v enorazredno ekspozituro k šoli v Črni. Leta 1944
so šolo partizani zažgali, ker je v njej bivala nemška policija. Leta 1947 so jo obnovili,
pouk pa so dotlej imeli v rudniški dvorani.
Zaradi upada števila otrok so šolo leta 1971
začasno zaprli. Na pobudo ravnatelja OŠ
Črna se šola 1. 9. 1977 ponovno odpre. In ker
je letos 40 let od tega dogodka, smo se učenci
generacij, ki smo obiskovali šolo v teh letih
po ponovnem odprtju, odločili narediti obletnico. Zbrali smo se pred hiše naše takratne
učiteljice v Mitneku. Skupaj smo se odpravili
v »razred«, kjer nas je že čakala tovarišica
Ivica, kakor smo jo vedno klicali. Tovarišica
je določila dva reditelja in razdelila urnik.
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BILO JE NEKOČ V ČRNI IN V NJENI OKOLICI
Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO
JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo objavljati
kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka
fotografija je dragocen dokument pričevanja o
življenju v našem kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. Prosimo,
da nam zaupate svojo staro fotografijo, dopišete

Črna okoli leta 1965

Črna proti Javorju
datum ali letnico in imena oseb ali dogajanje; napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma ne
veste, nam posredujte približno letnico posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete
po internetu na naslov urednice:
irena.greiner@guest.arnes.si ali
jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Črna 1914

Tokrat sta prispevala 4 fotografije
Mojca in Jože Plesec; pravita, da
imata še veliko starih in zanimivih
fotografij, zato pričakujemo, da
bosta še katero podelila z bralci.

Osebje bolnice v Črni 1914
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VELIKA SOLZA
Verjetno niste opazili in zato ne veste, ker
je pač potrebno v letalo, v helikopter ali pa
vsaj na Obistove skale, pa še tam je potrebno malo pozornosti, da vidiš, da ima naše
pokopališče obliko solze. Velike solze! Solze, ki tako simbolično, skozi desetletja, vsrkava vase vse prelite solze bridkosti in bolečine ob izgubi naših dragih. Solze, ki tako
simbolično v minljivosti spomina in večnosti
obstanka poveže vse v neprecenljivo enost.
To kar nam včasih v minljivosti življenja ni
bilo in ni vedno dano, se nepreklicno uresniči v neminljivosti zemlje, ostane za vedno
združeno in složno.
Naša minljivost pa nas v našem relativno kratkem življenju vse prevečkrat peha
v dnevne borbe, zamere, jezo, ljubosumje,
zavist, pohlep, egoizem, grabežljivost, sovraštvo in podobno. Z vsem tem izgubljamo
naš odmerjen čas na zemlji, življenje se izteka in teče v prazno, v prej ali slej ugotovljeno
brezsmiselnost. A to žal vse prevečkrat ugotovimo nekoliko pozno, včasih prepozno. Koliko prijateljev se spre zaradi ničesar, koliko
sorodnikov se odtuji zaradi dedovanj, koliko
sosedov se skrega za oslovo senco, koliko sodelavcev se kuja zaradi nepomembnosti! In
vse to vse prevečkrat brez potrebe povzroča bolečino predvsem nam samim in seveda
tudi nam bližnjim ter nam krade lepoto in
smisel enkratnosti našega bivanja.

In blagor nam, če nam je dano ponotranjiti
in osmisliti prave vrednote našega bivanja
na tej zemlji za časa našega aktivnega in
relativno zdravega življenja. Ko postanejo
naše prave vrednote ljubezen, spoštovanje
drugega, prijaznost, sprejemanje različnosti, strpnost, usmiljenost, dobrotljivost, poštenost, dobronamernost, se naše življenje
obogati, potrdi in dobi pravo osmišljenost
bivanja v enosti človeške rase in s tem resničnega zadovoljstva in osebne sreče.
Velika solza, ki je bila, je in bo, ko bo na nas
le še medel spomin, pa še tisti mogoče več
ne, naj nam bo neprestan in popoln pomnik
danes, ne jutri, zavedanje enosti, minljivosti
in ustvarjanja osmišljenosti in sreče vseh in
vsakogar v našem kraju, na tem svetu.
Marijan Lačen

Prejemnik bronaste Gallusove značke Niko
Krajnc, ob 35-letnici Harmonikarskega orkestra KD Prežihov Voranc Ravne na Koroškem
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POGOVOR IN BRANJE Z ANJO GOLOB
V našem kraju smo na literarnem večeru
gostili pesnico Anjo Golob, dobitnico dveh
Jenkovih nagrad za poezijo, ki jih podeljuje
Društvo slovenskih pisateljev za najboljšo
pesniško zbirko. Poročno dvorano so napolnili ljubitelji poezije od blizu in daleč.
V uvodnem delu je našo osrednjo gostjo, kot
seveda vse nas, zelo razveselil Jaka Vesničar, ki je zaigral na harmoniko.
Anja Golob je pesnica, pisateljica, prevajalka, avtorica treh pesniških zbirk: V roki
(2010), Vesa v zgibi (2013) ter Didaskalije k
dihanju (2016). Je literarna in gledališka kritičarka, dramaturginja, ljubiteljica fotografije ter soustanoviteljica in urednica pri založbi VigeVageKnjige, kjer izdajajo predvsem
grafične romane za otroke in odrasle.
Vrtoglavo talentirana pesnica, kakor so jo
označili Švicarji, nam je brala v dveh delih,
v vsakem po šest pesmi. Lahko smo bili priča njenemu prefinjenemu občutku za ritem
jezika, ko z neobičajnimi, a prepričljivimi
prispodobami in spretnim preobratom na
koncu pesmi popelje bralca v svet poezije.
Lahko smo občutili pesmi, ki so si po formi
in tematiki zelo različne, hkrati pa nam je
predstavila nekaj še čisto »svežih« pesmi, ki
kar čakajo na izid nove pesniške zbirke.
S svojim pristopom in ritmom jezika naredi
poezijo privlačno in jo približa sodobnemu
in slehernemu bralcu. Sama pravi, da ni recepta za njen uspeh, da se dela loteva resno
in brezkompromisno. Pravi, da pogosto obišče literarne večere v Nemčiji, Švici in Avstriji, da gre rada povsod tja, kamor jo povabijo.
V njenih pesmih najdemo podobe iz znanosti, iz popularne kulture, iz sveta visoke
književnosti, človeške narave. V tekstih poziva k premisleku o današnji družbi in vlogi
posameznika v njej, opozarja na družbene
probleme, katerih se je dotaknila tudi v pogovoru. Ima kritičen pogled na dogajanje, ki
ga živimo. Zaveda se, da lahko vsak od nas
postori marsikaj za boljši, prijaznejši svet in

sočloveka. Ima čut za begunce, poceni delovno silo, ki šiva naša oblačila, goji zdrav odnos do čistega okolja in ekologije ter kritično
gleda na odnos, ki ga država goji do kulture
in kulturnih ustvarjalcev.
Ob zaključku literarnega večera smo imeli
možnost, da smo postali lastniki ponatisa
pesniške zbirke Didaskalije k dihanju, ki jo
je avtorica z veseljem podpisala, hkrati pa
je vanjo lastnoročno odtisnila štampiljko, ki
sovpada h grafični podobi pesniške zbirke.
Vesna Burjak

IGRAJMO SE ZDRAVJE
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
(NIJZ) že tradicionalno, v okviru Programa
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini in Mednarodnega
tedna preprečevanja zastrupitev s svincem, ki v mesecu oktobru poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO), organiziramo delavnice za najmlajše.
Delavnice, ki smo jih naslovili Igrajmo se
zdravje, izvajamo v vrtcih Črna, Mežica
in Žerjav. S tem želimo našo najranljivejšo
ciljno skupino, otroke kot tudi njihove vzgo50
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škem jeziku. Izdelki in utrinki z delavnic so
kot spletna razstava objavljeni na spletnih
straneh NIJZ, o sodelovanju pa poročamo
tako na nacionalni ravni kot širše (SZO). Po
spletni razstavi se lahko sprehodite na povezavi: http://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem.
Veseli nas, da na vzgojno-izobraževalnem
področju v Zgornji Mežiški dolini najdemo
dobre sogovornike in sodelavce, saj le skupaj lahko uspešno izvajamo program in dosegamo zastavljene cilje.
V tem času smo osveščali tudi širšo javnost. Z raznimi aktivnostmi smo poudarjali
zdravstveni pomen uravnotežene prehrane, telesne dejavnosti, še posebej pa smo se
usmerjali na poznavanje ter upoštevanje
preventivnih ukrepov za zmanjšan vnos
svinca v telo:
• 5. septembra smo sodelovali na Dnevu
zdravja v občini Mežica,
• 25. oktobra smo sodelovali na prireditvi
Zdrava Črna in zdrav življenjski slog.
Nabor dodatnih informacij najdete na spletni strani Sanacija onesnaženega okolja v
Zgornji Mežiški dolini, spletna povezava:
http://www.sanacija-svinec.si/.

jitelje ter starše, vedno znova motivirati,
da dnevno izvajajo preventivne ukrepe, ki
zmanjšujejo vnos svinca v telo. Zato so delavnice usmerjene v promocijo varnega življenja v onesnaženem okolju, pri čemer še posebej poudarjamo higieno, gibanje in zdravo
prehrano.
Na delavnicah Igrajmo se zdravje, ki trajajo
2 uri in jih izvajamo za najstarejše skupine
otrok v vrtcih, je letos sodelovalo okrog sto
otrok. Z otroki se pogovarjamo o zdravi in
varovalni prehrani, o higienskih navadah, o
okolju, nato se učimo pravilnega umivanja
rok, se spremenimo v kuharje in pripravimo
zdrav sadni obrok. Aktivnost zaključimo s
telovadbo in z druženjem ob okusni sadni
malici, čisto na koncu pa otrokom podelimo
kuharske diplome in darila presenečenja.
Letos smo v aktivnosti ponovno vključiti tudi
šolske otroke iz OŠ Črna (sodelovali so učenci 4., 5., 7., 8. razreda in člani literarnega kluba 8. in 9. razreda) in OŠ Mežica (sodelovali
so učenci 1., 2., 3., in 8. razreda). Sodelujoči
so ustvarjali izdelke na temo preventivnih
ukrepov za preprečevanje vnosa svinca v
telo (risbe, pisne izdelke, plakate). Pokazali
so ustvarjalno znanje in svojstvene pristope;
kot rezultat tega so nastali raznoliki izdelki
v slovenskem kot tudi v angleškem in nem-

Marjana Simetinger
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VESTE, KJE VSE SE PRI VAS DOMA
SKRIVA AZBEST?
Azbest je še vedno zelo prisoten v našem
okolju. Zaradi odlične toplotne in zvočne
izolacije, odpornosti na visoke temperature,
kislino, vlago, korozijo smo ga uporabljali
v različnih izdelkih na področju industrije,
gradbeništva, prometa in tudi drugje. Vendar pa je škodljiv za zdravje ljudi, zato je njegova proizvodnja in prodaja v Sloveniji že
več kot 20 let prepovedana.

ligni mezoteliom) ter raka grla in jajčnikov.
Povezujejo ga tudi z nastankom nekaterih
drugih rakov. Pri kadilcih se tveganje za nastanek pljučnega raka, povezanega z azbestom, močno poveča.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba
v čim večji meri preprečiti. Vlaknatih delcev
s prostim očesom ne vidimo in nimajo vonja,
tako jih lahko vdihavamo, ne da bi se tega
zavedali. Na splošno velja: večja je izpostavljenost, večja je možnost za nastanek škodljivih učinkov na zdravje.

Kje v bivalnem okolju najdemo azbest?
V preteklosti smo izdelke, ki vsebujejo azbet, zelo veliko uporabljali, zato ga danes še
vedno najdemo marsikje. Z različnimi gradbenimi in izolacijskimi materiali smo ga
vgrajevali v številne zgradbe, tako javne kot
zasebne, ki so bile zgrajene pred prepovedjo
proizvodnje in prodaje azbestnih izdelkov,
še zlasti med leti 1960 in 1980. Najpogosteje
ga tako še vedno najdemo v strešnih kritinah
(salonitkah), fasadnih, stenskih, stropnih
izolacijskih ploščah, ometih, vinilnih toplih
podih, vinas ploščicah, termoakumulacijskih pečeh, izolacijah za grelnike in ceveh
za toplo vodo, kitih za okna, lepilih, polnilih
itd. ter kot nepravilno odvržene odpadke.
Azbest, ki se nahaja v materialih in izdelkih,
je varen, dokler so ti nepoškodovani. Njihova življenjska doba pa se izteka. Materiali
postanejo nevarni takrat, ko se zaradi dotrajanosti, poškodovanosti ali zaradi neprimernega ravnanja začnejo luščiti, lomiti, drobiti,
razpadati v prah in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.

Kje in kdaj smo azbestnim vlaknom v domačem okolju najbolj izpostavljeni?
V zelo nizkih koncentracijah so azbestna
vlakna lahko prisotna skoraj povsod v okolju.
Večje koncentracije vlaken v zraku nastajajo tam, kjer imamo dotrajane azbestne materiale, ki se
luščijo in drobijo, ko jih uporabljamo ali delamo z njimi:
- če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih materialov, ki so še v uporabi (npr.
v starejših hišah in stanovanjih iz poškodovanih stenskih plošč ali ometov, zdrobljenih,
odluščenih izolacijskih oblog cevi, poškodovanih in natrganih talnih oblog...);
- v bližini starih salonitnih plošč, ki se lomijo,
luščijo in drobijo: na strehah hiš, garaž, nadstreškov, pesjakov, ut ... ali že odrabljenih
in shranjenih plošč za morebitno nadaljnjo
uporabo ali odvrženih v naravi. Ponekod z
zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo dvorišča in poti, kar je nevaren vir azbestnih vlaken in ni dovoljeno;
- v bližini nepravilno odloženih azbestnih odpadkov na legalnih ali divjih odlagališčih.

Azbestna vlakna so rakotvorna!
Njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Azbestna vlakna, ki pridejo v pljuča, povzročajo brazgotinjenje tkiva
(fibrozo) in lahko vodijo do nastanka raka.
Dokazano je, da azbest povzroča pljučnega
raka, raka prsne in trebušne mrene (ma-

Največje koncentracije vlaken v zraku nastajajo pri obnovitvenih delih v starejših
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ni%C5%A1tva/Varnost-in-zdravje-pri-delu/
Delo-z-azbestom
Če načrtujemo vzdrževalna dela v starejših hišah in stanovanjih ali rušenja, se pred
pričetkom dela prepričajmo, ali je kje prisoten azbest. Če je, ne delajmo sami, ampak
prepustimo delo pooblaščenim izvajalcem,
usposobljenim in opremljenim za delo z azbestnimi materiali.
Kako prepoznati materiale, ki vsebujejo azbest?
Z izjemo starih strešnih azbestnih plošč
(salonitk) na pogled težko ugotovimo, ali je
azbest v materialu prisoten ali ne, razen če
ni označen. Če nismo prepričani, da material ali izdelek vsebuje azbest, se prisotnost
azbestnih vlaken lahko ugotovi s preiskavo
vzorca v laboratoriju. Če sumimo, da bi material lahko vseboval azbest, za preiskavo
pa se nismo odločili, moramo ravnati tako,
kot da gre za azbestni material.

hišah in stanovanjih, v katerih so vgrajeni
azbestni materiali, ter pri rušenjih takih
objektov. Najnevarnejši pri tem so postopki,
kot so vrtanje, žaganje, razbijanje, brušenje
ipd. Če taki posegi niso opravljeni strokovno,
se velike količine prahu in azbestnih vlaken
sprostijo v zrak, kjer potem ostajajo v okolici
in tudi v notranjosti objektov še dalj časa po
končanem delu. Pri teh delih so predvsem
izpostavljeni poklicni delavci. Še bolj pa so
izpostavljeni ljudje, ki se takih del lotevajo
sami in so brez ustreznega znanja in opreme. Izpostavljeni so tudi ljudje v okolici (družina, sosedje, mimoidoči).

Azbestnih odpadkov (tudi na videz uporabnih azbestnih plošč) ne smemo ponovno
uporabljati. Prav tako jih ne smemo uporabljati za nasipanje poti, dvorišč, zasipanje jam, kar se pri nas, žal, pogosto dogaja.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba
v čim večji meri preprečiti. Vsaka izpostavljenost azbestu je lahko nevarna za zdravje
in treba je narediti vse, da do nje ne pride.
Več o azbestu lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje/Področja dela/Moje okolje/Bivalno
okolje: Azbest v našem okolju (http://www.
nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/bivalno-okolje).
Vir: https://www.gzs.si/images/clanki/img34983.bmp

Delo z azbestnimi materiali naj izvajajo le
izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in
ustrezno opremljeni oziroma imajo ustrezna dovoljenja.
Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več
informacij o varnem delu z azbestom in seznam ustreznih strokovnjakov:
GZS, Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala:
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_
in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Zakonodaja-s-podro%C4%8Dja-gradbe-
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Lepo okrašena Črna

Črnjanski krožni promet, okrog obnovljenega
Plečnikovega spomenika padlim z novo belo
kapo na glavi,
foto: B. Keber

Foto: B. Keber

Foto: B. Keber

Sneg sploh ni tak problem, če je le nekaj malega
dobre volje ...
Pavel Pušnik

Ploščad pred Kulturnim domom v Črni krasi adventni venec, katerega osnovo so izdelali dijaki srednje
šole Ravne na Koroškem, za aranžiranje pa poskrbeli dijaki srednje šole za hortikulturo in vizualno
umetnost Celje.
Foto: B. Keber
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JESEN

lahko signalizirajo spremembe v okolju in v
nas samih. Čustva so tudi drugačna od razpoloženja, ki lahko traja ure, dneve in tedne,
razlikujejo se od osebnosti, od vrste značilnosti in od predvidenih odzivov na situacijo.
Pokazalo se je, da je glavna naloga čustev,
da pridobijo našo pozornost in zahtevajo odziv. Z evolucijskega stališča so čustva agenti sprememb in odzivov. GNUS je hiter in
neprijeten odziv, JEZA nas hitro prestavi iz
mirnosti v tako stanje, ko smo se pripravljeni boriti. STRAH nas odvrne od nevarnih
situacij. ŽALOST lahko povzroči, da sklenemo spremeniti svoje življenje. Čustva pa nas
lahko tudi motivirajo, da nadaljujemo vedenje, ki nas osrečuje in razveseljuje. Ker je človek sposoben sočustvovati z drugimi, služijo
čustva tudi kot ohranjevalec družbenih vezi.
ČUSTVA nosimo zunaj, kar preprosto pomeni, da lahko osnovna čustva brez težav
preberemo s človekovega obraza, torej nam
služijo kot nekakšni družbeni signali. To
nam omogoča interakcijo z drugimi ljudmi
in njihovimi potrebami, kar je tudi temelj
preživetja družbe, ali drugače, čustva pomagajo ohranjati družbo. Predstavljajte si
vzgojo otrok, ne da bi bili pri njej čustveno
vpleteni. Občutek osamljenosti vodi do žalosti, kar nas spodbudi, da poiščemo družbo drugega. Čustva samozavedanja, kot je
sram, pa nam preprečijo, da bi ponavljali
vedenje, ki nekoga prizadene ali pa je škodljivo. Tako vidimo, da je družba obstala kot
rezultat naših sposobnosti, da doživljamo
čustva na podlagi medsebojnega vplivanja z
drugimi. Ko človek odraste, se čustva razvijejo od spontanih, nepremišljenih fizioloških
odzivov do predvidljivih, pogojenih odzivov.
V tem smislu so tudi pričakovanja družbe, v
kateri posameznik živi, ugrabila čustva posameznika, človek je potem bolj zadovoljen
in laže živi v tej družbi.

Narava verjetno nikdar ni boljši slikar kot jeseni, ko čez ostanke poletnega zelenila zlije
rumenkaste, rdeče in zlate tone, pomešane s
toplo zemeljsko barvo. Ponekod so menjavo
letnega časa s pridom izkoristili v turizmu
– ljubiteljsko, turistično fotografiranje kričeče barvne palete, v katero se v jeseni ovijejo gozdovi, je postalo izjemno priljubljeno.
Težko bi bilo izbrati, kje so barve najlepše
in jesenska svetloba najmehkejša. Le kdo ne
pozna pravljične dežele mehkih gričev, kjer
se izvrstno je in pije? In čeprav je v BRDIH
čudovito v vseh letnih časih, je jesen le malo
drugačna, ko trte pordijo in porumenijo.
Rdeče, ki te ljubim, rdeče, bi pesnik verjetno zapisal ob pogledu na KRAŠKO pokrajino v jesenskih mesecih, ko se ruj obarva v
rdeče vijolično in pokrajina ognjeno zažari.
Močvirne ravnice za našo prestolnico, posejane s posameznimi osamelci – BARJE tudi
v jeseni ponuja dogodivščino z drugačnimi
barvami, jutranjimi meglicami, ki se dvigujejo nad črno zemljo in ustvarjajo pridih
mistike. V zlato se konec oktobra odenejo
viharniški macesni, ki imajo za kuliso sivino
skalnih vrhov naših gora. Jezerca, slapovi,
celo pragozd, vse to in še več se skriva med
krošnjami POHORJA, ki nas očara tudi v
jeseni. In tako jesen za jesenjo, vedno nekaj
novega, vedno nekaj sprememb. Ne bojte se
sprememb – kakršnih koli – zato tisto, kar
ne morete spremeniti, sprejmite in se nehajte boriti proti sebi. Spustite ročno zavoro in
bodite odprti za življenjske priložnosti. Ker
je človek sposoben sočustvovati z drugimi,
služijo čustva tudi kot ohranjevalec družbenih vezi.
Naše življenje je kot veja na trdnem drevesu,
ki ustvarja prelepo zeleno listje, je zapisala
Nika Urbas. Včasih zaveje veter in to listje
raztrosi, a drevo nikdar ne preneha rasti in
listja nikdar ne zmanjka. To je čas preboja,
konca in novega začetka.
Vse v življenju spremljajo ČUSTVA. Čustva

KAJ NAM KRADE ENERGIJO DUŠE? Ne
mislim na fizično utrujenost po napornem
tednu, ampak občutek izčrpanosti v dno
duše, ko se zbujamo neprespani in brez
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moči, kar je znak, da ne živimo svojega polnega življenja, ter da smo prekinili nenehni
pretok energije. Vse to se zgodi, ko nismo
iskreni s sabo, pristajamo na nesprejemljivo,
stopimo iz svoje poti, opravljamo, se družimo z negativnimi ljudmi, se oklepamo preteklosti, hrčkamo stanovanje, se nimamo radi
… Če stanje vztraja, lahko preide v depresijo.
Nujni ukrep je, da prepoznamo problem in
uvedemo spremembe. Preizkušena hitra rešitev je: »podrgnite dlani drugo z drugo, da
se vzpostavi energijski naboj, nato pa jih za
pol minute ločite. Ponavljajte postopek, dokler tok ne steče«. Za podporo počnite stvari,
ki vas veselijo, ponavljajte afirmacije in se
imejte radi.

BUDA pravi, da pohlep in sebičnost pri pravi ljubezni odpadeta - ko nekoga neizmerno
ljubiš, daješ, ne da bi pričakoval kar koli v
zameno. Če nekomu nesebično privoščite
srečo, bo njegova sreča nepričakovano osrečila tudi vas. Vsak je svoje sreče kovač, prav
tako tudi svoje ljubezni. Najbolje pri vsem
pa je, da imamo vsi to moč – osrečevati druge. Poskusite kdaj bližnjega razvedriti pri
opravljanju najbolj dolgočasnega opravila,
kot je pomivanje posode, zabava za oba je
zagotovljena. Ne glede na to, katero službo
ali delo opravljate, dajte vse od sebe. Če ne
živite in delujete iz strasti, je, kot da je nekaj
narobe, da ste storili napako. Kar koli počnete, bodite največji strokovnjak na svojem
področju! To je največji uspeh, ki ga lahko
dosežete. Buda ni učil le, da je pomembna
prijaznost do drugih, ampak tudi do sebe.
Če smo prijazni do sebe, pomeni, da se cenimo, vzajemno spoštovanje pa je eden od
ključnih temeljev trdne in pristne ljubezni.
Tema in svetloba obstajata v svetu dvojnosti.
V svetu enosti pa sta le ljubezen in svetloba.
Življenje je polno vzponov in padcev, ki jih je
treba sprejeti.

KARMA, KAJ JE KARMA? To je skupek
energij vseh naših življenj, se pravi zapis
vsega dobrega in slabega iz prejšnjih življenj in iz tega. Deluje po načelu vzroka in
posledice. Kar damo, to dobimo. Če damo
dobro, dobimo dobro – in obratno. Karmo
bi lahko opisali kot bumerang, ki se znova
in znova vrača in uravnoveša vsa naša dejanja, da pridejo do točke miru in do točke nič.
Gospa Maja Debevc pravi, da je pri odkrivanju karme spoznala, da le-ta zajema zapise
vseh nalog, ki smo jih opravili, in tistih, ki jih
nismo do konca oz. jih nismo uravnovesili
do ljubezni. Kar pomeni, da je karma skupek naših dejanj. Je nekakšna vreča, v katero mečemo svoja dejanja, predvsem pa je
to vreča naše energije. Je zapis naših preteklih in sedanjih dejanj. Ta zapis nosimo skozi vsa življenja. Je kot nekakšna redovalnica
ali dnevnik. Pa vendar ni ocen. V vesolju ne
obstajata dobro in slabo. Obstoja samo stopnja ljubezni, ki si jo dosegel. Pravo ljubezen
je težje doseči kot katero koli drugo čustvo.
Pravijo, da jo doživimo samo enkrat v življenju, a enotno razlago, kaj je prava ljubezen,
je težko dobiti. Za nekatere je to simpatija, ki
jim je v srednji šoli spodnesla tla pod nogami, za druge ljubezen, ki se je razplamtela
šele po dolgotrajnem prijateljstvu. Katera
spoznanja pa je o tej temi širil BUDA?

Tudi LEV TOLSTOJ pravi, da je ljubezen
najpomembnejša stvar v življenju. Ljubiti pa
ne moreš niti v preteklosti niti v bodočnosti.
Ljubiti je mogoče samo v sedanjosti. Ljubezen se začenja doma, pravi mati TEREZA.
Ni važno, koliko naredimo, pomembno je, s
kakšno ljubeznijo delamo. Od nas je odvisno, koliko ljubezni polagamo v delo, koliko
storimo za Boga v ljudeh, katerim pomagamo. Vsak dan je »DARILO«. Odprimo ga. Veselimo se ga. Uživajmo ga!
Bližajo se prazniki, polni veselja in pričakovanj, povezani so s praznovanjem in obdarovanjem. Dragi bralci in bralke! Za prihajajoče leto vam vsem pošiljam SMEHLJAJ, ki
nič ne stane, pa ima čudovito moč. Komur je
namenjen, ga obogati, tistega, ki ga daruje,
ne obuboža. Traja navadno en sam trenutek,
a spomin nanj je včasih večen. Nihče ni tako
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PETROV KOT(L)IČEK
bogat, da bi ga ne potreboval, in nihče tako
ubog, da bi ga ne bil vreden. Smehljaja ne
moremo kupiti ne posoditi ne ukrasti. Svojo
ceno ima samo, kadar je podarjen. Če srečaš kdaj koga, ki ti pričakovanega smehljaja
ne podari, bodi velikodušen, podari mo ga ti,
kajti nikomur ni bolj potreben kot tistemu, ki
ga drugim ne zna podariti.

Bodite zdravi in srečni v prihajajočem letu!
Rada vas imam!

Iz knjige ODPRTA KUHNA – priljubljeni

polovico masla, sladkor in jabolka. Med mešanjem jih na zmerni vročini pražimo tako
dolgo, da večina vode izhlapi. Zaokrožimo s
cimetom. V drugi kozici na preostali polovici masla popražimo drobtine. Ko postanejo
svetlo rjave, jih primešamo praženim jabolkom. Maso ohladimo in iz nje oblikujemo
kroglice.
Za nudlne z nadevom iz kuhane govedine
čebulo drobno nasekljamo. V kozici razpustimo mast ali nalijemo olje, nato pa na njej
zlato popražimo čebulo. Peteršilj in česen
prav tako nasekljamo. Kuhano meso zmeljemo v mesoreznici. Dodamo praženo čebulo,
nasekljan česen, sol in poper. Oblikujemo
kroglice.
Iz moke, jajc, soli in malo olja zamesimo testo
kot za rezance (nudlče). Po potrebi dodamo
malo vode. Testo razdelimo na dva dela, vsakega razvaljamo v plahto, debelo kot testo
za rezance. Po testu dva ali tri prste vsaksebi razporedimo kroglice nadeva. Prekrijemo
z drugo plahto testa, s prsti stisnemo testo
med kroglicami in z nazobčanim kolescem
izrežemo testo ob kroglicah. Ob robovih testo ponovno stisnemo, da izstisnemo zrak in
da se zgornja in spodnja plast testa zlepita.
Nudlne kuhamo v rahlo slanem kropu 10 minut.
Zabelimo s sladkimi praženimi drobtinami
(s cimetom) ali z ocvirki.

Helena Ošlak
VIRI: Katja Petrovec, bioterapevtka Neli
REP, Nika Urbas

recepti z ljubljanske prehranske tržnice.
Na tej tržnici Pero – Peter Lenče pogosto
kuha, Ljubljančani so ga poimenovali Jezični oštir.

Škrubijevi kločevi nudlni
Testo:
500 g moke
2 jajci
Sol
1–2 žlici olja
voda po potrebi
Nadev iz hrušk: pehar suhih tepk (500 g)
Nadev z okusom po jabolčnem zavitku: 4–6
čvrstih jabolk, 50 g masla, 50 g rjavega sladkorja, 2 pesti drobtin, ščep cimeta
Nadev iz kuhane govedine: velik kos kuhane
govedine iz juhe (300–400 g), 1 čebula, 1 strok
česna, nekaj vejic peteršilja, sol, poper
Pripravimo enega od nadevov: bodisi klocovega, jabolčnega ali mesnega
Kloce ali posušene hruške najprej skuhamo na vodi, nato pa jim odstranimo pecelj,
muho in peške. Dvakrat jih v mesoreznici
drobno zmeljemo. Masa mora biti homogena in gladka, da obdrži obliko. Iz mase naredimo kroglice, velike kot manjši orehi.
Za nudlne z jabolčnim nadevom jabolka
najprej olupimo in naribamo. V kozico damo

Urednica
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Podprite naša društva, ker vas nič ne stane,
ali komu dati svojih 0,5 % od dohodnine
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi članov
občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali
športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je več društev, ki jim lahko podarite del svoje dohodnine in tako pomagate pri
njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam
vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno
naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim
lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri
društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh
društev iz naše občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do
preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto
tudi zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala.
Uroš Bonšek, Center nevladnih organizacij Slovenije

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
- ČEBELAM PRIJAZNA OBČINA 2017
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Po več desetletjih porod v Črni
Evelin Odžaković je bila rojena 10. 10. 2017
v Črni na Koroškem, natančneje na Rudarjevem 28.
Porod je bil hiter in brez zapletov, zgodilo se je ob 13:42 v domači postelji brez
zdravniške pomoči. Kasneje so reševalci
mamo in novorojenko pregledali ter odpeljali v bolnišnico Slovenj Gradec, kjer so ju
hospitalizirali za tri dni.
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Alojz Ramšak, Spodnje Javorje 15, 2393 Črna,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, december 2017.
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