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NAGOVOR ŽUPANJE

GOVOR OB PRAZNIKU
Devet mesecev je minilo, odkar so mi volivci
z veliko večino ponovno zaupali vodenje naše
občine, kar mi je v ponos in veliko čast. To obdobje lahko primerjam s časom, ko se rodi otrok, kar je najlepši in najbolj vesel čas v našem
življenju, in tako se ob delu za kraj in krajane
počutim tudi sama. Služiti kraju in ljudem je
zame največje in najpomembnejše poslanstvo,
na katerega sem zelo ponosna. Sicer sem ob
nastopu novega mandata mislila, da bo leto
2019 bolj umirjeno leto, kar se tiče investicij in
dela v občini, vendar se stvari, tudi zaradi naših nenehnih prizadevanj, odvijajo z neizmerno hitrostjo in kar same kličejo po tem, da se z
njimi ukvarjamo, jih rešujemo in pripeljemo do
cilja. Tako smo v tem obdobju:
- zaključili asfalterska dela na cesti Pristava,
- zaključili dela na sanaciji plazu na cesti Rezman–Sv. Vid,
- pričeli z deli v okviru projekta Nature game
Outdoor park,
- s pomočjo sponzorskih sredstev obnovili
partizanski spomenik pri Prauhartu,
- zaključili dela na cesti Sp. Javorje–Prčnik,
- zaključujemo dela na vodovodu v Jazbini,
- izvajajo se dela na plazovitem terenu v Žerjavu,
- pričeli smo z deli na javnih površinah v centru Žerjava,
- začeli z deli na javnih površinah v okolici
Črne,
- izvajajo se dela na vodotoku in cesti na odseku Vrtačnik–Visoki most,
- pričeli z izgradnjo večnamenskega igrišča
pri šoli, v OŠ saniramo sanitarne prostore in
v celoti urejamo okolico šole in telovadnice,
- pričeli smo z energetsko sanacijo šole in vrtca v Žerjavu,
- zaključujemo razpis za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije,
- izbrali smo izvajalca za izgradnjo novega
mostu pri Prauhartu,
- pričenjamo z ureditvijo atrija znotraj centra,

- izvajajo se dela na plinovodnem omrežju iz
Rudarjevega proti Lamprečam,
- s pomočjo donatorskih sredstev smo v Mušeniku uredili pumptrack oz. kolopark,
- urejamo umetniško rezidenco in nadaljujemo s projektom Zdrava mesta, v katerega
nas je vključil NIJZ zaradi zelo uspešnega izvajanja projekta Zdrava Črna,
- čakamo na rezultate ocenjevanja kraja in tematske poti Turistične zveze Slovenije.
Predvsem pa smo veseli, ker pletemo nitke
prijateljstva, kot so svojo letošnjo razstavo poimenovale naše umetnice – klekljarice. Poleg
otoka Šolte in mesta Dzialoszyn na Poljskem
smo spletli novo prijateljstvo s kitajskim mestom Harbin, s katerim imamo kar nekaj stičnih točk, predvsem pa nas povezujejo gradnja
snežnih gradov, smučanje in olimpijci. Črna
na ta način postaja vedno bolj svetovljanska
in prepoznavna in vesela sem, da nas zdaj že
marsikdo poišče in najde sam, saj se glas o nas
širi prav zaradi naših aktivnosti, dosežkov in
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prizadevanj, česar mogoče kdo ne želi prepoznati.
Ob vsem naštetem se iskreno zahvaljujem
vsem svetnikom, ki ste podprli rebalans proračuna, vsem svojim sodelavcem in delavcem
režijskega obrata, ki nenehno skrbijo za urejenost Črne, ter vsem, ki podpirajo naše delo.
Danes praznujemo praznik občine: 19. avgust
je dan, ko se spomnimo junakov, ki jim ni bilo
težko žrtvovati lastnega življenja za svetlo prihodnost naše domovine. In vselej smo se jih
dolžni spomniti in ohranjati spomin nanje.
Danes pa je tudi dan, ko dajemo priznanje
vsem tistim, ki s svojimi nesebičnimi dejanji
prispevajo k razvoju naše Črne. Ani Fajmut, dr.
medicine, bomo podelili naziv častne občanke
in verjamem, da je na to zelo ponosna. Ana
Fajmut je človek, ki ga lahko pokličeš kjerkoli
in kadarkoli, vedno pripravljena priskočiti na
pomoč, prepoznati stisko ljudi in jim po svojih
najboljših močeh pomagati, če je potrebno tudi
samo s toplo besedo. Je prostovoljka mednarodnih razsežnosti in človek v pravem pomenu
besede in tudi vsem nam je v čast in ponos, saj
vemo, da je ta častni naziv šel v prave roke.
Tako kot gre v prave roke tudi zlati grb občine, ki ga bo danes prejel Branko Lepičnik, vsestransko aktiven sokrajan in človek, na katerega se lahko vedno zaneseš. Je nepogrešljiv člen
pri vseh dogodkih in prireditvah v kraju in tudi
širše. Sodeluje pri različnih akcijah, ki se tiče-

jo zdravja in življenja vseh ranljivih skupin, je
prostovoljec pri številnih društvih in tisti, ki mu
je beseda 'ne' čisto tuja.
Podelili bomo še dva srebrna in dva bronasta
grba ter spominske plakete za dolgoletna delovanja na različnih področjih. Vsem nagrajencem iskreno čestitam.
Pohvaliti pa se moramo tudi sami, saj smo izvedli vrsto dogodkov, ki smo jih vzorno organizirali: od Gradov kralja Matjaža, srečanja
pod Najevsko lipo, državni dan prostovoljstva
in dan solidarnosti, ko smo pogozdovali. Ponovno smo prejeli priznanje za prostovoljstvo,
priznanje ČZ Slovenije za Čebelam najbolj
prijazno občino in bili uvrščeni med 12 najbolj
prodornih občin v Sloveniji. Zelo smo ponosni
na našo steno priznanj, ki so rezultat našega
skupnega vztrajnega in neumornega dela.
Obisk madžarske veleposlanice, ki nakazuje
na novo sodelovanje z mestom Visegrad na
produktu kralj Matjaž, pa že plete nove nitke
prijateljstva.
In naj zaključim z mislijo, da je prijateljstvo nekaj, kar moramo ohranjati tudi v prihodnje, saj
en sam človek ne zmore vsega, vsi skupaj pa
zmoremo vse.
Vsem občankam in občanom naše občine ob
prazniku iskreno čestitam in želim vse dobro.
Županja Občine Črna,
mag. Romana Lesjak

PRIZNANJA OBČINE ČRNA NA
KOROŠKEM ZA LETO 2019
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog Kegljaškega društva Črna podeli:

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog Društva upokojencev Črna podeli:

JOŽETU GORIŠEKU, Pristava 46, Črna na
Koroškem, za 14-letno predano in odgovorno
delo v Kegljaškem društvu, kjer že od začetkov
delovanja sodeluje kot pobudnik ustanovitve
društva, je član UO, organizator tekmovanj,
gospodar in vzdrževalec objekta.

OTU SADNEKU, Center 58, Črna na Koroškem, za več kot 22-letno aktivno in ustvarjalno delo v DU Črna, kjer opravlja naloge poverjenika in je vedno pripravljen prisluhniti in
pomagati starejšim sokrajanom.
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Občina po meri invalidov), kjer aktivno in tvorno sodeluje pri oblikovanju akcijskih načrtov
in strateških usmeritev občine na področju
zdravja, življenja invalidov in drugih ranljivih
skupin. Več let se v občini zavzeto in prizadevno udejstvuje kot prostovoljec – v CUDV, kot
voznik starejših občanov in kot spremljevalec
osnovnošolskega »pešbusa«. S svojim strokovnim znanjem, pripravljenostjo za pomoč soljudem in pozitivnim odnosom do življenja sodeluje na vseh dogodkih in prireditvah tako v Črni
kot v drugih krajih Mežiške doline.

Letošnji občinski nagrajenci
2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog DPD Svoboda Črna podeli:
ROZALIJI REPNIK, Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, za več kot 38-letno odgovorno in prizadevno sodelovanje v MePZ Markovič Kristl
Mato, kjer prepeva vse od njegove ustanovitve,
sodeluje pa tudi v UO in pri organizaciji dogodkov.
Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog Čebelarskega društva Črna na Koroškem podeli:

Častna občanka dr. Ana Fajmut, foto B. Keber
4. Naziv »častna občanka Občine Črna na
Koroškem« se na predlog Marijana Lačna,
CUDV Črna in ZD Ravne na Koroškem podeli dr. med. ANI FAJMUT, Center 147, Črna
na Koroškem, zdravnici, ki že več kot 40 let uspešno in vzorno skrbi za zdravje in dobro počutje Črnjanov in ves svoj prosti čas namenja
pomoči potrebnim občanom. Svoje življenje je
dejansko v celoti posvetila svojemu delu, ki ga
je bogatila s svojo strokovnostjo in človeškim
razumevanjem. Z neizmerno predanostjo, neu
trudnostjo, srčnostjo in stalno pripravljenostjo
pomagati sočloveku je opravljala svoje delo v
Zdravstvenem domu v Črni na Koroškem vse
od začetka svoje poklicne poti do upokojitve
pred desetimi leti. S takim pristopom pa svoje
delo nadaljuje tudi po upokojitvi, saj je še vedno
aktivna in pripravljena pomagati, kjerkoli in
kadarkoli je to potrebno. Poleg dela v splošni
ambulanti je vse od leta 1996 tudi hišna zdravnica CUDV, kjer sta njena vloga v zdravstveni

MARIJI ŠEPUL, Lampreče 27, Črna na Koroškem, za več kot 23-letno delovanje v Čebelarskem društvu, kjer se vključuje v vse aktivnosti
društva in svoje znanje nesebično deli s člani
društva, zadnjih 10 let pa je tudi mentorica mladim čebelarjem iz Čebelarskega krožka na OŠ
Črna, ki pod njenim vodstvom dosegajo vidne
rezultate na regijskih in državnih tekmovanjih.
3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podeli:
BRANKU LEPIČNIKU, Center 21, Črna na Koroškem, za več kot 26-letno aktivno delovanje v
Društvu diabetikov Mežiške doline, ki mu zadnjih 6 let tudi predseduje, prav tako je več kot 20
let aktiven v Društvu invalidov Mežiške doline,
aktiven pa je tudi v društvih na državnem nivoju. Branko Lepičnik je član več delovnih skupin
(Zdrava Črna, Trajnostna mobilnost,
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oskrbi varovancev in sodelovanju z zaposlenimi neprecenljiva.
Nesebično je sodelovala tudi na številnih športnih in drugih prireditvah v kraju, na katerih
je bila potrebna zdravstvena služba, prav tako
pa je bila njena pomoč nepogrešljiva pri številnih elementarnih nesrečah in nezgodah.
Svoj prosti čas je ob službi ves čas namenjala
prostovoljnemu delu s krajani, v pomoč društvom, organizacijam in občini, po upokojitvi
pa je kot prostovoljka še bolj aktivna in aktivno sodeluje s humanitarnima organizacijama
(Rdeči križ in Karitas) ter skupaj z njimi išče
najprimernejše rešitve in organizira pomoč
za ljudi v stiski. Predvsem pa se v zadnjih letih
kot prostovoljka vključuje tudi v mednarodno
dejavnost, saj je kot zdravnica prostovoljka in
hkrati kot izkušena mentorica mladim udeležencem, študentom, sodelovala v več mednarodnih odpravah, pomagala pri njihovi organizaciji in zbirala pomoč za prebivalce tretjih
držav.

že 272. Stanovalci imajo možnost koristiti nadstandarden bivalni prostor (enoposteljne sobe z
lastnim vhodom, s kopalnico in priročno kuhinjo
ter z nadstandardno opremo). S kvalitetnim izvajanjem svoje temeljne dejavnosti in številnimi
dodatnimi aktivnostmi in dejavnostmi svojim
uporabnikom zagotavljajo prijazno in varno bivanje ter vso potrebno strokovno oskrbo.
- TRGOVINA RUDARJEVO – MARKET ČRNA,
MERCATOR D. D., za 50 let poslovanja
Trgovina Rudarjevo je pričela obratovati leta
1969 in je bila dolga leta edina trgovina za prebivalce Črne na Koroškem z okolico, zajemala pa
je tudi lokalni bife.
Vsa ta leta so si zaposleni s poslovodji na čelu
(posebna zahvala gre ge. Martini Grabner, dolgoletni poslovodji) prizadevali čim bolje zadovoljevati potrebe svojih strank. Še pred nekaj leti
so bile v marketu zaposlene predvsem starejše
prodajalke, danes pa je tam zaposlena precej
pomlajena 10-članska ekipa, ki si bo tudi v prihodnje prizadevala ustreči strankam, jim pri
sluhniti ter zadovoljiti njihove potrebe, kljub
temu da poslujejo na skromnih 259 m2.

5. Spominske plakete Občine Črna na Koroškem prejmejo:
- KAVA BAR »URŠKA«, Urška Kotnik s. p. za
25 let poslovanja.
Kava bar Urška že petindvajset let s svojo gostinsko in turistično dejavnostjo dopolnjuje kvalitetno ponudbo Črne. Z dvema sodobno urejenima lokaloma Kava bar Urška pomembno
prispeva k prepoznavnosti našega kraja. S
svojo ponudbo se vključujejo v vse večje prireditve in dogodke v Črni, prav tako pa tudi sami
organizirajo nekatere odmevne prireditve.

- LEKARNA ČRNA za 70 let delovanja
Lekarna v Črni na Koroškem je pričela s svojo
dejavnostjo kmalu po 2. svetovni vojni, ko so zaradi velikega pritiska tedanje oblasti in sindikata
rudarjev spomladi leta 1949 ustanovili lekarno.
Prostori lekarne so bili v eni najstarejših stavb v
Črni, že takrat stari več kot 100 let.
Bolj kot neustrezni prostori je bil problem zagotoviti lekarniško opremo ter ustrezen strokovni
kader. Lekarna je prvega farmacevta pridobila
šele leta 1954, to je bila Vera Kurent Kompare,
mag. farm. Leta 1956 je vodenje lekarne prevzela
Marta Kramberger Sovič, mag. farm. Leta 1963
so se lekarne zgornje Mežiške doline priključile lekarni Ravne. Leta 1984 je vodenje lekarne
prevzela Anica Matkovič, višji farm. tehnik. Naslednje leto se je lekarna preselila v nove prostore, v občinsko stavbo, leta 2000 pa v nove prostore – v novo Zdravstveno postajo Črna. Lekarno
so v letu 2016 delno prenovili. Vodenje lekarne
je v letu 1994 prevzela Polona Drevenšek, mag.

- KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE
za 40 let delovanja
Konec junija 1979 je bil zgrajen nov dom starostnikov s kapaciteto 150 ljudi, ki leži na prelepi lokaciji ob reki Dravi. Obdaja ga čudovit
park, ki ponuja možnost za sprehode in mir.
Prav zaradi tega prejmejo veliko vlog za sprejem iz različnih krajev Slovenije. Leta 1984 je
bil dograjen stanovanjski oddelek. In sprejeli
so lahko že 262 stanovalcev, danes pa jih imajo
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farm., ki s svojo prijaznostjo in strokovnostjo
skrbi za oskrbo občanov Črne ne zgolj z zdravili, temveč tudi z izdelki za ohranjanje zdravja
ter drugimi lekarniškimi storitvami.

svojega 70-letnega obstoja pustilo vidne sledi
na področju športa, turizma, varstva narave in
družabnih prireditev, vzgoje in izobraževanja
mladih ter gradnje poti in obnove postojanke.

- PLANINSKO DRUŠTVO ČRNA za 70 let delovanja
PD Črna je bilo ustanovljeno leta 1949 z odcepitvijo od PD Mežica–Črna in istega leta se je
začela tudi gradnja Doma na Smrekovcu, ki je
kasneje močno zaznamoval njegovo celotno
delovanje. Društvo je vsa leta skrbelo za številno članstvo – v preteklosti je bilo članov kar
tretjina prebivalcev Črne, danes pa je članov
PZS čez 200 in dodatno 150 društvenih. Znotraj
društva so na svojih področjih aktivni: vodniški, markacijski, gospodarski, mladinski, turno-kolesarski in nekoč tudi alpinistični odsek.
V okviru društva že vse od začetka sodelujejo tudi gorski stražarji, zadnja leta povezani
v naravovarstveni odsek in Naravovarstveno
zvezo Smrekovec. Društvo se redno vključuje v številne aktivnosti v kraju in je v obdobju

- TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNA za 90 let delovanja
Ustanovljeno je bilo leta 1929 kot Turistično
olepševalno društvo. Ustanovitelja društva sta
bila takrat najnaprednejša na vasi, zdravnik
dr. Adolf Ramšak in nadučitelj Janko Kuhar.
V prvih pravilih je bilo napisano vse tisto, česar se Turistično društvo še danes želi držati:
torej naj bo bivanje v kraju prijetno za domačine, veliko aktivnosti naj bo za to, da se poveča
obisk tujcev, ohranijo naj se narodni običaji, ob
tem pa naj se dvigne ugled in sloves kraja. V
tem času je TD sodelovalo pri organizaciji 64
Koroških turističnih tednov in številnih drugih
prireditev v kraju. Tudi zaradi dolgoletnega
vztrajnega dela vseh dosedanjih predsednikov
in članov Turističnega društva je Črna danes
prepoznavna doma in v tujini.

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna, še posebej zaradi fotografij, ki so v zelenem tisku slabše vidne.

www.crna.si

KOMUNALNA DELA V POLETJU 2019

Asfaltiranje ceste pri otroškem igrišču

Izgradnja pumptrack steze v Mušeniku
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Sanacija ceste Bistra-visoki most Vrtačnik

Sanacija spomenika v parku svobode na Pristavi

Urejanje cestišča v centru Črne

Urejeno igrišče pred nekdanjo POŠ Koprivna

Nadaljevanje plinifikacije v Črni

Zaključek del na cesti Pristava

Pričetek izgradnje večnamenskega igrišča pri OŠ
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KS ŽERJAV
Spoštovani! Poletje se preveša v drugo polovico, s tem se končujejo dnevi dopustov in
počitka. Tudi mi smo si poleti privoščili malo
počitnic, a vseeno se je v kraju kar nekaj postorilo in se še dela. Pohod do koče Dukles v
zadnjem vikendu meseca maja je zopet uspel. Naslednje leto bo že jubilejni, peti.
Park pred Delavskim domom je končan
in prav lepo se poda v okolico. V parku so
postavljene nove klopi.
Rože se bohotijo v vsem svojem sijaju. Pre
plastujejo se ceste v kraju, nadaljujejo se
dela na vodovodu v naselju Jazbina.
Na Mrdavsovem smo postavili nova lesena
otroška igrala. Nenazadnje so se pričela obnovitvena dela na drvarnicah, ki jih je zelo
najedal zob časa. Kljub slabi volji nekaterih
sokrajanov bo novi objekt služil svojemu na-

Park pred Delavskim domom

menu ter lepšemu izgledu kraja, česar prej
ne bi mogli reči.
Še bi lahko našteval, saj se dnevno dogajajo
stvari, ki pripomorejo k temu, da je Žerjav
lepši. Pri tržnici se je postavil monitor z vremensko postajo, za kar gre velika zahvala
Tadeju Javorniku.
V sklopu Turističnega tedna so se tudi v
Žerjavu odvijale prireditve: od glasbenih in
športnih do kulturnih prireditev.
Letos smo se odločili, da zopet obudimo srečanje Žerjavčanov; le-to bo 14. 9. 2019. Zato
vas prosim, da obvestite svojce, znance, prijatelje, ker žal nimamo naslovov, da bi jim
lahko poslali vabila.
Za konec bi se rad zahvalil članom sveta KS
Žerjav, saj brez njih in njihove pomoči delo v
kraju ne bi tako uspešno potekalo.
Alojz Zmrzlikar, predsednik KS Žerjav

Lep in urejen Žerjav

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega kraja in okolice, ljudi, zgodovine, pridobitev, problemov ..., da nam pošljete zapis ali vsaj idejo, koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literature.
Urednica
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FOTOREPORTAŽA

29. VSESLOVENSKO SREČANJE POD
NAJEVSKO LIPO

Sprejem predsednika vlade

Razmislek pod lipo: Slovenija, druga Švica?

Veterani vojne za Slovenijo

Slavnostni govornik pred. vlade Marjan Šarec

Gostje od blizu in daleč

Nabito poln šotor obiskovalcev

Pevca Izmajlova in Pihalni orkester RMČ

Nastop folklorne skupine KUD Gozdar
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Pozdrav delovnim kuharicam

FOTOREPORTAŽA

Rokovanje z občani

Ples ob zvokih Labodov

Foto: J. Gradišnik, arhiv Občine

64. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN

Otvoritev razstave izdelkov ročnih del
članic skupine Alenčice

Nekaj lepih umetnin Alenčic

Pohod koroških županov in podžupanov

Pohod po poteh Koroškega bataljona je bil letos
speljan v Bistro, foto B. Keber
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Klekljarice so povabile ustvarjalke iz zamejstva,
foto B. Keber

Utrinek z razstave klekljaric, foto B. Keber

Beseda je most, branje poezije in proze
Dan odprtih vrat lekarne Črna

Koroški turistični teden v Domu starejših Prevalje

Starodobna vozila, panoramska vožnja
skozi Črno

Literarni večer s pisateljico Bronjo Žakelj
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Škratkov dan

Spominska prireditev ob 75-letnici
bojev na Koroškem, foto B. Keber

Srečanje dvojčkov, foto A. Ocepek

Kramarski sejem, foto Tinkara Mlinar

Nogometna tekma SUHI IN DEBELI
Maraton Kralja Matjaža

Najmlajši planinec in najstarejša udeleženka na
srečanju Črnjanov in Solčavanov na Grohatu

Pohod do naravnega parka Bistra
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K24 ULTRA TRAIL RACE
V Črni je bila na začetku avgusta velika gorska tekaška tekma ali internacionalno povedano
ultra trail race. Po 20 uspešnih letih največjega koroškega hribovskega izziva K24 (član postane
vsak, ki prehodi vseh pet koroških vrhov v manj kot 24 urah, a brez kontrole na poti) se je dodalo
tekmovanje na razširjeni poti 100 km, vključujoč podzemlje Pece, in naprej premagati še 5400 m
višinskih metrov. Organizatorji so pripravili še traso na 50 km, obenem pa poskrbeli za odlične
spremljevalne dogodke, ki so navdušili celo Koroško in privabili v Črno ljudi od blizu in daleč.
224 tekačev se je preizkusilo na 100 km, 196 pa na 50 km, bili pa so iz 20 različnih držav. Zasluge
za ta veliki in odmeven športni dogodek imajo organizatorji: Fonza Prevorčič, Bogdan Tušek in
Lara Piko, in vodja pripravljalne ekipe Klemen Pušnik, ki nam je povedal veliko več, kot smo
lahko videli navdušeni navijači.
Meseca maja namreč poteka Vipava ultra
trail, junija je v Podbrdu najstarejši gorski
maraton v Sloveniji, julija so dopusti, avgust
pa je zadnji primeren mesec za organizacijo
takega tekmovanja in naš izbrani datum je
lepo sovpadel z začetkom Turističnega tedna.
Naš namen ni bil samo izpeljati tekmo, ampak
tudi organizirati spremljevalne dogodke, od
koncertov do Expa, predstavitve proizvajalcev
športne opreme, vse to pa je prineslo en velik
pozitiven odziv ljudi.
Najprej je bilo potrebno ustanoviti športno
društvo K24, ker drugače ne bi mogli prijaviti
tekme na ITRO, mednarodno trail organizacijo s sedežem v Švici. In ko smo postali člani
ITRE, cel svet ve za nas, saj smo na njihovem
koledarju tekem. S tem smo postali tudi kvalifikacijska tekma za UTMB Ultra trail Mont
Blanc). Naša 100 km preizkušnja šteje pet
točk ITRE, 50-kilometrska trasa pa je kategorizirana s tremi točkami, kar tudi kaže na
zahtevnost poti. Tako kot je v smučanju FIS,
je pri gorskih trailih ITRA. Tekmovalce pa
klasificirajo indeksi: zato sem za zmagovalca našega 100 km traila, Marian Priadka iz
Slovaške, vedel, da bo tako hiter, zame ni bil
nobeno presenečenje (ker ima čez 800 indeksa). In za Tilna Potočnika (čez 700 indeksa)
sem tudi lahko domneval, da bo odličen, saj je
za originalni K24 porabil 11 ur 42 minut in s
tem postavil neuradni rekord originalne K24
poti. Najboljši tekači na svetu pa imajo čez 900
indeksa in bi tekli na našem trailu samo malo
čez deset ur.

Najprej čestitke za tako uspešno izvedeno
gorsko tekaško tekmovanje. Od kod ideja za
ultra trail race? Kdaj si prvič pomislil, da bi
v Črni naredili tak tekmovalni spektakel?
Pred petimi leti sem to zamisel predstavil
Marijanu Lačnu, enemu od ustanoviteljev
K24, pa takrat še ni bil navdušen za to. Potem
se je v naš lokal shranila vpisna knjiga članov
K24 in sem delal preko FB malo promocije
za ta največji koroški hribovski izziv, nato
pa sem Marijana na decembrskem (2017)
srečanju članov K24 navdušil za tekmo.
Uvidel je, da bi trail promoviral Koroško,
da imam veliko znanja o tem in da mislimo
odgovorno pristopiti k organizaciji. Dovolil
je uporabo imena K24, tekmovalni trail pa bi
predstavljal nadgradnjo originalnega K24 z
merjenjem časa, česar pri hribovskem izzivu
ni. Naslednji korak je bil obisk pri županji,
ki je bila navdušena nad idejo. Potem je
bilo treba določiti termin, kdaj to izpeljati.
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Kje vse ste se učili, da je bilo tako dobro izpeljano?
Anja in Tomi Klančnik, ki sta iz ekipe Vipava
ultra trai valley, sta opravila klasični K24 in
tako smo se v našem lokalu spoznali, pa sem
jima razkril svojo idejo. Onadva sta mi ponudila pomoč in tako se je začelo naše sodelovanje. Trikrat sem bil pri njih, pri Boštjanu
Mikužu, ki je tam vodja, dobil nasvete, naslove, da smo marsikaj dobavljali skupaj, na primer zastavice za trasiranje in razni reklamni material. Tudi od Jožkota Dakskoblerja iz
Podbrda sem pridobil dragocene izkušnje.
In s takim povezovanjem se je vse skupaj začelo. Največji doprinos za samo tekmo pa so
bili potem obiski na drugih tekmah. Največji
odziv je bil aprila na Hrvaškem, v Umagu,
na tekmi 100 milj Istre, kjer so bili udeleženci iz 52 držav in tam nas je praktično cela
Evropa spoznala, pa še dlje je lahko šla naša
promocija. Navdušeni so bili nad fotografijami, ki smo jih pred tem posneli s Tomom
Jeseničnikom. On je bil prvi od profesionalcev, ki je pristopil k projektu, moja želja pa
je bila pridobiti in združiti ljudi, ki so vsak v
svojem poslu najboljši. Odlične fotografije z
Olševe, Uršlje gore in iz jame so bile dodana
vrednost na našem vabilu na koroški trail.
Podzemlje Pece je predstavljalo nekaj novega in drugačnega, saj greš najprej v podzemlje gore, šele potem pa na njen vrh. Sicer bi
bilo bolje podnevi zaviti v jamo, ampak logistično ni šlo: vsi starti na 100 km so zvečer in
najhitrejši tekmovalci opravijo pot pretežno
ponoči.

Pred tem velikim dogodkom smo vas videvali na treningih po naših hribih, na posameznih etapah. Kako je to potekalo?
Da, treningi so bili vezani na naš dogodek,
prirejali smo ogledne ture. Enkrat je bil z
nami Salomon s testom obutve, potem smo
preizkušali Leki palice, naredili smo tudi simulacijo tekme, da smo delali s prostovoljci
na 18-km odseku, kjer smo imeli tri okrepčevalne postaje (pijačo, sadje, prigrizke – kot
bi šlo zares) in kontrolne točke, da so videli
in začutili, kaj se od njih pričakuje. Dober
odziv je bil, družbena omrežja so naredila
svoje in lahko rečem, da sem malo prebudil
Črno, saj je veliko prejšnjih dvomljivcev in
morda posmehovalcev začelo aktivno migati; na primer krajša tura čez smučišče proti
Najevski lipi je sedaj postala bolj oblegana.
Pa ljudje od drugod so hodili k nam trenirat,
kar je pozitivno, saj je s tem Črna kar malo
zaživela.
Da ste lahko primerno speljali ta trail, ste
postavili spodnjo mejo števila prijavljenih,
to je vsaj dvesto?
Zastavili smo si cilj, da naj bi bilo 150 tekmovalcev na vsaki razdalji, potem pa je bil cilj
presežen s 420 udeleženci. Za primerjavo
dajem Vipavo, ki je največji slovenski trail in
je bil letos izpeljan petič, pa so imeli na 100-km
razdalji letos 165 tekmovalcev, mi pa 240 na
100 km!
Kako so se izkazali prostovoljci, koliko jih
je bilo?
O prostovoljcih lahko rečem le pozitivno. Na
Poljani smo imeli en kratek sestanek, kjer so
dobili osnovna navodila. Sedaj po tekmi so
odzivi domačih in tujih tekmovalcev izredno
pohvalni, saj so stvari tako štimale, kot da
smo profesionalci. Tudi jaz se jim zahvaljujem, prav tako Črnjanom, navijačem, opazovalcem, ker so se tako navdušeno odzvali.
Na primer na Uršlji gori je bila ob poti množica ljudi, ki je navijala. Res navdušujoče,
noro, tega prej ni bilo videti med Korošci.
Take stvari potem tekmovalce dvignejo in

Koliko je tu tvojih (in Fonzanovih) osebnih
izkušenj tekanja, tekmovanj, gorskih maratonov?
Fonza je bil v Istri dvakrat, jaz pa sem tekel
v Istri, v Podbrdu, Vipavi, na Vrbskem jezeru (ta je krasen 70-kilometrski tek po hribih
okoli jezera z lepimi razgledi) in na Cortina
trail (48 km). Rad sem hodil na tekme in tam
vedno tudi pridobival izkušnje za organizacijo našega traila ter videl kako pomanjkljivost, ki bi jo kot organizator odpravil.
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jim pomagajo premagovati naporno pot. Pa
da je bila na cilju muzika, Modrijani, množica ljudi – to je mnoge tekmovalce pozitivno
presenetilo! V Cortini, na primer, so tekmovalci zvečer hodili nazaj, na cilj, v prazno
mesto; res so bili osebno zadovoljni, a nihče
jih ni pozdravil, pri nas pa je bilo polno ljudi
vsepovsod. In ta dober glas bo šel naprej …

Pudgar, Andreja Fajmut, Eva Jelen, Manca
Plesec, Bojan Trost, Srečko Škvorc, Matjaž
Vesnicer, Tadej Ameršek, Uroš Čofati.
Na takih tekmah pride do odstopov. Koliko
je bilo teh?
Pričakoval sem 20 % odstopov in toliko pri
bližno jih je tudi bilo. Večino stvari smo kar
dobro predvideli, presenetilo pa me je, da jih
je že pri Kumru veliko odstopilo. Da so že
po enem vzponu na goro in spustu z nje bili
tako izmučeni! Očitno je nekatere na tem začetku malo zaneslo, bolečina se ne čuti, tempo je bil hiter, davek pa so plačali že v prvem
delu poti.

Kaj pa markiranje poti? Ste to brezhibno
izpeljali?
V gozdu proti Ludranskemu Vrhu je bilo veliko podrtega drevja, zato smo morali izpeljati akcijo, da smo se dogovorili z lastniki, ki
so to odstranili. Imeli smo 3500 odsevnih zastavic, ki jih je 14 ekip trasiralo na 30 metrov
eno od druge. Če bi bilo napovedano slabše vreme, bi jih morali marsikje postaviti še
bolj na gosto. Na simulaciji tekme smo ugotovili, da so rumene zastavice ponoči krasno odsevne, a čez dan se skorajda ne vidijo.
Takoj smo morali na vseh 3500 zastavic navezati rdečo-bele trakove, to pa smo delali v
našem lokalu: vse ekipe, kelnarce, gostje, vsi
smo bili aktivirani, nobenemu ni bilo težko
delati!

Kako pa ste ukrotili izredno vročino tistega
dne?
Vreme je bilo res lepo, a malo prevroče. Za
tiste, ki niso bili med prvimi, je bila vročina
res huda. Zaradi tega smo naredili dodatne
vodne postaje (na Uršlji gori, na Slemenu).
Res pa je, da so se tekmovalci (100km) proge
malo pritoževali, da bi morala biti med Belo
pečjo in Smrekovcem še ena vodna postaja.
Tam jih je malo matralo, mi bi pa lahko vsaj
dodali napis, da je naslednja postaja npr. 12
km oddaljena. Je pa res, da se je na Smrekovškem pogorju ravno takrat začela prava
vročina, ko ga je glavnina tekmovalcev prečila. Predvsem pa je bila to naša krivda, na
slednje leto bomo to pomanjkljivost zagotovo odpravili.

Na tekmovanju je bilo kar lepo število Črnjanov, na katere smo zelo ponosni. Mi jih
pomagaš našteti?
Na 100 km: Milan Plesec, Sašo Štruc, Jure
Zmrzlikar, Urban Rožanc, Tomaž Kristavčnik, Karlina Kumer, Tatjana Napečnik, Alojz
Mlinar, Dejan Krebl.
Na 50 km: Primož Lesjak, Boštjan Lupša, Metod Fajmut, Žan Grabner, Teja Plantak, Erna
15
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So bila prenočišča v Črni in okolici za tako
množico obiskovalcev problem?
Vključili smo vse prenočitvene zmogljivosti,
od Raven do Črne, Slemena, Doma na Smrekovcu. Kolikor sem bil v stiku z lastniki, so
imeli zapolnjene kapacitete na kmetiji Plaznik in v hotelu v Črni. Z Občino in TAB smo
bili dogovorjeni za camper stop (postajališče
za avtodome) v Mušeniku, CUDV nam je dal
na razpolago telovadnico, kjer so si lahko
položili blazine. A seveda bi bilo drugače, če
bi bilo več prenočišč v centru kraja.

Vam je uspelo pridobiti veliko sponzorjev?
Ja, zahvaliti se moram Občini Črna in županji Romani Lesjak, kajti brez nje prireditev
ne bi bila tako dobro izpeljana. Sponzorsko
sta se vključili tudi Občina Mežica in Občina
Ravne, saj gre del poti čez njihovo ozemlje
in so začutili, da je to velik dogodek za celo
Koroško. Velika zahvala gre CUDV, ki je aktivno pomagal pri izvedbi, pa seveda TAB-u,
Cablexu in mnogim manjšim sponzorjem,
prav tako Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črna, GRS Koroška, Koroškemu reševalnemu centru …
»See you next year, 7.–9. August« je že napisano na vaši spletni strani. Torej K24 trail
race naslednje leto spet bo?
Zagotovo. Po koncu tekmovanja smo si malo
oddahnili, a predolgo ne smemo spati, kajti
druge tekme si hitro sledijo, mi pa moramo
imeti nove zloženke, novo reklamo za naslednjo sezono. Dodali bomo še eno krajšo različico za popolne začetnike traila, da dobimo
zraven še določeno maso ljudi; ta bo 24-kilometrska, da se pokriva s številko 24, speljana
pa bo malo drugače. Letos še sledijo znani
traili: Vrbsko jezero (Wsut), Kranjska Gora,
Rabac (Valamar trail), Omiš (Dalmacija ultra trail), Pohorje in povsod moramo biti prisotni z zanimivimi vabili za našega, če še slučajno kdo ne ve, da obstajamo. Traili zadnje
čase rastejo kot gobe po dežju. Tekem je veliko in če ne bomo vzporedno delali dogodka, ki si ga tekači in gledalci zapomnijo, ne
bomo uspešni. Vsak bi naredil kako tekmo,
a jaz pravim, da mora biti ponujen cel paket.

Kakšne so nagrade na takih tekmovanjih?
Denarne, praktične? Ali športniki večinoma tečejo zaradi adrenalina in pridobivanja točk?
O tem sem se pogovarjal na eni od oglednih
tur z znanima tekačema Aljošo Smolnikarjem in Tilnom Potočnikom, ki menita, da je
trail dejansko premagovanje samega sebe
in nasprotnika. A za tako maso ljudi bomo
naslednje leto zagotovo dajali denarne nagrade in to tudi prej objavili. Letos so bile
praktične nagrade od opremljevalcev, dali
pa smo tudi izdelati unikatne pokale, ki so
sicer lep spomin, a mislim, da si tekmovalec,
ki v dvanajstih urah priteče do cilja, zasluži
denarno nagrado. Tudi sama podelitev letos
ni bila dobro izpeljana, organizatorji smo
bili že na koncu s koncentracijo, tako da bo
naslednjič bolje.

Nekje sem prebrala, da na nov trail tekmovalci radi pridejo, potem pa je vprašanje, če
se še kdaj vrnejo. Je bojazen, da ne bi pridobili več toliko udeležencev?
Glavnina tekačev na našem tekmovanju je
bila iz Slovenije, pričakujemo seveda še ostale, saj smo po deželi poslali dober glas o nas.
Mislim, da bomo dobili tudi še dovolj tujcev.
A morali bomo fejst delati, da bomo uspeli
ohraniti približno tako število udeležencev.
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Več pa jih zaradi varnosti in tudi logistike ne
bi spuščali v naše gore. Vsak izmed prijavljenih tekmovalcev je prejel štartni paket, v katerega smo dali veliko stvari, tako da so bili
tekmovalci navdušeni (na primer v Cortini s
5.000 tekmovalci nisem dobil toliko) pa tudi
okrepčevalne postaje smo dobro založili s
hrano in pijačo. Zato je prevzem organizacije take velike zadeve težka in odgovorna
stvar, ne le zaradi denarja, tudi zaradi časa:
dva meseca skorajda nisem utegnil delati v
svojem lokalu, da ne govorim o dopustu, ki je
bil eno samo komuniciranje za ta dogodek.
Nič se ne naredi samo od sebe, a če daš v
delo dušo in sebe, je možno marsikaj narediti. Za naprej ne vem, kako bo, čeprav rad
to delam. Kako speljati, da bo tako profesionalno oziroma še boljše na amaterski ravni.
Fotografije, ki so jih naredili naši fotografi
na terenu, vsekakor že predstavljajo krasno
reklamo za naprej.

Še enkrat hvala v imenu Črnjanov za ta
veliki športni dogodek. Prepričani smo, da
vam bo naslednje leto uspelo izpeljati prav
takega ali narediti še večji športni spektakel. Pri tem vam želimo čim več uspehov.
Irena Greiner | Foto: Tomo Jeseničnik

UTRINKI
25. 5. 2019 je v prodajalni Mercator Rudarjevo potekala zaključna podelitev nagrad projekta Radi delamo dobro, kjer je
glavno nagrado v vrednosti 1000 € prejelo Društvo upokojencev Črna

11. junija 2019 je na Brdu pri Kranju potekala zaključna
prireditev natečaja Prostovoljec leta 2018. Priznanje za prostovoljstvo je prejela tudi naša krajanka ga. Joža Kropivnik. Foto: Matej Pušnik
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KMEČKA POVORKA
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OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
Šolsko leto 2018/2019 se zaključi 31. avgusta
in pogledali smo nazaj, kaj vse smo delali,
ustvarjali, spoznavali, odkrivali, dosegli in se
naučili v tem šolskem letu.
Že nekaj let se s projektom Bralna pismenost trudimo izboljšati bralno razumevanje
med učenci in zaznati je prve rezultate. V
sklopu pouka organiziramo različne »akcije« za spodbujanje branja. Najbolj odmevna
je bila septembra, ko so učencem brali znani Korošci, med njimi tudi gospa županja in
poslanec Jani Prednik. Vemo, da je osnova
dobrega bralnega razumevanja v družinskem branju oz. v vzorcih, ki jih dobijo otroci doma. Zaradi tega smo se v lanskem šolskem letu odločili povabiti starše ter stare
starše učencev, da usvojijo družinsko bralno
značko. Veseli smo odločitve vsake družine, ki se odloči za to, saj veliko naredijo za
bralno kulturo svojega/svojih otroka/otrok.
Letošnji zaključek za družine, ki so osvojile
bralno značko, je bil dvotiren. Za nagrado je
bilo organizirano predavanje dr. Sanele Banić, na zaključni prireditvi pa smo podelili
priznanja.
Drugo področje, ki bi ga želeli izpostaviti, je
učenje s pomočjo digitalne tehnologije. Naša
šola je razvojna šola v projektu Inovativna
učna okolja in je mentorska šola koroškim
šolam na tem področju (OŠ Radlje ob Dravi,
OŠ Muta, OŠ Neznanih talcev Dravograd,
OŠ Ribnica na Pohorju in Druga OŠ Slovenj Gradec). Za njih pripravljamo delavnice, predavanja, srečanja ... Marca letos smo
njim ter ostalim koroškim šolam pripravili
demonstracijo dela s pomočjo digitalne tehnologije od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih in doživeli veliko pozitivnih odzivov
in prošenj za sodelovanje in pomoč na tem
področju. Učitelji znanje s tega področja uspešno predstavljajo širom Slovenije na različnih konferencah, posvetih in kongresih. V
mesecu septembru smo z digitalno podporo
izvedli tudi štiri dneve dejavnosti, ki so bili

Učenke z zlato petico
vsebinsko vezani na naravno in kulturno dediščino Črne in okolice. Ta način dela smo
predstavili znotraj projekta in prejeli številne pohvale, spodbude ...
Tretje močno področje je šport. Učenci so
se množično udeleževali različno zahtevnih maratonov širom Slovenije ter v sklopu
projekta Geopark Karavanke tudi v Avstriji.
Vedno več učencev sodeluje v različnih športnih aktivnostih na šoli in v kraju. Izpostaviti
je potrebno Fitkote, ki skrbijo za izvedbo jutranje vadbe, aktivnih odmorov, pripravljajo
poligone v telovadnici za vrtec in šolo, so pomočniki pri izvedbi športnih dnevov, sodelujejo aktivno v projektu Zdrava Črna, skrbijo
za hitre stimulacije sošolcev med poukom ...
Njihova osrednja naloga v tem šolskem letu
pa je bila zbiranje sredstev za nabavo nadstandardne opreme za šport. Pri tem so bili
uspešni, saj so organizirali božični bazar,
srečelov in druge aktivnosti. Osrednje dejanje je bila organizacija prve Male športne
akademije, ki so jo izvajali vsi od vrtca do
devetošolcev. Prikazali so pestrost športnega področja in nenazadnje svoje spretnosti,
znanje in talente.
Letos je bilo peto leto našega projekta Kralj
Matjaž pod goro Peco, ki poteka v sklopu
Gradnje gradov. Vsako leto se nam v petek
popoldan pridruži kakšna šola več iz Slovenije, letos jih je bilo pet (Srednja ekonomska šola in Gimnazija Maribor, OŠ Sveta
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smo, glede na to, kako malo populacijo učencev imamo, dosegli pomembne rezultate. Sodelovali smo na različnih šolskih tekmovanjih
iz znanj posameznih predmetov:
Cankarjevo tekmovanje (slovenščina) - 21
bronastih in 1 srebrno priznanje
Tekmovanje iz logike - 21 bronastih
Mednarodni matematični Kenguru oz. Vegovo priznanje - 30 bronastih
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 7 bronastih
Tekmovanje iz znanja zgodovine - 3 bronasta, 1 srebrno
Tekmovanje iz znanja angleščine 8. razred
- 2 bronasti,1 srebrno in 1 zlato
Tekmovanje iz znanja angleščine 9. razred
1 bronasto, 1 srebrno
Tekmovanje iz znanja biologije - 2 bronasti,
1 srebrno
Stefanovo tekmovanje (fizika) - 2 bronasti,
2 srebrni
Tekmovanje iz nemškega jezika - 3 bronaste, 1 zlato
Tekmovanje iz kemijskih poskusov za OŠ 5 bronastih
Bralne značke ste osvojili:
Prežihovo bralno značko: 126 učencev - 11 zlatih bralnih značk (9 let branja, to so: Fajt Vita,
Lesjak Johana, Mićić Nevenka, Pušnik Luna,
Šumah Aneja, Vesničar Liza, Germadnik
Nina, Knez Jaka, Osojnik Urška, Pavlič Nina,
Petrič Ana).
EKO bralna značka - 30 učencev
Angleška bralna značka - 72 učencev
Nemška bralna značka - 21 učencev
Druga tekmovanja, natečaji
Literarni natečaji - 18 nagrad in priznanj
Likovni natečaji – 1 nagrada, 3 priznanja, 2
mednarodni priznanji
Stripovski natečaj - 3 priznanja in glavna nagrada
Foto natečaji - 3 nagrade
Tekmovanje za »Zeleno pero« - 5 priznanj
Sodelovanje na festivalu Turizmu pomaga
lastna glava - 9 srebrnih priznanj
Zdrav dih za navdih - 2 bronasti trstiki, 1 srebrna trstika in 6 zlatih trstik

Mala športna akademija
Trojica, OŠ Bratov Polančič Maribor, Prva
OŠ Slovenj Gradec, OŠ Neznanih talcev
Dravograd) na foto natečaju, kjer prispele
fotografije pokomentira in ovrednoti Tomo
Jeseničnik, pridružijo pa se nam tudi učenci
iz Srbije, Švice ... V tem sklopu skrbimo, da
gostom predstavimo Črno in okolico, našo
kulinariko, bogato etnološko in kulturno dediščino, kjer nam priskočita na pomoč Marta in Alojz Repanšek in s svojim znanjem ter
izvajanjem obogatita naše druženje, seveda
pa sodelujemo tudi na gradnji gradov.
V šolskem letu 2018/19 se je v OŠ Črna na Koroškem vpisalo 213 učencev. Matično šolo je
obiskovalo 206 učencev, podružnico Žerjav
7 učencev. Delo je potekalo v dvanajstih oddelkih na matični šoli v enem kombiniranem
oddelku na podružnici Žerjav. Načrtovan
program smo realizirali v celoti. Učenci v 1.
in 2. razredu so bili ocenjeni opisno. Učenci
od 3. do 9. razreda so bili ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5 pri vseh predmetih.
Županja Občine Črna je nagradila učno zelo
uspešne devetošolke, pri katerih prevladujejo petice kot zaključne ocene v spričevalih od
4. do 9. razreda, z zlato petico. Te učenke so
Vita Fajt, Nevenka Mićić, Luna Pušnik, Uršula Osojnik in Liza Vesničar iz 9. a ter Ana
Petrič in Nina Germadnik iz 9. b. Vse učenke
so zaradi svojih učnih in drugih rezultatov
ter dejavnosti vpisane v Zlato knjigo.
Pridobivanje znanja je seveda glavna in
osrednja dejavnost. Tudi na tem področju
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Zlata pevska značka - 1 učenka
Do sedaj sem nizala številke, izpostavila pa
bi rada štiri posameznike, ki so izstopali na
državnem ali mednarodnem nivoju na likovnem področju, to so: Jure Knez na mednarodnem natečaju »Od jabke do mošta« za
izvirni likovni izdelek in Nikolina Burica za
1. mesto, Ana Petrič za 1. mesto na mednar
odnem likovnem natečaju »Dom« ter Chonrudee Kaha, glavna nagrada za strip.
Na področju tekmovanj iz znanj želim izpostaviti dve učenki: Nušo Kamnik, ki je dosegla zlato priznanje iz znanja nemškega jezika
in 6. rezultat v državi, ter trenutno najboljšo
anglistko na naši šoli in v Sloveniji v generaciji osmošolcev, to je Manca Čepin. Manca je
bila prva na državnem tekmovanju iz angleščine za osmošolce in je za to dobila nagrado brezplačno potovanje v London.
Ogromno časa, energije, volje, truda je bilo
vloženo med šolskim letom s strani učencev,
učiteljev ter drugih strokovnih delavcev in
nenazadnje staršev, da smo dosegli vse zgoraj navedeno. Zavedamo se, da smo vsi trije
partnerji odločilni za razvoj učencev in njihovo predanost šolskemu delu. Hvala vsem
staršem, ki nam pri različnih dejavnostih priskočite na pomoč in nas podpirate pri naših
odločitvah, ki jih prepoznate kot pomembne
in dobre za vse učence, ne le posameznike.
Dobro sodelovanje je ključ do uspeha. Seveda pa si šole brez okolja in Občine ne moremo zamisliti, saj nam le-ta nudi ustrezne
pogoje za naše delovanje. V tem šolskem letu
gre zlasti zahvala gospe županji, da nas je
finančno podprla v projektu SIO2020, s po-

močjo katerega smo obnovili, posodobili in
močno izboljšali šolsko internetno omrežje
in nenazadnje priskrbeli optično povezavo v
svet; izvedla se je med poletnimi počitnicami
in nam dodatno odprla možnosti na digitalnem področju.
Šola stoji in pade z učiteljem, je staro reklo,
ki še vedno drži. Vendar smo tudi v času ekstremnega napredka, neštetih sprememb in
nenehnih novosti, ki nam lajšajo, včasih pa
tudi otežujejo življenje. Šolski sistem se počasi, v naši državi sploh prepočasi, odziva
na vse spremembe, zato je veliko nezadovoljstva na strani učencev, učiteljev, staršev,
ustanoviteljev in verjetno še koga. Na šoli se
trudimo držati korak s časom z uvajanjem
sodobnih pristopov poučevanja, opolnomočenjem učencev in učiteljev s kompetencami
21. stoletja, digitalno tehnologijo, formativnim poukom, vseživljenjskimi znanji, želimo
biti vključujoči, inovativni, imeti učenca v
središču učenja, da se sliši njihov glas, jih naučiti veščin samouravnavanja, učinkovitega
mišljenja in reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti ... Vse to je izredno težko, novo, drugačno, kot so nas učili v šolah in
na fakultetah. Je produkt sedanjosti in tako
se mi kot učenci učimo, pri tem delamo napake, ki nam omogočajo, da postajamo boljši
v korist otrok in skupnosti. Zato je določena
stopnja strpnosti in medsebojnega spoštovanja pri vseh udeležencih nujen pogoj za delovanje in podpora osnova za pogum.
Romana Košutnik, ravnateljica

Na zaključni prireditvi OŠ
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ČRNA JE LEPA, SPOZNAJMO JO!
V okviru 64. Koroškega turističnega tedna je
bilo izvedenih kar nekaj dejavnosti za mlade, med drugim tudi dogodek Spoznajmo
Črno, kjer so se lahko udeleženci sprehodili
po tematskih poteh kraja ter se na zanimiv
in zabaven način podučili o njih. Dobili smo
se pred občinsko stavbo ter se preko mostu
čez Javorski potok podali po Medeni poti. Ta
poteka po Kovačevi pešpoti mimo kulturnega centra do čebelarskega doma Črna, kjer
so se lahko udeleženci seznanili s tradicijo
čebelarjenja v našem kraju. Od tam nas je
pot vodila naprej že po drugi tematski poti
– Zelena pot Teber, katere rdeča nit je pomen in varstvo narave. Po rahlo strmečem
pobočju smo se vzpeli mimo sadovnjaka skozi gozd, čez jaso in travnik do ekološke kmetije Matvoz. Na poti smo se nadihali svežega
zraka ter uživali v lepoti narave v obliki dreves, poletnih cvetic in svežega studenca. Pod
kmetijo Matvoz pa smo na travniku uživali
ob razgledu na domači kraj. Ko smo se spustili nazaj v dolino po naselju Lampreče, pa
smo se na šolskem igrišču spočili na olimpijski klopi, nekateri z več energije pa so se na
tisti vroč dan še dodatno razgibali na fitnes
napravah na prostem. Sicer se Olimpijska
pot prične v Športnem parku Črna na Pristavi, mi pa smo sedem postaj, posvečenim
sedmim črnjanskim olimpijcem (Danilo in
Drago Pudgar, Nataša Lačen, Katjuša Pu-

šnik, Tina Maze, Aleš Gorza in Mitja Kunc),
obiskali v drugačnem vrstnem redu – od
Lampreč do Centra, na Pristavo, nato pa še
v Rudarjevo. Vsaka točka predstavlja enega
od športnikov, prostor pa je urejen z olimpijsko klopjo in fitnes napravo za telovadbo na
prostem. V središču vsake klopi raste lipa,
simbol slovenstva. Zadovoljni po sprehodu
po našem lepem kraju smo se odpravili vsak
na svoj konec.
Črna tudi izven tematskih poti nudi ogromno potencialov za rekreacijo in aktivnost

Nova pumptrack steza
za vožnjo s kolesi v Mušeniku

mladih. O okoliških gorah in izzivih, ki jih
nudi v pohodniškem in kolesarskem smislu,
nam sploh ni treba razglabljati. V ožji okolici kraja pa - v Mušeniku ob športnem igrišču bo prav te dni otvoritev nove pumptrack
steze (park za vožnjo s kolesi), ki bo zagotovo poslastica in nadgradnja za preživljanje
aktivnega prostega časa mladih. Za tiste,
željne miru in stika z naravo, pa je na voljo
Naravni park Bistra, kamor zahaja (peš, s
kolesom ali pa se pripelje) vedno več krajanov, da bi si napolnili baterije ob pogledu na
zeleno okolico. Tudi Žerjav je v celoti mladim
(družinam) prijazen kraj, naj samo omenimo nova otroška igrala na Mrdavsovem ter
novo podobo parka pred Delavskim domom,
v katerem pa se dogaja vse več kulturnih

Zelena sprostitev v naravnem parku Bistra
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prireditev, ki vključujejo in privabljajo tudi
mlade.
Za konec naj poudarim, kako pomembno je
sodelovanje in organiziranje mladih na ravni kraja v Črni na Koroškem. Na nas vendar svet stoji, zato si želimo čim več novosti
in dogajanja na vseh področjih življenja, da
nam bo živeti in delovati v domači vasi udobno, hkrati pa zabavno in nikoli dolgočasno.
Na tem mestu tudi vabim vse, ki se želite aktivno vključiti v razvoj Črne kot mladim prijaznemu kraju, da se s svojimi pobudami in
idejami tako ali drugače oglasite ter pomagate pri udejanjanju svetle prihodnosti za
vse starostne skupine mladine.
Spoznavajmo Črno – poučen sprehod po tematskih poteh (Medena, Zelena in Olimpijska)

Tara Simetinger

PROGRAM MEPI
Program Mepi je mednarodno priznanje za
mlade, stare od 14 do 25 let, v okviru katerega se mladi spopadamo z izzivi in dosegamo osebne dosežke. Mepi je edinstven,
netekmovalen program, ki nas spodbudi, da
si oblikujemo svoje aktivnosti, si zastavimo
osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se
spoprimemo z njimi in jih tudi uspešno premagamo.
Program sestavljajo tri stopnje: bronasta,
srebrna in zlata, vsaka pa ima 4 področja.
Na področju prostovoljstva udeleženci programa kot prostovoljci prispevajo k dobrobiti lokalne skupnosti in pokažejo družbeno
odgovornost. Na področju rekreativnega
športa skrbijo za zdrav življenski slog, ki
vpliva na izboljšanje fizičnih sposobnosti.
Področje veščin mladim omogoča, da razvijajo svoje talente, spretnosti in povečajo
samozavest ter izboljšajo svojo možnost za
zaposljivost. Pustolovske odprave so eno od
področij, ki spodbuja postolovski duh in raziskovanje v okviru skupinskega potovanja.
Del programa je tudi projekt Neznani prijatelj, ki mladim omogoča, da pridobljene izkušnje dodatno obogatijo skozi sodelovanje

in bivanje z nepoznanimi osebami v neznanem okolju.
Udeleženci zlate stopnje iz Gimnazije Celje Center smo meseca julija opravili poskusno
zlato odpravo, katere trasa je potekala tudi
na območju občine Črna na Koroškem, zato
se ob tej priložnosti mepijevci gospe županji
Romana Lesjak iskreno zahvaljujemo za
gostoljublje, katerega smo deležni že tretje
leto zapored.
Otmar Uranjek

Projekt Neznani prijatelj
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ANŽE ANTOLIČ
ANŽE ANTOLIČ je eden tistih redkih Črnjanov, ki si je s talentom, vztrajnostjo, gospodarnostjo
in iznajdljivostjo ustvaril delovno mesto v domačem kraju. Še več; ima dejavnost, v kateri povpraševanje vse bolj raste. Stari starši so mu v svoji hiši odstopili del, kjer si je uredil studio, v katerem dela – ustvarja tattoo-je (tetovira). V 'službo se vozi' iz Rudarjevega na Lampreče, stranke
pa prihajajo v Črno od blizu in daleč. Čakalna doba za tatu pri njem je trenutno okrog osem
mesecev, lani je bila kar leto in pol!!! Vstop v studio naredi vtis na obiskovalca. Svetli prostori delujejo prijetno, sterilno, kažejo, da je delo resno, strogo načrtovana urejenost pa zbuja zaupanje
tistih, ki vstopijo vanje z namenom, da si dajo za zmeraj poslikati del svojega telesa. V čakalnici
je na mizici list z opozorili o zdravstvenih tveganjih in za pozneje o negovanju tatuja. Odločitev
za tetovažo je izključno na lastno odgovornost. Pot do vsega tega pa ni bila enostavna. Predstavil
nam jo bo v pogovoru.
časa, kot pa samo tetoviranje, posebej pri
manjših tetovažah. Z naročnikom se prej
posvetujem o motivu, velikosti motiva in
mestu tetovaže. Po navadi mi pošljejo slike,
ki približno ustrezajo njihovim željam ali mi
enostavno opišejo svoje želje, jaz pa jim izdelam unikaten računalniški dizajn. Tega
pošljem po računalniku in stranka ga vidi že
pred terminom, točno tako kot naj bi potem
izgledal na koži. Če je tetovaža velika, lahko
vzame izdelava dizajna tudi en cel delovnik.
Bolj kot se pripraviš z idejami, boljši je izdelek.
Ko imam izdelan dizajn, je potrebno natisniti točne velikosti motivov, da ustrezajo na
posameznikovo telo. Vse to je potrebno prerisati na poseben indigo papir, da se naredi
osnovni enostaven obris motiva. Ta obris prilepim na pobrito, razkuženo površino kože
in priprava slike je končana.
Čaka me še priprava orodja ter ustreznih
barv, ki jih bom vnašal pod kožo. Med tetoviranjem gledam originalno sliko oz. izdelan
dizajn na tabličnem računalniku in to moram preslikati na kožo. Veliko je potrebno
tudi improvizirati, četudi je dizajn izdelan
zelo kvalitetno.
Vse elemente v salonu, materiale, orodje, ki
jih uporabljam med posegom, skratka vse,
kar lahko pride v stik s krvjo, je potrebno
ustrezno zaščititi s plastično folijo, ki jo po
končanem posegu zavržem med ustrezne
odpadke. Vse ostalo je za enkratno upora-

Anže Antolič tetovira

O tetoviranju
Moja osnovna skrb je, da ne pride do zdrav
stvenih zapletov, zato tetoviranje poteka
nadvse skrbno. Najbolj pomembno je, da pri
delu ne pride do infekcij, saj je to resen poseg v kožo človekovega telesa.
Kakšen je postopek od ideje naročnika do
oblikovanja referenčne slike in izdelave tetovaže?
Postopki in priprave včasih vzamejo več
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pomagali nekateri, sedaj dobri kolegi, ki so
obvladali računalniške programe. Sčasoma
sem osvojil osnove in pričel izdelovati zahtevnejše tetovaže.
Sam sebi sem izziv in vsaka tetovaža je unikatna, zato zahtevnejša.
Kako si prišel do tega, da bi se s tem lahko
preživljal?
Med začetkom tetoviranja sem delal v tovarni TAB in nisem imel nobene vizije o svoji prihodnosti. Ko sem se prepustil toku življenja,
se zaljubil v svojo bodočo ženo in v naravo,
so se mi odprla pota v višji nivo življenja. Ta
pota so bila zelo težka in čudna, a na koncu se je vse razvilo v nekaj, kar rad počnem
dandanes. Ko sem resno začel tetovirati,
me je poznala že širša javnost po mojih risarskih sposobnostih, saj sem ves čas objavljal tudi svoje risarske izdelke na spletnih
omrežjih. Bodoči naročniki so mi tako že na
začetku lažje zaupali tetoviranje svoje kože.
Prišel je trenutek, ko sem se moral odločiti med »rednim šihtom« ter razvijanjem
umetnosti, v kateri pa nekaj mojih bližnjih ni
videla prihodnosti. Bilo je dokaj težko brez
večinske podpore domačih, tveganje je bilo
veliko in polno neznank, a jaz sem v sebi
nekako čutil, da mi lahko uspe preživeti v
tem poslu. Če si nekaj tako zelo želiš in imaš
načrt, kako boš to izpeljal, potem ni nobenih
ovir v življenju.

Kralj Matjaž, narisan s svinčnikom za štartne
številke velikega festivala Black hole Enduro bike
festival.

bo: rokavice, maske, igle, barve, britvice itd.
Morda je zanimivo, da so igle, s katerimi
vnašamo barve, podobne čopičem za slikanje.
V naših Cajtngah si bil pred več leti že predstavljen kot talentiran risar. Kakšen je bil
tvoj razvoj od risanja v otroštvu do današnjega oblikovanja referenčnih slik za tetovaže?
Že v osnovni šoli sem rad risal s svinčnikom
in barvicami. To še vedno rad počenem, a mi
zmanjkuje časa, saj usmerjam vso energijo v
posel, da je vsakokratna tetovaža vedno rezultat mojih najboljših zmožnosti.
Po končani osnovni šoli sem se izobraževal
v Ljubljani na srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo, smer grafično oblikovanje. Na
sprejemnih izpitih sem dosegel veliko točk,
kar drugi rezultat na celotni šoli. Te šole potem nisem izdelal do konca, a mi ni žal, saj
se kasneje mogoče sploh ne bi znašel v tetoverskih vodah in doživel toliko eksperimentiranja z oblikovanjem in zanimivimi stiki z
ljudmi.
Po začetku tetoviranja sem se začel usposabljati na računalniškem področju izdelave
unikatnih motivov za tetovaže. Pri tem so mi

Kje in kako si začel resno tetovirati?
Začel sem tukaj, kjer sem imel svojo sobico,
ki je zdaj predelana v profesionalen delovni
prostor. Vse, kar tukaj vidite, sem si ustvaril
z lastnimi rokami, sprejel pa sem posojilo domačih in kar hitro vse povrnil. Dedi in bica
sta mi omogočila, da sem poleg svoje sobice uredil še druge prostore v tem delu hiše,
tako da je nastal poseben vhod, čakalnica z
WC-jem in potem še ločen delovni prostor.
Oprema ne izgleda poceni.
Oprema je dokaj draga. Samo orodje ter
pripomočki za izdelavo tatujev so precejšen
finančni zalogaj. Ves čas se v ponudbi pojav25

delati kvalitetno tetovažo, ki jo bo s ponosom
nosil do konca svojih dni.
Delo je ustvarjalno, lahko bi rekli, da so na
kožo izdelane unikatne kreacije, ki so – sicer na računalniški osnovi – vendarle plod
tvoje domišljije, ustvarjalnosti, kjer pride do
izraza tvoj talent.
Res je, to delo me izpolnjuje, vsakič je nekaj
novega, novi ljudje, vsako naročilo zahteva
drugačne, enkratne in zahtevnejše rešitve.
Nekateri pravijo, da je tetoviranje uničevanje kože, drugi pravijo, da ustvarjamo umetnine na koži. Sedanja generacija mladih je
precej navdušena, vedno več je povpraševanja tudi pri starejši generaciji.
Orodje, materiali, oprema in pripomočki
se zelo izboljšujejo, vse je vrhunsko. V svetu
prirejajo zelo odmevna tekmovanja. Firme
ponujajo sponzoriranja, medsebojna konkurenca je gromozanska, a večina tetoverjev
po svetu se povezuje, saj le tako lahko dosegamo višje nivoje ter se razvijamo v pravo
smer.
Ves čas sledim svetovnim trendom na tem
področju, spremljam delo umetnikov tetovaže. So umetniki, ki so mi vzor v tem poslu. Včasih ne moreš verjeti, da je to slika na
koži, četudi vem, kako je izdelana.

ljajo tudi novitete in vlaganje v nove materiale, orodje in pripomočke je neskončno.
Tale hidravlična masažna miza (izgleda kot
operacijska) je bila izdelana po naročilu, izdelal pa jo je nekdaj priznani fizioterapevt,
maser in izdelovalec masažnih miz. Celoten
prostor sem primerno prilagodil in preuredil, da je izdelan po minimalnih sanitarno-zdravstvenih standardih in je v njem stranki
in meni kar najbolj udobno. V prostoru so še
grelci, ventilator, močna osvetljava, zvočniki,
TV ekran, reklamna vitrina, urejene so sanitarije in še nekaj je podrobnosti, ki naredijo
prostor prijetnejši.

Kako si se izobraževal za to delo? Formalnega izobraževanja za ta poklic še ni, pri tem
pa tetoviranje zahteva, seveda poleg talenta, veliko predvsem praktičnega znanja, ki
ga do sedaj ni bilo mogoče uradno pridobiti.
Najprej sem sam poskušal v svoji sobici v garaži. Prve poslikave sem izdeloval na sadju,
zelenjavi, na svinjski koži, kasneje sem 'čaral' že po svojih takratnih kolegih. Hitro sem
spoznal, da to ni hec. Nisem poznal orodja,
pripomočkov, ne materialov, ničesar. Stvari
sem vzel resno v roke. Po socialnih omrežjih sem na veliko spraševal ljudi, ki so bili že
nekaj časa v tem poslu in so bili v državi že
priznani. Nekateri so mi veliko pomagali,
drugi nič.
Kasneje sem našel in prosil za individualno
učenje takratnega tetoverja iz Slovenskih

Koliko je pri tetoviranju bolečine?
Vsakega malce boli, odvisno je od posameznika in njegovega praga bolečine. Nekatere boli že na začetku, druge pozneje. Moj
trenutni rekord je tetoviranje 11 ur v enem
terminu, seveda z odmori, pogovori, kavico,
cigareto.
Tudi mene boli, najbolj hrbet in križ, ker sem
ves čas v nenaravni, prisilni drži.
Delo je zelo naporno. Ustvariti moraš prijetno vzdušje s človekom, ki je pod vplivom
bolečine, voditi kar najbolj pozitivno in profesionalno komunikacijo ter mu medtem iz26

Konjic, kasneje pa nekoga iz Kranja. Naučila sta me osnov, priprave delovne mizice,
uporabo materialov in orodja in izdelavo
osnovne, nezahtevne tetovaže. Učenje je potekalo tudi na mojih strankah v živo.
Žal je v državi bil sprejet zakon, da je možno to obrt opravljati le z ustrezno izobrazbo
zdravstvene ali kozmetične srednje poklicne
šole, zato nas je večina začetnikov skrivaj
tetovirala po garažah in leta in leta izvajala
polomije na človeških telesih brez osnovnega obrtniškega znanja.
Vse skupaj je bilo zelo zgrešeno. Ko je tetoverska stroka v Sloveniji šele pred kratkim
dovolj pritisnila na državo, je dosegla, da so
izvedli zakonite postopke za spremembe;
uredili nacionalno poklicno kvalifikacijo za
tetoverje in pričeli izvajati tečaje, ki bodo
v prvi fazi usmerjeni na umetniški talent
posameznika ter praktično in zdravstveno
usposabljanje v to smer.
nameravam povezati z dobrimi umetniki,
po potrebi delati v večjem salonu, kjer nas
bo ustvarjalo več in bomo s skupnimi močmi
dopolnjevali in izboljševali naše ponudbe za
širšo javnost.

Kakšna so zdravstvena tveganja pri tetoviranju?
Tveganja so lahko velika, potrebno se je seznaniti z vsemi navodili tetoverja, ki jih prejme naročnik še pred posegom. Pri delu je
kar največja pozornost namenjena higieni
in sterilnosti, saj se rana na koži lahko hitro
vname, v najslabšem primeru lahko pride
celo do okužbe. Zato so priprave, potek dela
in nega po posegu natančno in skrbno določena.

Anže si je ustvaril tudi družino, s partnerko
Ano imata sina in hčer. Tudi ona je našla tržno nišo za svojo ustvarjalno žilico; izdeluje
unikatna oblačila za najmlajše. V majhnem
šiviljskem podjetju »Mini Jungle« nastajajo
zelo »kjut« izdelki po naročilu.
Anže Antolič, iskreno čestitamo za tak podvig. Pokazal si veliko poguma, da si iz hobija
prešel v poklic, ki ti omogoča dostojno življenje v domačem kraju in hkrati ponuja obilo
možnosti, da si pri vsakdanjem delu ustvarjalen, kar pomeni največje zadovoljstvo. Mar
ni to najbolj pomembno v življenju?! Želimo
ti obilo uspešnih dizajnov in zadovoljnih naročnikov, ki bodo širili sloves dobrega tetoverja iz Črne v svet.

Mlad si še. Ima tvoje delo možnost razvoja,
širitve?
Vsi stremimo po širitvi. Možnosti so velike.
Ne vem pa, če bom tetoviral celo življenje.
Lahko da me kaj pikne, pa se bom čez leta
znašel povsem drugje. Zdaj pazim, da delam
kar se da profesionalno, da so stranke zadovoljne, ker mi to pomeni največ. Publika me
lahko najde na socialnih omrežjih, najboljša
reklama pa seveda je, ko gre moja sveže tetovirana ideja med ljudi. Naročnikov ni veliko Črnjanov, prihajajo pa s celotne Koroške,
tudi od drugod iz Slovenije, pa iz Avstrije, ki
postaja zanimivo tržišče. V prihodnosti se

Marta Repanšek in Anže Antolič
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ENERGIJA DVEH GENERACIJ
mladost in Mladost
25. maja, na dan mladosti, sta nam dve generaciji glasbenikov pripravili odličen glasbeni večer, katerega smo ljubitelji glasbe že
nestrpno pričakovali. Namreč po več kot 30
letih se je vrnila črnjanska glasbena skupina Mladost: Drago Repnik, Igor Mlinar, Rajko Piko in Mitja Zmagaj; nekdaj sta na klaviaturah pomagala tem mladcem še Ferdo
Maze in Blaž Germ. V osemdesetih letih
prejšnjega stoletja so se navdušeni glasbeniki sestajali in preigravali rokerske pesmi
ter nastopali na plesih po Koroški.
Pobudnik ponovne združitve je bil Drago
Repnik, s člani pa so se odločili, da nastopijo skupaj s podmladkom in s tem »prireditvi

dajo novo energijo in dodano vrednost«.
Tako so na oder stopili skupaj z mlado generacijo: Gašperjem Mlinarjem- kitara, Miho
Petkom - trobenta, Davidom Pikom – solo kitara, Tadejem Pikom – saksofon, Rokom Rednakom - klaviature, Maksom Repanškom –
solo kitara, Rino Repnik – klavir, vokal, Vito
Repnik - vokal. Svoje so dodali še prijatelji
- skupina FolkRola.
Navdušili so staro in mlado poslušalstvo ter
obljubili, da jih bomo v taki zasedbi lahko še
videli in slišali.
Ur.
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PESTRO POLETJE
FOLKLORNE SKUPINE GOZDAR

Letošnje poletje se je za folklornike FS GOZDAR začelo zelo pestro. Zadnjo soboto v juniju
smo sodelovali v kulturnem programu na prireditvi Vseslovensko srečanje pod Najevsko
lipo, kjer smo se predstavili s spletom »Vasovanje«. Po končanem kulturnem programu pa
smo folklorniki poskrbeli za veselo vzdušje,
saj smo »rajali« še pozno popoldan.
Že zgodaj spomladi smo se začeli organizacijsko pripravljati na folklorni festival »NA GAU
DI SE DOBIMO«. Letošnji festival smo zabeležili osemnajstič po vrsti. Nanj smo povabili
štiri FS iz Slovenije, in sicer: FS BOLNIŠNICA
Ptuj, FS IZVIR Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, KD CELJSKA FOLKLORNA
SKUPINA, KUD OTON ŽUPANČIČ TINJE iz
Zg. Lužnice. Iz tujine pa smo povabili FS MOLODIST iz ukrajinskega mesta Červonograd.
S FS MOLODIST smo navezali prijateljske

stike v mesecu novembru 2018, ko smo bili na
gostovanju na Poljskem pri FS Trebaczewanie
iz mesta Dzialozyn.
Skupina iz Ukrajine je prispela v Črno v večernih urah 15. avgusta. Pred Kulturnim domom smo jih sprejeli folklorniki GOZDARJA,
županja mag. Romana Lesjak, predsednik KS
Žerjav Lojz Zmrzlikar ter predsednica ZKD
Ivanka Šušel. Po kratkem pozdravu in pogostitvi smo jih namestili v sobe v hotelu občine
Črna.
Naslednji dan je skupina MOLODIST skupaj
z nekaj člani GOZDARJA odšla na ogled krajinskega parka Topla, ki jim je bil zelo všeč.
Zvečer so v Delavskem domu Žerjav tudi skupaj s FS GOZDAR priredili folklorni večer in
navdušili zelo polno dvorano publike, ki jih je
nagradila z večkratnim močnim ploskanjem.
Po končanem koncertu pa je sledilo veselo
druženje še dolgo v noč.
V soboto so se s folklorniki GOZDARJA odpravili na Uršljo goro. Pot jih je z avtobusom vodila po Mežiški dolini preko Kotelj do Koče na
Naravskih ledinah, od koder so se odpravili
peš na vrh Uršlje gore in si zaradi lepega vremena lahko ogledali velik del Slovenije.
V nedeljo, 18. avgusta, na dan festivala »NA
GAUDI SE DOBIMO«, pa so v Črno prišle že
prej omenjene FS iz Slovenije. Vsaka skupina
je preizkusila tudi oder. Ob 14. uri so v dvorani KD Črna prisotne nagovorili: predsednik
FS GOZDAR Milan Mlinar, predsednica ZKD
Ivanka Šušel, županja mag. Romana Lesjak in
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tudi plese iz Prekmurja, Goričkega, Porabja in
Razkrižja. Spoznava pa se tudi z gorenjskimi
in koroškimi plesi. Na festivalu so se predstavili z meščanskimi plesi mesta Ptuj.
Četrti po vrsti so nastopili folklorniki KUD
OTON ŽUPANČIČ TINJE, ki deluje že 29 let.
Njihova starost je od 20 do 60 let, pojejo pesmi
in plešejo plese s širšega območja Pohorja,
tako da ohranjajo navade in običaje, ki so povezani s kmečkimi deli in raznimi praznovanji
skozi vse leto. Predstavili so se s spletom »Vasovanje – podoknica«.
Naslednji so prišli na oder plesalci KD CELJSKA FS iz Celja. Njeni začetki segajo v leto
1973. V svoji bogati zgodovini se je skupina
predstavila na mnogih nastopih po Sloveniji
ter številnih festivalih po Evropi in svetu. V
sodelovanju s priznanimi slovenskimi koreografi plešejo plese skoraj iz vseh slovenskih
pokrajin. Tokrat so na »GAUDI« zaplesali koroški ples »Na sred vasi«. Ples prihaja iz Sel
pri Borovljah.
Zadnja slovenska skupina je prišla iz Dolenjskih Toplic, ki je bila ustanovljena leta 2008 in
deluje v okviru Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. V letošnjem letu pa je skupina
dobila svoje ime »IZVIR«. V skupini je 18 plesalcev, med njimi je tudi nekaj predstavnikov
moškega spola in harmonikar. Predstavili so
se z dolenjskimi plesi s spletom »Jaz pa v gorco grem«.
Za zaključek prireditve so na odru še enkrat
zaplesali ukrajinski plesalci. Vse skupine so
bile nagrajene z močnim ploskanjem. Celotno
dogajanje festivala na »vasi« in v dvorani je
povezoval folklornik FS GOZDAR Luka Kropivnik, dipl. rus. (UN) in dipl. slov. (UN). Pogostitev ter »GAUDA« sta trajala še dolgo v noč.
S tem folklornim festivalom smo uspešno
zaključili 64. Turistični teden.

župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk. Po medsebojni izmenjavi daril je županja povabila
vse na zakusko.
Kasneje so se skupine odele v folklorne kostume in sledilo je tudi fotografiranje. Ob 16.
uri so FS krenile s povorko od Kulturnega
doma do samega centra Črne in nazaj. V centru se je vsaka skupina predstavila s kratkim
programom ter na ta način povabila gledalce še v dvorano, kjer se je ob 17. uri pričela
folklorna prireditev.
Kot prvi smo na oder priplesali folklorniki
GOZDARJA s spletom »Venček prazničnih«.
Sledila je FS MOLODIST iz Ukrajine, ki letos
praznuje 40 let neprekinjenega delovanja.
Skupina deluje pod okriljem Doma kulture
Červonograd in je ena boljših v Ukrajini in
najboljša v Lvovski oblasti (regija). Njihova
vodja je Liyudmila Pribega, poznana ukrajinska folklorna koreografinja. Znotraj Doma
kulture deluje več skupin: od najmlajše, kjer
sprejemajo otroke od četrtega leta dalje, do
najstarejše, kjer plešejo študenti. V okviru
skupine deluje tudi ansambel narodnih inštrumentov in vokalna skupina Červona ruta.
Predstavili so se z ukrajinskimi in kozaškimi
plesi. Njihov ples je poseben, saj ima veliko baletnega pridiha.
Nadaljevala je FS BOLNIŠNICA Ptuj, ki deluje
že od leta 1976. V začetku je plesala le štajerske plese iz okolice Podgorcev, sedaj pa pleše

Umetniški vodja FS GOZDAR
Anton Fajmut
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ŠPORTNIKI LETA 2018
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev 10. 8. 2019 ob 18. uri

ŠPORTNIK LETA 2018
TILEN DEBELAK,
rojen 1. 6. 1993,
stanujoč Pristava 61,
Črna na Koroškem
Član ekipe evropskega in
svetovnega pokala.

ŠPORTNICA LETA 2018
JERA KOMPAN,
rojena 17. 9. 2002,
Center 120,
Črna na Koroškem
Članica otroške smučarske
reprezentance Slovenije.

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- FIS – SLO - Krvavec (SG), PECA(A) – 5. mesto
- Sella Nevea – FIS (Italia) – 3. mesto – SG
- NC FIS – St. Kambrecht – Avstrija – 2. mesto – SG
- World Cup – Kutzbuhl – 47. mesto – smuk
- World Cup – Wengen – 41. mesto – kombinacija
- NOR AM pokal Lake Luise – ZDA – 4. mesto SG
- Europa Cup – Zauchen See (AUT) – 23. mesto - SG
PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 2. mesto skupno za pokal Rauch
- državna prvakinja v SG
- 2. mesto na DP – VSL ter 3. mesto kombinacija
- 1. mesto v VSL za pokal Rauch, 2 x 2. mesto VSL za veliko
nagrado pokala RAUCH
- 1x1. mesto in 2x2. mesto za pokal RAUCH v SG
- 2. mesto – SL in 3. mesto VSL – mednarodna tekma Rycki
Republika Češka, 6. mesto – VSL – državni pokal
- 1. mesto na mednarodnem pokalu Loka v VSL

MLADINSKI ŠPORTNIK
LETA 2018

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA

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

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- Slovenski poletni pokal – rolke – 2. in 3. mesto
- Slovenski pokal Alpina 1x7. mesto, 3x5. mesto, 3x4. mesto,
2x2. mesto,
- Državno prvenstvo – 2. mesto
- FIS U18 – Ramzav 6. mesto, Pokljuka 5. mesto, Planica 4.
mesto, Ravna gora 4. in 5. mesto
- Pokal brez meja (NOC) – Sagada 7. mesto, Planica 5. mesto
in Bad Kleinkirchheim 6. mesto
- Štajersko-koroški pokal v tekih na 10 km 3 x 1. mesto

S svojimi rezultati je v letu
2018 postal član državne reprezentance U20 za leto 2019.
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ŠPORTNIK LETA
2018 – do 15 let
MIHA OSERBAN,
rojen 27. 9. 2006,
stanujoč Pristava 11 B,
2393 Črna na Koroškem

ŠPORTNICA LETA
2018 – do 15 let
IRIS SREBRE,
rojena 12. 5. 2005,
Rudarjevo 14 a,
Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- skupno 2. mesto v pokalu Rauch
- 1x1. in 1x2. mesto v VSL – državni pokal Rauch
- 1. mesto na mednarodni tekmi za pokal Roka Petroviča

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 2. mesto skupno za pokal RAUCH (velika nagrada Slovenije)
- 1x1. mesto in 2x2. mesto v VSL (Pokal RAUCH)
- 2x1. mesto in 1x2. mesto – državni pokal RAUCH v SG
- v skupni razvrstitvi državnega pokala Rauch
Državna prvakinja v SG.
Članica otroške reprezentance Slovenije: 12. mesto VSL na
Pokalu Loka, 9. mesto VSL – mednarodna tekma Pinnochio
(Italija)

ŠPORTNA EKIPA
LETA 2018
EKIPA KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA ČRNA
NA KOROŠKEM

PREDLAGATELJ:
KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM – ŠPEDICIJA RCM
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Ekipa je po 3. letu igranja v II. državni ligi vzhod zasedla 8.
mesto, prav tako kot v preteklem letu.
V Koroškem pokalu je med 6-timi ekipami, ki v glavnem igrajo v 2. državni ligi, ena celo v 1. državni ligi, dosegla 1. mesto
in prvič osvojila Koroški pokal.
Na državnem prvenstvu borbenih iger v Celju, kjer nastopajo ekipe iz vseh državnih lig, pa je dosegla zadovoljivo 10.
mesto.
Prav tako je na turnirju KK Ljubno v borbenih igrah osvojila
2. mesto.
ČLANI EKIPE:
Rudi ABRAHAM, Matjaž OBRETAN, Aleš GORZA, Zvone
FRANC, Stanislav KORDEŽ, Drago HODNIK, Alojz NAPOTNIK, Darko TOPOLOVEC, Filip JELEN, Jože JAMNIK,
Miro SIMETINGER, Jože RAMŠAK, Pavel SUŠNIK, Peter
KOS, Boris KOLARIČ in Ivan ROPIČ

32

ŠPORT

Nekaj nagrajencev na razglasitvi ŠPORTNIKI LETA

ŽENSKA EKIPA ODBOJKARSKEGA
KLUBA ČRNA NAPREDOVALA V 2. LIGO
jo in odigrale dve prijateljski tekmi.
Štiri dni druženja pod isto streho in dobro
načrtovani treningi so bili dobra napoved
za izpolnitev zastavljenega cilja, saj je v ekipi zrasel prijateljski duh, ki je v kolektivnih
športih, kot je odbojka, še kako potreben.
V mesecu septembru se je ekipa okrepila
še z dvema igralkama iz Mežice in Vuzenice, v začetku oktobra pa so se začele prve
prvenstvene tekme.
Začetek prvenstva je bil zelo obetaven. Iz
tekme do tekme je bila igra boljša in zmage
so sledile ena drugi. Po osmih tekmah, večinoma so gostovale, so jesenski del končale
na prvem mestu. V enakem tempu so nadaljevale tudi spomladi. Ekipa je odigrala 16
tekem in zmagala na vseh ter osvojila prvo
mesto s prednostjo velikih devetih točk. Veliko premoč ekipe kaže tudi dejstvo, da so od
53 setov izgubile samo pet. Veselje ob uspehu se je lahko začelo.

Minilo je že četrt stoletja od davnega leta
1994, ko si je ekipa članic OK Črna nazadnje
priborila 1. mesto v 3. državni odbojkarski
ligi in si zagotovila tekmovanje v 2. državni
ligi. Ekipo, ki jo je vodil trener Filip Repanšek, so sestavljale igralke Klavdija Konečnik,
Sabina Mikič, Mihela Vrhnjak, Karmen Sonjak, Polona Slemenšek, Nataša Rataj, Metka Strmčnik, Eva Repanšek, Nataša Kordež,
Kata Grabner …
Žal so v 2. ligi plesale samo eno sezono, pa
vendar je bilo zelo veliko lepih trenutkov.
Zdaj se piše leto 2019 in po 25 letih se zgodovina ponavlja.
V sezono 2018/2019 je ekipa članic pod vodstvom trenerja Rada Krenkerja krenila z
jasno začrtanim ciljem, to je osvojitev 1. mesta v 3. ligi in s tem napredovanje v 2. ligo.
Priprave na sezono so se pričele 20. avgusta
v domači telovadnici in nadaljevale v Ajdovščini, kjer so igralke pridno nabirale kondici33
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17. avgusta, ko bomo v okviru
64. Koroškega turističnega tedna organizirali turnir ženskih
ekip, v ponedeljek se že pričnejo
priprave v domači telovadnici,
konec meseca pa se nadaljujejo
štiridnevne priprave v športnem
centru Primoža Kozmusa v Brestanici. Ekipi, ki bo v osnovi ostala ista, se bodo pridružile še nove
igralke: Ana Beondič in Zala Vau
kan s Prevalj in Ana Krivec ter
Tea Štruc iz Mežice. Prvenstvo se
bo pričelo 5. oktobra in že zdaj lepo
povabljeni vsi ljubitelji odbojke, da
si ogledate tekme domače ekipe, ki
se bo borila za čim višja mesta tudi
v višjem rangu tekmovanja.

Na zadnjo tekmo smo povabili vse predsednike športnih društev, člane upravnega in
nadzornega sveta društva in županjo, mag.
Romano Lesjak, in se po tekmi poveselili ob
skromni zakuski, ki so jo pripravile kar igralke same. Ob tej priliki je županja igralke obdarila in nam obljubila dodatno finančno pomoč, ki jo bomo nujno potrebovali za igranje
v drugi ligi. Stroški samega tekmovanja so
precej višji kakor v tretji ligi in bomo potrebovali vsaj 15.000 evrov, za katere pa upam,
da jih bomo s pomočjo Občine in sponzorjev
uspeli pridobiti.
V mesecu avgustu se bodo začele priprave na novo sezono. Pričetek bo v soboto,

Ekipa OK Črna, ki se je uvrstila v drugo ligo.
Zgoraj: Nika Fortin, Barbara Vogrin, Nuša
Germadnik Jelen, Karin Kozlar, Rado Krenker – trener;
srednja vrsta: Kristina Čofati, Monika Praznik, Slavica Fortin - Strojnik, Monika Ferlež, Maja Jezernik; spodaj: Urška Keup in
Sara Podlesnik
Predsednik OK ČRNA
Milan Kumer

Končna lestvica 2018/2019-3. DOL-vzhod
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Črna
Kajuh Šoštanj
Prevalje II
Swatycomet Zreče II
Uniforest Prebold
Murania Lendava
Mežica
Korvolley_Kostmann
OD Krim III

47
39
29
27
22
19
17
12
4

16
13
10
9
7
6
6
4
1

0
3
6
7
9
10
10
12
15
34

48
41
35
31
26
27
21
19
6

5
15
25
25
32
35
33
39
45

9,600
2,733
1,400
1,240
0,813
0,771
0,636
0,487
0,133

1296
1331
1320
1197
1205
1275
1038
1190
853

910
1044
1231
1159
1269
1310
1209
1343
1230

1,424
1,275
1,072
1,033
0,950
0,973
0,859
0,886
0,693
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KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA
Vodstvo KD Črna se je lani zamenjalo: zaradi bolezni je Ivo Ropič prosil nadzorni odbor,
da ga razrešijo, in ker sem bil že prej podpredsednik, je funkcija predsednika društva
padla name. Izvedli smo volitve in zamenjali celotno vodstvo društva. Seveda smo
si ob tem zadali nekaj novih ciljev in malo
prevetrili odbore in komisije. Vodenje in trenerstvo ekipe sta prevzela Miro Simetinger
in Aleš Gorza. Naš glavni sponzor je ostal
Špedicija RCM, obenem pa pridobivamo še
druga sponzorska sredstva. Pri Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport smo dobili status nevladne organizacije v javnem
interesu na področju športa, in tako lahko
uveljavljamo tistih 0,5 % od dohodnine.
Odlično sodelujemo z Občino Črna: dogovarjamo se za izgradnjo novega 4-steznega
kegljišča.
Še vedno smo povezani z drugimi organizacijami, katerim dajemo možnost kegljanja
(Cablex, TAB, CUDV), še naprej imajo svoje ure kegljanja moški in ženske iz Društva
upokojencev ter rekeatorke nad 70 let starosti. Možnost kegljanja pa je tudi za rekreacijo.
Naša prva ekipa je lani kljub velikemu izpadu igralcev (pol sezone niso igrali: Obretan,
Topolovec, Jelen, Ropič, celo sezono pa dva:
Sušnik, Kos) obdržala status državnih dru-

Mladi kegljači

goligašev, in sicer smo osvojili 8. mesto (s 13
točkami). Letos bo reorganizacija vseh lig,
zato imamo možnost, da pridemo v 1. B ligo
Vzhod – če bomo dosegli vsaj 6. mesto v 2.
ligi Vzhod.
V državni ligi je bil v tej sezoni dosežen 3.
najboljši povpreček z vsemi odigranimi tekmami (Slavko Kordež).
Igrali smo tudi v OTS ligi Koroške, kjer smo
tekmovali z 2. ekipo pod vodstvom Jožeta Jamnika.
Postali smo prvaki Koroškega pokala.
Prav tako smo se udeležili tekem posameznikov; po dveh kolih se je 24 tekmovalcev
uvrstilo v finale, med temi 5 članov naše ekipe, končni rezultat pa je bil: 1. mesto Matjaž
Obretan (s tem se je uvrstil na državno prvenstvo in tam zasedel dokaj solidno mesto),
9. Slavko Kordež, 16. Janko Krumpačnik, 18.
Drago Hodnik, 24. Jože Jamnik.
Sodelovali smo na državnih borbenih igrah
v Celju in zasedli 10. mesto.
Udeležili smo se tudi državnega prvenstva
veteranov v Celju; najboljši dosežek S. Kordež - 3. mesto v svoji kategoriji.
V pretekli sezoni je bila organizirana tudi
občinska liga, in sicer so nastopile štiri ekipe. Vabimo pa vse zainteresirane, da se nam
pridružijo s svojo ekipo (razpis je objavljen
na lokalni TV). Lani je bil zaradi pomanjka-

Ekipa kegljačev

35

ŠPORT
nja ekip odigran trikrožni sistem. Nekaj rezultatov:
- Občinska liga ekipno: 1. Eko-Dim (15), 2.
Serving (9), 3. Tanabrani (8), 4. Kralj Matjaž
(2),
- najboljši rezultat – Serving (2.244),
- občinski pokal ekipno: 1. Serving, 2. Eko-Dim, 3. Kralj Matjaž in Tanabrani,
- posamezno: 1. Matjaž Obretan (2.277), 2.
Franc Zvone (2.270), 3. Miro Simetinger
(2.219),
- najboljši rezultat posamezno: Franc Zvone,
Eko-Dim (592)
- borbene ekipno: 1. Serving, 2. Kralj Matjaž,
3. Eko-Dim, 4. Tanabrani,
- klubsko prvenstvo posamezno: 1. Matjaž
Obretan (587), 2. Jože Ramšak (575), 3. Aleš
Gorza (555). (Podatke je zbral Drago Hodnik.)
V občinski ligi je bil postavljen tudi nov rekord kegljišča: Matjaž Obretan – 628 kegljev.
Ponosni smo na podmladek, kajti vedno več
otrok se vključuje v tekmovalno kegljanje,
Aleš Moličnik pa jih uspešno vodi. Rezultati
mladih kegljačev na decembrskem turnirju:
- dečki II. kategorije: 2. Aljaž Kunc, 3. Svit Podovšovnik,
- dečki IV. kategorije: 1. Žiga Repanšek, 2. Mi-

lan Potočnik, 3. Andrej Raztočnik,
- deklice II. kategorije: 1. Maša Vračko, 3.
Lena Lupša,
- kadeti: 1. Andraž Potočnik.
Za nagrado, ker smo celo leto dobro delali
in pridno trenirali, smo šli člani s pomočjo
sponzorjev na mednarodni Masters veteranov Otočac. Ob tej priložnosti se zahvaljujem za pomoč Občini Črna, Gostilni Rešer,
Viliju Novaku, Piceriji Kurnik, Plastiki Kogelnik in Gregu Vrabiču.
Velika zahvala pa gre prejšnjemu predsedniku KD Ivu Ropiču, saj je dolga leta vlagal
v društvo veliko svojega dela in požrtvovalnosti. Trudil se je z vsemi močmi, da je KD
pripeljal tako daleč, kot je. Zahvala gre tudi
Jožetu Gorišeku, Gustiju Osojniku, Jožetu
Jamniku, Rudiju Abrahamu, Johu Strmčniku in nekaterim, ki jih žal ni več med nami.
Naj zaključim z željo, da bi se čim prej začelo
graditi novo kegljišče, kajti 3-stezno nas omejuje pri naši dejavnosti in prinaša večje stroške, ker moramo igrati na drugih kegljiščih.
Slavko Kordež, predsednik Kegljaškega
društva Črna na Koroškem

20 LET NAJVEČJEGA
KOROŠKEGA HRIBOVSKEGA IZZIVA K24
V jubilejnem letu je rekorder Janez Stočko
opravil že petdeseti pohod po vseh petih koroških gorah (Peca, Olševa, Raduha, Smrekovec, Uršlja gora). Le-tega je posvetil pokojnemu Milanu Savelliju, ki je z Marijanom
Lačnom in Dušanom Štruclom leta 1998
zasnoval ta zanimiv, a zahteven hribovski
izziv. Janez Stočko je še s tremi udeleženci uspešno zaključil pohod 23. julija 2019, v
Črni pa so ga s torto in aplavzom pričakali
prijatelji. Do tega dne se je v dvajsetih letih
vpisalo v klubsko knjigo pohodnikov K24 že
več kot 400 planincev.

Torta ob 50. podvigu K24
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NA KRATKO
Občina Črna na Koroškem se je prijavila na
javni regionalni poziv RRA Koroške »Oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij Koroške« in je med petimi prijavljenimi kandidati,
ki so bili izbrani za vključitev v strokovno vodeno in mentorirano oblikovanje oz. razvoj
turističnega doživetja.

leženci natečaja prejela nagrado za tretje
mesto. Iskrene čestitke!
V soboto, 25. 5., so se učenci čebelarskega
krožka, ki deluje v okviru Čebelarskega
društva Črna na OŠ Črna na Koroškem pod
mentorstvom Marije Šepul udeležili 42. državnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki je
potekalo v Beltincih. Tekmovanje je potekalo v treh težavnostnih stopnjah. Učenci OŠ
Črna so se udeležili tekmovanja na nižji in
srednji stopnji. Na nižji stopnji je tekmovalo
296 učencev in le trinajst jih je prejelo zlato
priznanje z največ osvojenimi točkami. Med
njimi je tudi naša učenka OŠ Črna Liza Polenik. Ana Lesjak in Sara Mikič sta tekmovali
na srednji stopnji in prejeli srebrno priznanje. Za dosežene uspehe jim iskreno čestitamo.

NAJ lepše - NAJ gostoljubnejše manjše mesto: Občina Črna na Koroškem se je v sklopu
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna
2019 uvrstila na državni nivo ocenjevanja.
Na državni nivo smo se uvrstili tudi s tematsko potjo: Olimpijska pot–Medena pot–Zelena pot Teber.
Najpomembnejši dogodek podeželske mladine – 33. Državne kmečke igre in 12. Mednarodne kmečke igre so se 6. 7. 2019 odvijale na
Poljani pri Prevaljah. 2. mesto za Črnjanko
Dominiko Klavž v grabeljenju. Lovro Knez 5.
med kosci. Ekipa DPM Črna je zasedla odlično 3.mesto. Iskrene čestitke.

Na jubilejni 30. državni razstavi ocenjenih izdelkov v okviru prireditve »Dnevi dobrot slovenskih kmetij Ptuj 2019« so sodelovale tudi
koroške kmetice in kmetje, ki so tudi letos
dosegli odlične rezultate. Med prejemniki
priznanj so tudi naši krajani: Turistična kmetija Juvan, Kmetija Lampric (Matjaž Kotnik)
in Florjan Klavž. Iskrene čestitke!

Na literarnem natečaju »Zgodbe o dobrih
ljudeh«, ki je potekal v Trebnjem, je bila med
nagrajenci tudi naša krajanka Martina Podričnik, ki je med več kot osemdesetimi ude-

UTRINKI

Črno je obiskal Matjaž Golob v okviru
projekta Kolesarimo za celiakijo, katerega namen je, da s kolesarjenjem po
Sloveniji obvešča javnost o celiakiji in
izzivih bolnikov s celiakijo.
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NEVEDNOST, SERVILNOST,
NESPOSOBNOST, MEDLOST?
ALI PA ČESA NE VEMO?
(NEURESNIČEVANJE AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE)
Deset let po koncu druge svetovne vojne (15.
5. 1955) je na Dunaju zmagovita koalicija Velike Britanije, Francije, Rusije in ZDA z Avstrijo podpisala pogodbo, danes imenovano
Avstrijska državna pogodba (ADP). Torej je
od njenega podpisa minilo 65 let. K njej so
nato pristopile še države, ki so bile članice
Organizacije združenih narodov in so bile 8.
maja 1945 v vojni z Nemčijo. Med njimi tudi
Socialistična federativna republika Jugoslavija. Vse pristopne članice imajo po pogodbi, tako kot članice podpisnice, praktično
enake pravice nad izvajanjem in kontroliranjem pogodbe. Pogodba je na strani Nemčije
v vojni poraženi Avstriji dala pravico do državnosti, a ji pri tem naložila zelo konkretne obveze, da bi se njena državnost lahko
uveljavljala. Za poznejše razumevanje tega
prispevka je pomembno poudariti, da je spoštovanje te pogodbe ena temeljnih zahtev za
priznanje avstrijske državnosti in da je ena
izmed obvez iz pogodbe bila oz. je še danes
opredeljena v 7. členu pogodbe. Ta člen, ki
edini neposredno zadeva bivšo Jugoslavijo
oz. sedanjo Slovenijo, opredeljuje sledeče
(povzetek):
- Slovenska manjšina v Avstriji uživa enake pravice kot vsi drugi avstrijski državljani.
- Državljani slovenske manjšine imajo
pravico do osnovnega pouka v slovenskem jeziku in ustreznega deleža pouka
v slovenščini v srednjih šolah.
- V določenih okrajih so dvojezični napisi
krajev in v teh okrajih je poleg nemščine
v državnih uradih in na sodišču uraden
jezik tudi slovenščina.
- Državljani slovenske manjšine so kot
Slovenci v teh okrajih deležni popolnoma enakih pravic kot ostali državljani.
- Vse organizacije, ki hočejo prikrajšati

navedene pravice slovenske manjšine v
Avstriji, se morajo prepovedati.
Iz 7. člena ADP je jasno in neizpodbitno razvidno, kakšne pravice ima slovenska manjšina v Avstriji; le-te so z jasnim poudarkom na
šolstvu in dvojezičnih napisih in pravici do
govora v slovenskem jeziku v državnih institucijah, torej točno na tem, kar najmočneje
ohranja in obeleži obstoj in prepoznavnost
manjšine. Razvidno pa je tudi oz. se ve, da
ravno te pravice dolga leta nikoli niso bile v
celoti uresničene (in še danes niso, nekatere
se celo nižajo, npr. šolske pravice in uporaba slovenščine v državnih institucijah), kljub
temu da je SFR Jugoslavija lahko aktivno in
legitimno bedela nad izvajanjem pogodbe.
Poglaviten vzrok za to je brez dvoma bil neavtentičen interes Jugoslavije za izvajanje
manjšinskih pravic. Jugoslavija je bila prevelika in s preveč notranjimi problemi, da bi
se resno ukvarjala še z manjšinskimi pravicami v Avstriji. Avstriji pa je to seveda ustrezalo, saj je počasi mineval močan naboj, da
je bila poražena stran druge svetovne vojne. Avstrija je postajala vedno manj omadeževana in vedno bolj samozavestna ter vse
bolj tolerantna do tistih sil, ki so zavračale
slovensko manjšino in njene pravice. Ne
samo da teh sil ni prepovedala, kar izrecno
pravi ADP, ne, celo več, te sile so bile dolga
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leta tudi del avstrijske državne politike (npr.
Haiderjeva vlada v Celovcu). Po razpadu
Jugoslavije pa je ugasnila še tista formalna možnost, da bi kdo skrbel za izvajanje 7.
člena ADP. Velike države podpisnice nimajo
niti slučajno kakršnega koli interesa, da bi
se posebej ukvarjale z izvajanjem oz. neizvajanjem tega člena. Izgovarjati se, da je že
formalna določitev v pogodbi, brez nasproti
Avstriji stoječega skrbnika pogodbe, zadosten razlog, da se bo ta izvajala kar sama od
sebe, vključno s 7. členom, je naivno. Dva
krat naivno pa je pričakovati, da bo Avstrija
sama, brez zunanjega pritiska, skrbela za
korektno uresničevanje pogodbe, vključno s
7. členom in s tem za enakopravnost manjšine, kar ji pogodba jasno nalaga. Da je to
res dvakrat naivno, nam dokazuje dejstvo,
da se po skoraj 65 letih pogodba ne izvršuje
v celoti; ker je Avstrija v vseh teh letih naredila več naporov za neuresničevanje pogodbe kot za njeno uresničevanje. In je takšno
javno ali tiho asimilacijsko politiko do manjšine logično pričakovati tudi v bodoče, ker
Avstrija pač ne jemlje resno spoznanja, da
so manjšine njeno bogastvo, ne breme. Žal
bi zelo verjetno drugače mislila in delovala,
če ta manjšina, žal, ne bi bila slovanska.
In kdo je v dani situaciji, poleg manjšine
same seveda, formalno, pravno, moralno,
preživetveno odgovoren in zavezan k izvajanju 7. člena ADP, ki je po logični praksi sodeč edino zagotovilo, da bo slovenska manjšina v Avstriji sploh imela osnovne pogoje
za svoje preživetje? Edino država Slovenija!
Le-ta ima v svojih rokah vse moralne vzvode odločanja, da brani manjšino, da skrbi za
njeno integriteto in razvoj. A to je premalo,
sodeč po šestdesetletni praksi. Imeti mora
tudi formalne, zakonske vzvode v svojih rokah. Le-teh pa nima, ker trenutno ni uradna
sopodpisnica Avstrijske državne pogodbe.
Avstrija v svojem interesu neprestano zelo
trdo ponavlja, da Slovenija ni in ne more
biti naslednica pravic umrle Jugoslavije. Po
drugi strani pa prijateljsko pravi, da so pravice manjšine spoštovane in ni razlogov za
kakršnokoli formalno kompliciranje. Če bi

temu bilo res tako, potem tudi ni nobenega
razloga na strani Avstrije, da ne bi sprejela
Slovenije kot skrbnice ADP, a tega ne stori.
Zakaj? Če pogledamo malo v preteklost in v
bistvo ADP, potem lahko ugotovimo, da Avstrija sploh ni v zakonski in formalni situaciji, da bi odločala o partnerjih pogodbe, njej
je bila pogodba naložena kot poraženi strani, ne kot neki partnerici v pogodbi. Pravico
aktivne partnerke si je začela jemati pozneje in vedno bolj in bolj; nasprotna stran, torej
prej Jugoslavija in sedaj Slovenija, pa nič. S
svojim molkom ji Slovenija to celo očitno potrjuje. Slovenija pa lahko postane (in mora!)
nositeljica teh pravic edino z mednarodno
notifikacijo ADP (ali povedano bolj enostavno, da te pravice v mednarodnem pravnem
procesu od Jugoslavije prenese nase, tako kot
smo prenesli tudi druge nasledstvene pravice in tudi dolžnosti). A Slovenija se temu že
več kot 25 let »uspešno« izmika, brez jasnega
odgovora, zakaj to počne. Kljub mnogim razpravam in vprašanjem, zakaj tega ne stori,
do danes še noben državni organ ali politik
na visoki funkciji (torej tisti, ki bi formalno
morali prevzeti odločanje o tem), ni tako ali
drugače odgovoril na to odprto vprašanje
oz. vitalen problem slovenske manjšine.
Tudi sam sem že dvakrat bivšim predsednikom slovenske vlade postavil to vprašanje
in dobil nikakršen odgovor (pa jasno, ne gre
za odgovor meni, temveč slovenski javnosti,
predvsem pa slovenski manjšini, za katero
ima slovenska država po mednarodnem
pravu določene pravice, moralne in zakonske). Ko sem vprašal drugič, sem pripisal, da
tretjič ne bom spraševal, ker dvakrat se pove
39

V RAZMISLEK
v mlinu, trikrat pa bedaku. In bom zato odgovoril sam, z vso moralno pravico, saj opravičeno pričakovanega odgovora ni in ni in
ga je verjetno tudi težko pričakovati. Zakaj,
ne vem?! Pa tako kot odgovor postavljam več
tez:
- Slovenska politika je tako nevedna, da
sploh ne ve, da obstaja Avstrijska državna pogodba, o čem le-ta govori in kaj ta
zagotavlja.
- Slovenska politika ima ADP za popolnoma marginalno zadevo in s tem žal
tudi življenje manjšine na avstrijskem
Koroškem.
- Slovenska politika se vede kot dunajski
hlevarji, ki se bojijo svojega avstro-ogrskega gospodarja.
- Slovenska politika je tako nesamozavestna, da se boji diplomatskih, političnih,
ekonomskih, družbenih pritiskov severne sosede, kljub temu da zahteva nič več
in nič manj kot le legitimno pravico.
- Slovenska politika ne uvidi, da je zgodovinsko gledano v duhu pogodbe glede
pogodbe v superiorni situaciji do Avstrije in ne obratno, a vede se, kot da bi bilo
obratno.
- Slovenska politika je preprosto nesposobna rešiti vitalne probleme slovenskega naroda v najširšem obsegu in smislu,
torej tudi preko državnih meja (pa ima
pri tem vso zakonsko osnovo v določilih
OZN o narodnostnih manjšinah).
- Slovenska politika se vede medlo, kot
se je beograjska pred stotimi leti, ko smo
10. 10. 1920 izgubili plebiscit in s tem velik del Koroške. Če ne bi bila le-ta takrat tako medlo neodgovorna, bi lahko
bilo takrat leta 1920 tudi drugače. Če bo
takšna medlost še nekaj časa trajala danes, bomo izgubili še tisto malo, kar je
slovenskega ostalo v Avstriji.
- Slovenska politika ima informacije, iz
katerih zanesljivo izhaja, da glede ADP
ne more oz. v interesu Slovenije ne sme
nič narediti; pa če je temu tako, potem je
zadeva končana, usoda slovenske manjšine v Avstriji zapečatena, a to mora slovenska javnost vedeti.

Odstotek slovenskega prebivalstva v Avstriji
v zadnjih stotih letih (in še posebej po drugi
svetovni vojni) nezadržno pada. Po grobih
ocenah (uradno štetje večkrat ni merodajno,
ker se zaradi takšnih ali drugačnih pritiskov
marsikdo, ki je Slovenec, ne izreče za Slovenca) se je število od druge svetovne vojne
zmanjšalo od 80.000 (v zadnjih 150 letih pa od
150.000) na 20.000 (številke so seveda okvirne
in ne čisto preverjene). Ta izrazit upad števila Slovencev na avstrijskem Koroškem po
drugi svetovni vojni še posebej poudari tezo,
da je slovenska manjšina bila pod pritiskom
diskriminacije na eni strani in ne pomoči
matične države na drugi strani, kljub ADP,
ki ji je in ji formalno še vedno zagotavlja popolno enakopravnost. Pa to padanje ni zakonitost ali pravilo in usoda manjšin na splošno; to je le vprašanje pomoči matične države
manjšini. Z moralno in seveda tudi formalno
podporo matične države bi bila manjšina bistveno bolj samozavestna in vitalna in bolj
ponosno kot sramežljivo izrekana za slovenstvo. Samo na Južno Tirolsko v Italijo poglejmo, kako je ta ista Avstrija (ali očitno čisto
neka druga) uspela poskrbeti, da ima njena
manjšina v Italiji vse potrebne pravice in se
zato ne manjša po številu prebivalcev kot po
socialno-ekonomskem razvoju, temveč raste
in se zelo uspešno razvija. Nemško govoreči
ljudje na skrajnem severu Italije se počutijo
celo dominantne v primerjavi z italijansko
govorečimi. Si predstavljate to sredi Pliberka
ali Velikovca, pred 150 leti bi lahko rekli tudi
sredi Celovca ali Beljaka. Pa zgodovinsko ali
zakonsko ni nobenega realnega vzroka, da
bi bili koroški Slovenci v startu v slabši situaciji kot Južni Tirolci; le drža Avstrije do Italije
je bistveno bolj samozavestna kot Slovenije
do Avstrije. Rezultati tako različnih drž pa
evidentni. Pa ne gre pri tem za noben nacionalizem, temveč izključno za mednarodno
uveljavljeno in v OZN potrjeno pravico živeti
in govoriti v nedrjih materinega jezika.
Slovenska politika je več samozavesti
zmogla pri reševanju odprtega vprašanja
glede meje na morju in s tem pokazala, da
je lahko tudi bolj samozavestna, če to želi oz.
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predvsem, če si upa. Upa si do Hrvaške, očitno pa si ne upa do Avstrije. Pa je pri tem
vprašanje morja časovno bistveno manj aktualno kot vprašanje slovenske manjšine v
Avstriji: morje bo veselo valovalo naprej prihodnjih tisoče let in se ne bo zmenilo za mejo
na njem. Mi in Hrvati pa to morje zadnjih
30 let tako ali drugače uporabljamo, z manjšimi incidenti, in ga bomo uporabljali tudi
naprej, četudi meja ne bo točno določena.
Slovenci v Avstriji pa bodo brez večje samozavesti Slovenije izumirali še naprej. Če bi
Slovenija vsaj pol toliko moči in diplomacije,
kot je posveti vprašanju meje na morju, posvetila manjšinskemu vprašanju v Avstriji, bi
bila situacija zanesljivo kar precej bolj ugodna. Morju se ne mudi, manjšini se mudi. S
Hrvati se bodemo, z Avstrijci pač ne!
Aha, pa še to, slovenski vladi ne bom posta-

vil vprašanja tretjič; zaradi prej navedenega
vzroka ga zapišem v informiranost bralcev:
- Zakaj le vse bivše slovenske vlade niso
notificirale Avstrijske državne pogodbe?
- Ali le misli aktualna slovenska vlada notificirati Avstrijsko državno pogodbo in
če ne, zakaj ne?
Avstrijska državna pogodba ni nikakršna
zgodovina, kot jo želijo videti nekateri, temveč živ organizem, od katerega je odločilno
odvisno preživetje Slovencev v Avstriji. Kdor
tega ne razume (in ne stori nič, pa ima vzvode v rokah, da bi lahko), pač ne dojame bistva slovenskega nacionalnega interesa.
Marijan Lačen
(objavljeno v Sobotni prilogi Dela, 18. 5. 2019)

UTRINKI

Na delavnici kavbojskih plesov

Medgeneracijsko druženje

Pridobitev novega moštvenega avta,
foto B. Keber

Krstitje gasilskega avta, foto B. Keber
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HUDA URA
»Micka, popazi na pobe! Grem v dolino.«
Micka je bila že navajena teh besed, saj skoraj ni bilo dneva od mamine smrti, da jih ne
bi slišala in tudi upoštevala. Oče je bil vedno več zdoma, poiskal si je drugo žensko,
saj odraščajoče otroke in malčico ni zmogel vzgojiti sam in zanje tudi ne ustrezno
preskrbeti. Micka je s svojimi šestnajstimi
leti od spomladi hitro postala vse kaj več kot
samo sestra svojim še otročjim bratom. Tudi
tistega dne ni bilo nič drugače.
Avgustovsko jutro je bilo trpko, suho, brez
jutranje rose. Težek zrak je hitro ustvaril potne srage na obrazu. Že več tednov ni bilo
dežja, poletje je bilo na vrhuncu. Brez jutranje rose, ki je osvežila in poživila vso življe,
pa še ni bilo. Ozračje je bilo nasičeno do tiste
mere, da so se bratje med igro in zadanim
delom, ki so ga morali vsak dan opraviti pri
živini, vedno pogosteje skregali. Micka jih
je mirila, pa saj so tudi njej misli vedno bolj
uhajale na drugo stran Uršlje gore, kjer je
spoznala sorodno dušo.
V času kosila, ko so vsi nekako zamaknjeno
in sploh naveličano srebali kolerabno juho
in zraven jedli krompirjeve polovičke kar z
olupkom, se je zunaj prebudil nič kaj obetavni južni veter, ki je prenesel vonj gnoja iz hleva prav v hišo. Micka je vstala od mize in se
na pragu zagledala v nebo, kako hitro menja
barvo iz čudovite modre v kakavasto rjavo.
Bilo je, kot bi nekdo ugasnil sonce. Zaslutila
je, da se bo zgodilo nekaj, in zmrazilo jo je
po telesu. Obrnila se je proti bratom in jim
z glasom, ki je moral biti zelo drugačen kot
sicer, zapovedala, naj zaprejo okna na hiši
in ugasnejo svečo, ki je gorela pod razpelom v kotu nad mizo. Sama je hitro skočila
proti štali in skednju ter mukoma zaprla
velika lesena vrata, saj je veter pihal vedno
močneje. Bele meglice so se kot arabeske že
poigravale pod temnim svodom. »Pa ja ne
bo hudega?« si je zamrmrala v brado, ko je
prva strela zaplesala po nebu in jo je v trenutku pospremil močan pok. Z nerazumljivo
nežnostjo je zaprla vhodna vrata in se pri-

družila bratom v izbi, ki so se že stisnili skupaj. Njihove sivo modre oči so izdajale strah
in vsakič, ko je skozi okna strela osvetlila
prostor, so se videle velike lepe beločnice.
Pričelo je ropotati po skodlasti strehi, sprva
razločno udarjanje toče se je spremenilo v
neprekinjen trušč, pospremljen s tuljenjem
vetra. Ob udarih strel so se v prostoru prikazovale nezemeljske slike, vsak del bornega pohištva je bil drugačne oblike. Le staro
razpelo v kotu nad mizo je ostalo vedno isto.
Vseh šest duš v izbi je nevede pričelo moliti.
Vsak svojo molitev je mrmral, pač tisto, ki jo
je znal ali mu je bila najbolj pri srcu. Tudi oči
so bile uprte v križanega in kakor bi jim govoril »Saj ne bo več dolgo«.
Po dvajsetih minutah divjanja narave je skozi okno v izbo znova posvetilo sonce. Dan se
je znova prižgal.
Z negotovimi koraki je Micka odprla
vrata, zaščemelo jo je v očeh. Tudi bratje so
si ob nenadni svetlobi zakrivali oči. Zunaj je
bilo vse belo od toče, od katere se je kadilo,
kot bi nekje v velikem loncu zavrel krop. Iz
grabna se je dvigovala megla in v nosnice
jim je udaril sveži vonj zemlje. Iz globine je
prihajal nezemeljski zvok, ko je grda, kalna
voda padala čez slapove. Bruuum, gruuum
…
Na nasprotnem bregu je zijala velika frata,
saj je skoraj pol hriba s travnikom požrla
voda in ga spravila z drevjem vred v dolino.
Nihče od njih še ni doživel, kaj šele videl kaj
takega. Tudi za roke se niso držali že dolgo,
dolgo.
Točo je hitro pospravilo toplo avgustovsko
sonce, premočene ptice so znova pričele
prepevati odo življenju. Oče se je s hitrimi
koraki prebijal proti domačiji, kar počez, saj
je neurje odneslo dobršen del steze. Na sedlu so ga pričakali, vsega upehanega, otroci.
Ni bilo prevelikega veselja. Težko izkušnjo so
morali preživeti sami.
Gvido Jančar
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KOLESARSKI PODVIG
Nekaj let nazaj se je v okviru prireditev Turističnega tedna odvijala tudi kolesarska
»dirka« na Najevsko lipo. Mišljena je bila kot
rekreativno kolesarjenje!
Na startu pred kulturnim domom se nas je
zbrala kar lepa skupina, vsi pripravljeni v
nizkem startu, čakajoč na začetni strel štarterja. Že pogled na zbrane kolesarje je pokazal velike razlike v opremljenosti, tako da
je moja malenkost prav izstopala. Tudi moja
fizična pripravljenost ni bila na tako visoki
ravni, kolo pa je bilo star rogovec, dokaj težak, vendar že s prestavami. Z mislijo, da
bom užival v rekreativnem kolesarjenju,
me je strel iz pištole zbudil iz zasanjanosti
in kar naenkrat smo na startnem mestu ostali le trije. Preostali »rekreativci« so bili že
pri šoli. Mi, zaostali, smo se spogledali in se
krepko zamislili nad svojo kolesarsko usodo.
Končno smo pritisnili na pedale in že smo
»zdrveli« proti visokemu cilju.
Pot je vodila nekaj časa po dolini Javorskega
potoka, pri Drolu smo zavili desno čez most
proti Prhaniji, kjer smo nadaljevali po cesti

do »stavbe« in naprej, kjer je pot zavila nad
kmetijo Lukač v smeri Kramarce do križišča
pri Andrcu, nato pa vse do najstarejše slovenske lipe mimo kmetij Vesevk in Najevnik.
Ne samo da smo bili »tekmovalci« zelo različno tehnično in fizično pripravljeni, bili smo
tudi različnih starostnih skupin. Prav v gozdu pod Kramarco se mi je dogodil fleten dogodek. Starejši možakar je ob strani cestišča
popravljal svoje kolo. Kar nasmejalo se mi je.
Ne, nisem imel v mislih nič slabega, le zavedanje in tekmovalni duh, da sem nekoga le
prehitel, bolje rečeno, odpeljal sem se mimo
njega! Pa kaj, ko ni trajalo dolgo, ko je ta kolesar kar švignil mimo mene in tisto malo
petminutno zadovoljstvo se je moralo umakniti novemu trpljenju. A sem tudi jaz uspel
prikolesariti, nekaj tudi pripešačiti do cilja
pri lipi. Za popolno srečo, po prekolesarjenih dvanajstih kilometrih in skoraj petsto
višinskih metrih, je poskrbela še izžrebana
nagrada.
Ivan Kos

UTRINKI

Na dobrodelni akciji pogozdovanja

Obisk madžarske veleposlanice
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ŠČUKE PA NI
Gledališki krožek mladih, ki deluje pod vodstvom Gvida Jančarja, je sredi Turističnega tedna
v nabito polni dvorani uprizoril komedijo Toneta Partljiča Ščuke pa ni. To je že njihova tretja
predstava v petletnem delovanju skupine. Odlično igro so pokazali: Robert Končnik, Anja Deželak, Rok Potočnik, Urška Šteble, Sašo Potočnik, Alina Slatinek, Ana Vita Leban in David Verdel. Igro je režiral Gvido Jančar. Za luč in glasbo je poskrbel Jan Potočnik. Čestitamo mladim
gledališčnikom. Le tako naprej!
Ur.

Foto B. Keber

RAZSTAVA PORTRETOV
Tokrat nam je (po fotografijah)
naslikal 24 portretov Črnjanov.
Izdelani so z občutkom in velikim
spoštovanjem do vsakega portretiranega. Podobnosti so tako izrazite, da smo ob pogledu na sliko takoj vedeli, kdo je, in nam niti ni bilo
potrebno prebrati podnapisa. Zanimivo je, da je bolj ali manj zadel
izraz, ki izraža osebnost portretiranca. In v tem je vrednost portreta. Razstavil je še šest slik večjega
formata v tehniki beli suhi pastel
na črni podlagi.
Janet je poleg priznanega slikarja Leandra
Fužirja že drugi (če ne tretji?) Črnjan, ki se
rad izraža z barvo in čopičem.
Le koga vse nimamo v Črni?!

Otvoritev razstave portretov Dareta Janeta

V bogatem in raznolikem programu 64. Turističnega tedna je bila v galeriji kulturnega
doma na ogled slikarska razstava. Portretist
in karikaturist DARKO JANET je v Črni že
razstavljal, v naših Cajtngah pa smo že tudi
lahko brali o njem.

MaRe
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ZAKAJ NE BI SLOVENIJE
IDENTIFICIRALI S ČEBELNJAKOM?
Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo
pomemben produkt trajnostnega – zelenega
turizma, čebelarski turizem. Čebelarstvo je
v Sloveniji način življenja in čebele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih poseben
status. Razvoj čebelarske turistične ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomemben
ključ k ohranjanju slovenskega čebelarstva,
še posebno v zadnjih letih, ko je pridelava
medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega dne
čebel pa je ta panoga postala pomembna
tudi z gospodarskega vidika drugih panog v
Sloveniji, saj privablja mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel.
Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato
čebelarsko tradicijo, čebelarski turizem je
v vzponu, kar se kaže tudi na področju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo izjemnost naše dediščine. Nekateri spominki,
kot so npr. panjske končnice, lectova srca,
dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz
medu, so že zastopani na našem trgu in so
pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so
povezani z našo tradicijo, kranjsko čebelo in
slovenskim čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo številne ponudnike,
ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno izdelane spominke iz naravnih materialov, povezanih z zgodovino in kulturo določenega
kraja ali države.
Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so naklonjeni čebelarskim spominkom in na trgu se pojavljajo nove in nove
ideje spominkov na področju čebelarstva. S
ciljem zbrati pestro ponudbo spominkov, je
Čebelarska zveza Slovenije v letu 2017 objavila natečaj za čebelarske spominke in darila, povezana s čebeljimi pridelki in izdelki

in objavila spletni katalog spominkov na področju čebelarstva, ki je dostopen na spletni
strani http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov Čebelarske
zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija
ocenila primernost spominkov, bomo le-te
dodali med ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise različnih spominkov, ponudnike in njihove kontakte.
Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. Pri tem je potrebno izpostaviti
prednosti, ki jih prinaša med, vključen v EU
sheme kakovosti.
Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo in Kočevski gozdni med in Kraški
med z zaščiteno označbo porekla. Pri tujih
turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh simbolov, saj predstav
ljajo višjo kakovost. Poleg tega je iz samega
imena razvidno poreklo, kar evropskemu
potrošniku veliko pomeni.
Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj
zabavnega, iskanje nečesa, kar spominja
na kraj potovanja in turistom predstavlja
otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele.
Preko spominkov doživljajo kulturo dežele, se z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne bi
identificirali s čebelnjakom, tako kot Pariz
identificiramo z Eifflovim stolpom? To, da
svetovni dan čebel praznujemo na rojstni
dan slovenskega čebelarja Antona Janša, je
veliko priznanje ne samo slovenskemu čebelarstvu, temveč tudi Sloveniji.
Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

45

DA NE POZABIMO

KOŠNJA NA KOROŠKIH BREGEH
in slovenski rekord v Guinnessovi knjigi
Ročna kosa sestoji iz lesenega kosišča z
dvema ročajema, jeklene kose in jeklenega
obročka z vijakom za pritrditev kose na kosišče. Zraven spada še čepun, ki se ga pritrdi
za pas in je navadno iz govejega roga, lesen
ali iz pločevine, in kamen za brušenje kose
ali oslo. Pri košnji so se uporabljale tudi klepe, to je trinožni stol, ki ima na sprednji strani nasajeno babico, jeklen podstavek, na katerem se je sklepala kosa, da je bolje rezala.
Kadar je kosec zadel v kamen, se je na kosi
pojavila poškodba, ki je zelo ovirala dobro
košnjo, zato so bile v pomoč klepe, da se je to
poškodbo saniralo.

Svojo mladost sem preživel na strmih pobočjih Pecnika, to je bivša kmetija tik pod skalovjem Jakob in visoko nad Šmelcem; le-to je
takratna uprava Rudnika Mežica leta 1889
odkupila od kmeta. Na kmetiji so bili štirje
večji objekti: dve hiši, kašča in ogromen hlev.
V ti dve hiši in kaščo je takratno podjetje Rudnik Mežica naselilo rudarske družine. Na
Pecnikovo smo se preselili leta 1952, ko je
oče kupil dvostanovanjsko hišo na tej nekdanji kmetiji. V teh treh objektih je takrat prebivalo sedem družin in vsi očetje so bili knapi.
Da bi lažje preživeli velike družine, je vsem
družinam pripadalo tudi določeno zemljišče,
kjer so pridelovali predvsem krompir in zelenjavo. Za domača jajca je imela vsaka družina določeno število kokoši in za mast ter
meso vsaj enega prašiča. Ker si je naš oče
omislil tudi kravo, je s tem v družini nastalo
veliko več dela, saj je bilo potrebno pripraviti
krmo za celo zimo. Kako smo jo pridelali na
teh strmih pobočjih, je opisano v spodnjem
tekstu.
Staro slovensko ime za mesec julij je mali srpan, kar pomeni, da se tega meseca že prične prva žetev. Za koroške strme bregove pa
to ne velja, saj se pri nas šele v juliju začne
prva košnja trave. V najstrmejših predelih
travnikov se še vedno uporablja stara ročna
kosa, kajti za moderne motorne kosilnice so
ti bregovi prestrmi, da bi jih bilo možno pokositi.
Ko je bila na teh bregeh trava dovolj velika, je
oče zvečer pogledal proti oblakom na nebu,
kakšni so in kam se pomikajo, in kmalu ugotovil, kakšno bo vreme naslednji dan. Če je
kazalo, da bo lepo, je rekel: »Pobi, jutri zjutraj
gremo kosit!« Ob četrti uri zjutraj nas je že
budil: »Ajde, gremo, vsak čas bo sonce vstalo
in potem bo prevroče za košnjo, pa še kosa
bo slabše rezala, ko na travi ne bo več rose.«
In tako se je dogajalo večkrat vsako leto v poletnem času.

Aleš Moličnik mlajši in Aleš Moličnik starejši med brušenjem kose na bregovih Pecnika
okoli leta 1972.
V času pred motornimi kosilnicami se je vse
travnike kosilo z ročno koso, zato so takrat
kmetje najeli večje število koscev, ki so bili
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vešči tega dela, da je bil travnik pokošen
najmanj do 10. ure zjutraj. Potem so prišle
ženske in otroci in raztrosili nakošeno travo,
da se je do večera, medtem so jo še enkrat z
grabljami obrnili, čim bolj posušila, pred večerom pa zgrabili skupaj in napravili kupe.
Naslednje jutro je bilo treba te kupe zopet
raztrositi in potem še enkrat obrniti in če je
bilo sonce radodarno, se je lahko suho seno
potem spravilo na skedenj.
Na ravninskih delih so seno zvozili z volov
sko vprego, medtem ko je bilo treba z naših
bregov seno znositi v bremenih, ki so si jih
moški zadali na glavo, na špilah ali v štriku.
Špila je bila lesen kol, velikosti cca 1.5 m, ki
je bil na obeh straneh ošiljen in je imel dve
prečni letvi, od katerih je bila ena fiksna,
druga pa snemljiva. Na špilo, ki jo je bilo treba vsaditi v zemljo, se je nato nabasalo seno
in zataknilo s snemljivo letvijo ali cvekom.

Aleš Moličnik st. in Zdravko Moličnik, zadaj
na sliki kozolc ali konj, spredaj prevrnjene
klepe.

Še Cvelbarjevi kosci po končani košnji.
(Vse slike Aleš in Zdravko Moličnik)
Naslednji sestavek je prepisan iz 24ur.com,
12. 8. 2018
Na smučišču v Cerknem so postavljali Guinnessov rekord v največjem številu koscev,
ki na enem mestu kosijo z ročno koso. Dogodka z imenom ’Košna u snežet’ se je udeležilo okoli 570 koscev, na uradno potrditev
rekorda pa bodo morali še malo počakati.
Dogodek je organiziralo Društvo podeželske mladine Škofja Loka, njihov cilj pa je bil,
da se vpišejo v Guinnessovo knjigo rekordov
kot najbolj številčna skupina koscev na svetu. V društvu so zapisali, da gre pri dogodku
za ohranjanje tradicije in starih delovnih navad, povabili pa so vse, ki bi želeli sodelovati
pri postavljanju rekorda ali pa samo spod-

Primer nošnje špile - bremena na skedenj.
Kadar pa je za drugi dan košnje vreme kazalo zelo slabo in je bilo napovedano deževje, smo še isti dan napravili kozolce ali konje
in nanje zložili napol posušeno seno, ki se je
potem lahko sušilo tudi do 14 dni, preden so
ga pospravili na skedenj.
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bujati kosce. Postavljanja rekorda se je udeležilo 570 koscev. Da bi bil rekord veljaven,
so morali kositi dve minuti, med košnjo pa se
je slišalo tudi vriskanje in petje. Prireditev so
spremljali številni obiskovalci, ki so bodrili
kosce in kosice vsaj treh generacij. Najmlajši
med njimi je štel 16 let, najstarejši udeleženec pa 88 let. Udeležba je bila mednarodna,
saj so kosili tudi gostje iz Južne Afrike, Velike Britanije in Poljske. Dogajanje so opazovali spremljevalci, ki so preverili, kako je
pokošeno, prisotni pa sta bili tudi dve priči.
Vso zbrano dokumentacijo so morali orga-

nizatorji dogodka posredovati Guinnessu, sedaj pa bo potrebno počakati nekaj mesecev,
da rekord tudi uradno potrdijo, čeprav je bil
neuradno že postavljen. Navodila za košnjo,
ki jim je bilo potrebno slediti za postavitev rekorda, je namreč upoštevalo kar 564 koscev.
Letos v aprilu 2019 je bil rekord uradno priznan in zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov, podatke mi je sporočil Klemen Mezek, ki
je bil predsednik društva in tudi organiziral
to prireditev.
Aleš Moličnik

RADA SEM NABIRALA ČRNICE
Črnice ali borovnice spadajo med najbolj
zdrave in koristne sadeže, ki jih lahko na
Koroškem nabiramo cela dva meseca. Letos
jih je v črnjanski nižji okolici pomoril mraz,
toda pravi nabiralci so jih avgusta poiskali
na višjih legah, tako da se je v smrekovških
gozdovih spet kar trlo črničarjev. Ženske jih
večinoma pridejo iskat za domačo uporabo,
da spečejo kak štrudl, skuhajo kompot in
marmelado ali pa jih posušijo za čaj proti
driski. Najdejo pa se tudi taki, ki nabirajo te
temno modre drobne sadeže za prodajo. S
tem si malo povečajo družinski proračun, a
ker je to trdo delo, prav obogateti z nabiranjem borovnic ne morejo. Danes nas glede
tega omejuje tudi Zakon o gozdovih, ki zapoveduje, da lahko nabereš le dva kilograma borovnic; vprašanje pa je, ali se kdo tega
drži in ali to nabiranje kontrolirajo.
Živi pa so še spomini na čase, ko je mnogo
knapovških ali olcarskih družin poleti nabiralo črnice: starši, da so nakupili oblačil, obuje in privoščili članom družine kak
priboljšek, otroci, da so zaslužili za šolske
potrebščine, mnogi, da so lahko odšli na
morje.

Marija Hodnik ima za sabo 40 let pridnega
nabiranja teh gozdnih sadežev. »Skoraj bi si
zaslužila še eno penzijo!« se nasmehne danes, ko je to delo končno opustila. Z dvajsetimi leti je prišla v Črno iz Otiškega Vrha,
iz družine s petimi otroki, navajena trdega
dela. »Pri nas doma ni bilo črnic, a v Črni
smo vsa leta, ko je prišel julij, šli v gošo - vsi,
cela družina. Ob petih zjutraj, včasih se še
svitalo ni. Nabrala sem dva ajmerja, potem

Marija Hodnik
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pa hitro domov, včasih sem še utegnila skuhati kosilo in nato hitro na šiht. Dolga leta
sem namreč pri gverku pucala. Takrat smo
še imeli prašiče, stanovali pa smo v Mušeniku. Ko so bili otroci še majhni, mi jih je
varvala stara Glančnica – v tistih časih smo
si vsi pomagali med seboj. Ko so bili dovolj
veliki, so šli z mano: Anica, Stanko, Sonja in
Drago. Pridni so bili, nihče se ni pritoževal;
s tem so dobili pravo delovno vzgojo in zrasli
v dobre delavce. Večinoma smo nabirali na
Farovškem, ker je bilo najbližje, včasih tudi
nad Drolom, a takrat smo že imeli moped.
Vozil ga je mož Anton, ki me je včasih dvakrat na dan peljal v črnice. Marsikdaj je bilo
strmo, da sem včasih komaj stala na nogah.
Tudi v Topli smo našli polne črnice, na Fajmutovi frati so bile res lepe, a do tja smo morali
kljub prevozu še eno uro pešačiti; jaz pa sem
se bala kač, zato nismo pogosto zahajali na
tisti konec. Lepe žlake smo našli tudi okoli
Kramarce. Vedeli smo za mnoga priljubljena mesta, a nič nismo mogli narediti, če je bil
žlak že zaseden. Več let smo hodili v Avstrijo:
tam so tereni bolj položni, slabost avstrijskih
gozdov pa je, da so nas lastniki včasih odganjali. Bilo je naporno, pa sem vseeno rada
opravljala to delo, saj se sredi gozda umiriš
in v tišini premlevaš svoje misli. Oblečene
smo imeli dolge hlače, na nogah pa škornje,
in to je bila oprema za sonce in dež. A nikoli nisem dobila kakega ceka (klopa), mene
se na srečo niso prijeli, očitno nimam prave
krvi. Tudi ostali člani družine niso imeli težav s klopi. S seboj sem navadno imela skromno malico, najraje kruh in kak paradajz,
salame mi niso tako dišale, toda včasih sem
kar pozabila jesti.
Sprva smo črnice prodajali kar v Črni, odkupovala jih je Faktorca, tudi Koradika. Takrat so jih še ločili v borovnice prve in druge
kategorije. Spomnim se, kako sem bila jezna, ko sem jih skrbno nabirala na roko, da
so ohranile sivino oziroma meglo, kot se je
temu reklo, a neusmiljena odkupovalka jih
je ocenila za drugo kategorijo. Večinoma pa
smo jih nabirali z riflnom. A nikoli z grablja-

mi, toliko pa spoštujemo gozdove in njihovo
bogastvo! Seveda je bilo vmes veliko listja in
smrekovih iglic, zato smo morali nesti črnice
najprej domov, da smo jih z vetrnikom (vetnikom) prebrali, šele potem so šle v prodajo.
Marsikdaj je bilo tako, da so mi odraščajoči
otroci prebirali črnice, takrat še na roke, jaz
pa sem šla popoldne še enkrat v gošo. Več
let nam jih je odkupoval nek Mariborčan, s
katerim smo dobro sodelovali, saj je bil pošten in delaven. Kasneje smo črnice direktno
vozili v Izolo, kar je tudi prineslo dober za
služek.
Kaka večja nesreča se nam ni zgodila, tudi
nam ni kdo ukradel črnic, kot so nekateri
ljudje znali povedati. Enkrat sem jih razsula v potok, ko sem lezla čezenj preko podrte
smreke, pa mi je spodrsnilo. Drugič sem padla na rit, a sem imela črnice na hrbtu v košu,
tako da se mi jih je le nekaj vsulo za vrat.
Vsako poletje sem slišala od sokrajanov
kako pripombo: »A se ti ljubi hoditi po črnice? A zdaj pa spet služit denar?« Velikokrat
so name gledali zviška ali pa sem začutila
njihovo favšijo. Pa me njihove pripombe niso
omajale! In nismo bili edini, črnice so hodile
nabirat še mnoge druge družine: Paradiževi, Robarjevi, Hodnikovi … Tudi Povsodovih
se spomnim, stari Fika je nekoč bajžasto
pripomnil: »Al, črnic pa ni, ker jih Fika in Fikica vse pobereta!« Nekoč smo zjutraj maširali mimo Farovškega, kjer je župnik Šiman
kosil. Zaklical nam je: »Naj vam Bog da čim
več črnic!« Jaz pa sem mu odgovorila: »Jih
bom morala že sama nabrati, Bog mi jih ne
bo dal!«
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Starejši nabiralci so vedno mlajše učili, da
med nabiranjem ne smeš jesti borovnic. Šele
ko so bile košare polne ali na poti domov, so
se jih lahko najedli. Jaz s tem nisem imela
težav, ker se mi črnic nikoli ni luštalo, nikoli jih nisem jedla. Tisti smrdljivi šoštar, ki se
ti prikrade na roko, mi je vzel ves apetit do
njih, zato še štrudlna ne maram. Pa da ne
govorim o črnih zobeh, ki jih potem težko
očistiš!
Zdaj pa že nekaj let ne nabiram več črnic.
V gošo me ne potegne več, malo me bolijo
noge, tistega obdobja je pač konec. A bili so

lepi časi: čeprav smo imeli težko življenje, je
bilo fajn, saj smo se lepo razumeli.«
Dandanes ni več toliko nabiranja črnic za
zaslužek. Ljudje imamo nekoliko višji standard, otrokom pa črnice, potresene s sladkorjem, nič ne pomenijo. Obenem te odlične
gozdne sadeže ponekod izpodrivajo ameriške borovnice, ki jih lahko gojiš na vrtu. A
pristaši zdrave prehrane jih še vedno hodimo iskat, četudi daleč v gore, do nadmorske
višine 1.500 metrov …
Irena Greiner

JUBILEJI

Jožefa Fajmut, 90 let

Marija (Micka) Leskovec, 90 let

Tončka Grabner, 90 let

Marija Polajner, 90 let
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Vida Golobinek, 90 let
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BILO JE NEKOČ V ČRNI IN ŽERJAVU

Na zabavi pri Škrubiju s Fredijem
Markom, na harmoniki Orešnik

Razglednica, na sliki Franc Bezovnak, 1943

Slovo od Simona Črešnika,
dolgoletnega župnika v Črni

Razstava v šoli Helena leta 1933

Slovo od Ferda Čulka, dolgoletnega člana
UO in blagajnika TVD Partizan. V imenu Črnjanov sta se poslovila Fajmut in Radovič.
Po slovesu so ga odpeljali v rodni Žalec.

V Mušeniku zraven žage smo se nekoč kopali
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VABILO
Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI,
v kateri želimo objavljati kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka fotografija
je dragocen dokument pričevanja o življenju v našem kraju nekoč, mi pa bi radi
to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo staro
fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali dogajanje; napišite vse, kar
veste o posnetku. Če datuma ne veste, nam posredujte približno letnico posnetka.
Svojo fotografijo lahko pošljete po internetu na naslov urednice: irena.greiner@guest.
arnes.si oziroma irena.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.
Tokrat je za to rubriko prispeval fotografije Vili Fajmut.

KOLORADO, UTAH: SMETARSKI MEDVEDI,
PUME, ČRNE VDOVE IN KLOPOTAČE
Glede na to, da je Durango star zahodni
kraj, kaj pa divje živali? Tamkaj ni nič neobičajnega, če ponoči odideš pokukat pred hišo
in zagledaš medveda, ki ležerno leži na terasi. V okraju so znani »smetarski medvedi«, ki
dejansko hodijo do hiš in točno vedo, kdaj se
pobira smetje in kdaj imajo kaj za pod zob
med odpadki. Med sprehodom izven centra lahko naletiš tudi na pumo, katere si res
nisem želela srečati. Ko sva s Karlino odšli
do obročnega jezera in se je začelo večeriti,

Pred dvema letoma se je moja prijateljica,
tudi Črnjanka, preselila v Kolorado in letos
maja sem odpotovala tja na obisk. Živi v Durangu, na »divjem zahodu«, ki se nahaja na
skoraj takšni nadmorski višini, kot bi ves čas
bival na vrhu Pece. Pred potovanjem sem
videla pokrajino skozi njene foto utrinke, a
ko prideš tja, ugotoviš, da si preko slike ne
moreš predstavljati, kako je tam v resnici.
Skozi kraj se še zmeraj poganja parna lokomotiva, ki prevaža turiste. Del Duranga,
kjer smo bivali, je puščavsko obarvan, veliko
površine je gorate, skalnate, zemlja pa suha
in rdečkasta. Zanimivo mi je bilo, da rož tam
skoraj ni, le gorske rastejo v višavah, pa še
to večinoma v avgustu, tako da bi bil čudež,
če bi spomladi kjerkoli v tamkajšnih 'nižinah'
naletela na kakšno cvetlico. Ob prihodu so
me presenetile tudi luknje v stenah starejših
zgradb, še iz časov, ko so se kar tako streljali
med sabo na kakšnih medsebojnih obračunih. Sedaj te luknje krasijo lokalne gostilne,
restavracije v spomin na tiste čase, ko so se
dejansko odvijali dvoboji.
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sem se vračala navzdol po zelo ozki, strmi
in spolzki poti, nikjer pa ni bilo ničesar, da
bi se lahko oprijela. Ugotovila sem, da je bilo
najlažje kar teči navzdol, samo na rob nisem smela stopiti, res je bilo divje, a čudoviti
razgledi.

priznam, da sem pohitela do avta, saj nisem
želela naleteti niti na pumo niti na medveda. Je pa zanimiv občutek, ko si sredi takšne
pokrajine in se to lahko zgodi. Ves čas bivanja sem lahko pričakovala kakšno snidenje
z medvedom in eno noč dejansko je nekaj
rožljalo okoli hiše, a sem raje ostala kar v
postelji.
En dan sem se sprehodila tudi na višjo
razgledno točko. Tam njihova običajna pot
ni bila zavarovana ali označena, kot so pri
nas. Ko sem se vzpenjala po suhi peščeni površini, obdani s skalami in z visokimi prepadi, sem sanjala o kakšni žici, vrvi, za katero
bi se lahko prijela. Me je dokaj stisnilo, ko

Med mojim dopustom v ZDA smo šli še taborit v Utah. Namestili smo se v taboru sredi puščave. Tamkaj so nevarne klopotače in
črne vdove. Misel na to sicer ni bila prijetna,
saj smo spali v šotoru in bi hitro lahko kaj
zlezlo v spalno vrečo. Bivati sredi puščavske
divjine zna biti vznemirljivo. Zbujati se ob
visokih skalah ima svoj čar. Čez dan je močno pripekalo sonce, ponoči pa so se stopinje tako zelo znižale, da sem nase vrgla vsa
možna oblačila in še vedno mi ni bilo dovolj.
Ob večerih smo si zanetili ogenj in se mastili s takoimenovanimi tipičnimi »s'mores«;
kombinacija stopljenega Marshmallow-a v
sendviču s keksom in čokolado. Imenujejo se
s'mores (kratica za »some more«), ker si vsak
želi še več in res so zelo dobri.
V Utahu smo krenili do kanjona, ki se nahaja v »Dead horse point state« parku. Velikega kanjona nismo šli obiskat, ker je v tamkajšnjih predelih deževalo, a je bil ta ravno
tako veličasten. Doživetja kanjona je težko
53

POPOTOVANJE
opisati. Ko si dejansko tam, občutiš velik mir
in zaznavaš povsem drugačno okolico ter
se čudiš temu, kako lahko narava oblikuje
takšna čudesa. Stala sem na robu in ostala
brez besed.
Med taborjenjem smo se mimogrede odpravili do »Fisher towers«, območje s puščavskimi stolpi.

preživljali čas v kamnitih stenah, ki pa so
zvabile medse tudi nas.
Po taborjenju sem svoje dopustovanje v Durangu počasi zaključila in ugotovila, da sem
na trenutke doživela tudi podobnosti s Črno,
kot je pozdravljanje ljudi na cesti, potreba po
avtu zaradi odročnosti, preprosto življenje,
veliko neokrnjene narave ter sosedov, ki te
poznajo.

Utah ima tudi znamenite naravne loke. Nismo šli v naravni park, prebili smo se mimo
dolge čakajoče vrste turistov, saj je bil v bližini prav tako čudovit naravni lok z manj
gneče.
Zadnji dan pred vrnitvijo v Durango smo se
odpravili še plezat. V Utahu imajo kar dosti naravnih sten in veliko plezalcev. Na poti
ob cesti je bilo na ducate navdušencev, ki so

Barbara Jelen

UTRINKI

Nastop akademske folklorne skupine
France Marolt

Predstavitev dobrih praks občin
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»Ampak v gozdu še naprej se čuje večna ptičja
pesem, drevesa še šumijo, gore se še vzpenjajo v
nebo, morje še valovi in šumi in oblaki so včasih
tako lepi ... «, čeprav se poletje počasi poslavlja.
nje sil, ki uravnavajo dan, ne igra več nobene vloge, izgubijo tudi pravila in zakoni, ki
koreninijo v neposrednem zaznavanju, svojo
vlogo. Glavni vzrok, da smo se odpovedali to
vrstnim spoznanjem, so bile obljube moderne tehnike in medicine o »hitrejših« rešitvah
za vsakdanje probleme. Tudi mi vsi, ki smo se
lahkega srca odpovedali spoznanju o ritmih,
da delamo podobno, saj smo na račun pameti, mere in smisla kratkoročne ugodnosti
povzdignili kot najvišjo dobrino. Verjamemo,
da lahko vse prehitimo, tudi naravo, in pri
tem smo prehiteli sami sebe. V peklenskem
tempu našega časa se neprestano ženemo
iz preteklosti v prihodnost. Izgubljamo pa
trenutek sedanjosti, to je edino časovno obdobje, v katerem se dogaja življenje.
»Tako pomembno je biti dober s seboj in
naravo in namesto da vlada samo eden od
vaju obeh, je bolje, da z mehkim medsebojnim vplivom vzpostavljata ravnotežje drug z
drugim.« (Goethe)

PRETEKLOST IN SEDANJOST
Človek je tisočletja dolgo živel v harmoniji
z ritmi narave, da je lahko preživel. Izostreni čuti, budnost, sposobnost zaznavanja in
opazovanje natančnega delovanja narave
so naredili naše prednike za »mojstre pravega časa«. Uspeh nekoga ni odvisen samo od
tega, kako smo za to delovanje usposobljeni,
ampak nanj odločilno vpliva ČAS, kdaj to počenjamo. Naravno je, da so si naši prastarši
prizadevali prenesti svoje znanje in izkušnje
naslednikom. Odkriti so morali uro čisto
posebne vrste. Uporabili so oporne točke
iz narave; sonce, luna in zvezde so se ponujali za »kazalce in številke« na tej uri. Slike
ozvezdij so tako postale številke na številčnici neba.V grobem so naši predniki ločili med
dvanajstimi silami, ki so vsakokrat imele
različno usmerjenost in posebnost. Te, ki so
jih opazili v povezavi z gibanjem Sonca skozi ozvezdja (v obdobju enega leta) ali Lune
(v obdobju enega meseca), so poimenovali z
dvanajstimi različnimi imeni. Tako je nastalo dvanajst slik - znamenj živalskega kroga
- zodiaka: Oven, Bik, Dvojčka, Rak, Lev, Devica, Tehnica, Škorpijon, Strelec, Kozorog,
Vodnar in Ribi. Tako si je človek priskrbel
»zvezdno uro«. Na njej je lahko vedno odčital, kateri vplivi pravkar vladajo in kateri
pospeševalni ali zaviralni vplivi bodo v prihodnosti sodelovali pri njegovih namerah.
Ta spoznanja o ritmih v naravi so bila pozabljena skoraj čez noč, na koncu 19. stoletja.
Morda tudi zato, ker je vsako sistemiziranje
lahko neke vrste uspavanje. Če moja ura
kaže dvanajst vsak dan opoldne, mi seveda
ni potrebno več gledati sonca, da se prepričam, koliko je ura. Ko neposredno zaznava-

NE POČNI, ČESAR NOČEŠ
Osvojiti to pojmovanje kot pristno orientacijsko točko, torej dosledno živeti to idejo,
ni preprosto, predvsem pa ni zastonj. Hočem reči, da me kot odraslo nihče ne more
prisiliti v nekaj, česar nočem. Običajno v
vsakdanjem življenju je to kljubovanje veliko
cenejše. Navadno zadošča že zmožnost, da
se odrečemo hotenju, da nam drugi ploskajo, nas odobravajo in nas imajo radi. Ceno
pa navadno plačaš že s tem, da potem, ko
si upaš reči NE, začneš spoznavati strani
prijateljev, ki jih prej nisi poznal: njihov tilnik, njihov hrbet, vse tiste druge plati, ki jih
spoznaš šele, ko drugi odhaja. Resda nihče
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ne more vedno početi vsega, kar bi rad, vsi
pa lahko počnemo, česar nočemo, in sicer
nikoli. So resnice, ki ostajajo resnične skozi
čas in spreminjajoče se okoliščine.
To je RESNICA GORE, da sezidamo svojo
hišo na trdni podlagi.
To je RESNICA REKE, da potešimo svojo
žejo in plujemo po njih, iskaje nova obzorja.
To je RESNICA ZVEZDE, da nas vodijo tudi v
naših najtemnejših nočeh.
To so pojmovanja, ki se ne nanašajo na določene trenutke, vsakega posebej, katerih seštevek navadno imenujemo ŽIVLJENJE.

in nalogam ter jih na koncu sprejme za svoje. Tako si pridobi delovne navade. Raziskave so pokazale, da se otroci, ki imajo delovne
navade, dobro znajdejo tudi v odraslem obdobju življenja. A življenje je maraton in na
tem maratonu mora tisti, ki veliko dela, tudi
veliko počivati, zabava pa je tisto, kar daje
vsemu skupaj okus in vonj.
Kakovostno življenje lahko živimo le, če se
cenimo in spoštujemo. Ko čutimo, da smo
pomembni, in ko verjamemo v svoje sposobnosti, je naš občutek lastne vrednosti močan.
In kako nastane ta občutek? Starši so tisti
prvi, ki posredujejo otroku svoje vrednote
in prepričanja. In starši so vsota svojih izkušenj in svojih prepričanj. Tako se že majhen otrok nauči, kaj pri njem starši cenijo,
in tako razvija svoj vrednostni sistem. Otrok
bo verjel vase le, če mu starši zaupajo in verjamejo vanj. Odrasle osebe z nizkim občutkom lastne vrednosti menijo, da je za uspeh
potrebna sreča in ne znanje, delo in trud.
Oseba z močnim občutkom lastne vredno
sti pa verjame vase in v svoje sposobnosti. V
sebi je razvila osebno moč, ne glede na preizkušnje, ki nam jih nastavlja življenje.

DELO
Delo je ena osnovnih človekovih dejavnosti
in pomembna družbena vrednota. Obstojalo je v vseh skupnostih in v vseh obdobjih,
tudi v prazgodovini. Včasih se vprašamo, če
smo ljudje gensko programirani za delo in v
katerem življenjskem obdobju se to aktivira.
Bi morali starši počakati, da se prebudi tudi
pri njihovih otrocih? Majhnega otroka vodi
motivacija, ki jo je Sigmund Freud imenoval
načelo ugodja. To pomeni, da otrok zmotno
misli, da je vse, kar je prijetno, koristno, vse
tisto, kar je neprijetno, pa je škodljivo. Zato
noče delati ničesar, kar je zanj neprijetno in
se upira, ko od njega zahtevamo, naj preneha početi tisto, kar se mu zdi prijetno. Naloga staršev je, da naučijo svojega otroka, da
obstojajo prijetnosti, ki so škodljive, in neprijetnosti, ki so koristne. Vendar ne gre povsem gladko, saj otrok njihovo ravnanje, to je
discipliniranje, prepovedi in prisilo, zmotno
dojema kot zavračanje, kot dokaz, da ga nimajo radi. Svoje doživljanje pokaže včasih
povsem dramatično, tako da se nekateri
starši umaknejo, da ne bi otroka »travmatizirali«. To pa je huda napaka, saj postanejo v
odnosu z njim nemočni, pojavlja se nova vrsta težav. Posameznik, ki so mu dovolili, da
je ostal len, se izogiba neprijetnim nalogam,
s katerimi je natrpano naše vsakdanje življenje. Starši, ki ne dopuščajo lenobe, morajo biti dosledni in vztrajni. Ko otrok končno
sprejme dejstvo, da mora opravljati tudi neprijetne naloge, se preneha upirati staršem

SREČNOST
Srečnost je prvi temelj zdravja, je občutje
zadovoljstva nad tem, kar si.To je primarno
občutje, ki ga na začetku življenja najprej
okuša sit in zdrav otročiček v sožitju z materjo, lahko pa osrečuje tudi naša dejanja v
odraslosti. Ali je srečnost odvisna od smisla
življenja? In kaj je smisel življenja? Zunaj
sebe ga življenje po mojem nima, notranji
smisel pa mu daje to, da si s kom, s komer si
želiš biti, in da so tisti, ki si želijo biti, s tabo.
In očutek sreče? Začnite se ukvarjati s tistim,
kar čutite, da vas navdaja z zadovoljstvom,
kar vas osmišlja, izpolnjuje. Kolikokrat je to
prav tisto, kar ste kot otrok želeli delati, ko
boste veliki. Otrok čuti, za kaj je rojen – za
to, kar ga veseli! Seveda ga od želje odvrne
tisoč drugih vab, pasti in prepovedi. A nikoli
ni prepozno. Življenje nam tako ponuja taka
prelomna hormonska obdobja – puberteto,
krizo srednjih let, starostni »labodji spev« - ko
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je mogoče prestopiti na pravi vlak. Komur
se to posreči, mu ni žal. Seveda se občutki
izpolnjenja, uresničenja, blaženstva morajo
kazati ob iznašanju sebe v svet, ne ob vnašanju sveta v sebe.
Dragi bralci, upam da ste se spočili in naužili lepot poletja in s tem tudi dopusta, ne glede
na to, kako ste ga preživeli. Polagam vam na

dušo, da še naprej, če se le da, uživajte vsak
dan posebej in cenite sleherno uro, kot da
je zadnja, kajti pred nami je jesen, upam, da
bogata in barvita.
VIRI: Ricadr Winterswyl, Jorge Bucay, Zoran Milivojević
Lenčka Ošlak

UTRINKI

Podpis sporazuma s Kitajsko, z mestom Harbin

Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanja na turističnem, kulturnem, društvenem in
gospodarskem področju
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PETROV KOT(L)IČEK

Vilice

Vilice lahko uporabljamo kot: namizne, posebnih oblik pa so tudi vilice za ribe, vilice za
sadje, nekatere vilice pa so bile uporabljene
čisto posebno za ostrige, za školjke, za polže,
pa tudi vilice za fondue.
Na koncu pa bo uporabo vilic delno ilustriral preveden in zelo zgovoren star nemški
pregovor: Posebnost je jesti z vilicami, ampak z žlico je možno zagrabiti več.

Orodje, ki je po navadi napravljeno iz kovine
z dvema, tremi ali celo štirimi roglji na nasprotni strani ročaja.
Meso so najprej nabadali na konico noža in
ga z nožem nosili v usta. Noži so bili takrat
zelo špičasti in pogosto je pri jedi špica kakega noža lastniku »ušla« med rebra soseda
pri mizi, ki lastniku noža tisti trenutek ni bil
ravno simpatičen.
Sredi 16. stol je Henrik III. izdal ukaz, da
se mora namesto prstov pri jedi na francoskem dvoru uporabljati vilice. Za ta ukaz je
bila zelo verjetno kriva njegova mama Katarina Medici (žena Henrika II.), saj je njenemu dvoru pripadalo 200 najboljših italijanskih kuharskih mojstrov. Zelo verjetno je bil
to uvod v visoko francosko kuharsko umetnost: juhe, omake, paštete ... Kralja Henrika
II. pa so včasih celo imenovali »Kralj, ki jé
z vilicami«. Večje vilice z dvema rogljema v
kuhinji uporabljajo za obračanje hrane pri
kuhanju, pa tudi za jemanje hrane iz večjih
posod na servirne krožnike.
Okoli leta 1500 (1600) se je to zgodilo zaradi mode – takrat so bili zelo moderni visoki
ovratniki in zaradi takšnih ovratnikov je bilo
prenašanje hrane z vilicami lažje, bolj enostavno.
Podobno orodje, precej večje in s tremi roglji,
so navadno uporabljali rimski gladiatorji za
napadanje nasprotnikev (navadno kristjanov). Trizob pa je na vseh prikazih uporabno
orodje pri bogu Neptunu (rimski bog morja).

Panperdy
Francoščina je bila služben in uraden jezik
na dvoru od normanskega osvajanja (l.1066)
do konca 14. stoletja. Po slovensko »pain perdu« lahko prevedemo kot »izgubljen kruh«.
Ta izgubljeni kruh ni bila delikatesa samo za
plemiče. V 15. stoletju so ta »panperdy« sladek ali slan jedli pečen v obliki omlete.
Slan panperdy
Sestavine: dve jajci (na osebo), začimbe (sol,
poper, sesekljan peteršilj, timijan, drobnjak
in nekaj naribanega parmezana), 20 g masla, kos belega kruha brez skorje (na osebo).
Z vilicami stepite jajca, dodajte začimbe, sir,
sol in poper. Maslo stopite v ponvi (ne sme
porjaveti). Specite kruh z obeh strani. Prelijte pol testa preko kruha in pecite dve minuti,
obrnite in prelijte drugo polovico testa. Pecite še kakšno minuto in še enkrat obrnite, da
bo omleta postala zlatorumena.
Peter Lenče

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna, še posebej zaradi fotografij, ki so v zelenem tisku slabše vidne.

www.crna.si
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OBVESTILA

UTRINKI

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, foto B. Keber

Vseslovenski pohod čebelarjev na Uršljo goro

Svinjska vas je vzela slovo.
Foto Uroš Podovšovnik

Prostovoljstvu prijazna mesta
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Zora Žnidar, Na otoku 11, 3000 Celje,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, avgust 2019.
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