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19. avgust – praznik Občine
Črna na Koroškem
19. avgust je praznik občine Črna na Koroškem v spomin na
zadnje boje v Mežiški dolini in zmago Koroškega odreda. Da
je bil prav ta dan izbran za naš praznik, je pomembno tudi
z zgodovinskega vidika, saj se s tem poklanjamo žrtvam 2.
svetovne vojne in hkrati skrbimo za to, da ta spomin nikoli ne
zamre. To je naloga nas, zanamcev, in tudi naloga prihodnjih
rodov. Nikoli ne smemo pozabiti tistih, ki so v cvetu mladosti
padli za našo domovino in bili prikrajšani za mnogotere
stvari in lepote, ki jih prinaša življenje.
Danes pa je tudi priložnost, da se zahvalimo našim sokrajanom, ki svoj prosti čas vlagajo v različna društva in s tem
bogatijo kulturni in društveni utrip našega kraja. Zlati grb
dobi dolgoletna kulturna delavka na številnih področjih,
članica KD Franc Piko, Marija Potočnik, srebrno pa bosta
prejela Marija Plesec za 40-letno kulturno udejstvovanje v
MePZ MARKOVIČ KRISTL MATO in Jože Oserban za več kot
50-letno aktivno delovanje v Čebelarskem društvu.
Nagrada občine Črna na Koroškem gre v roke mag. Ivanki
Stopar, ravnateljici Srednje šole na Ravnah, ki s svojim
vsestranskim delom piše pomembno zgodbo na področju
vzgoje, izobraževanja in tudi v širšem družbenem življenju.
Je spoštovanja vredna oseba, ki je veliko dela vložila tudi
v svoj kraj, pomemben sestavni del naše občine, krajevno
skupnost Žerjav. Ponosni smo, da je naša sokrajanka, saj s
svojo pozitivnostjo in veliko predanostjo ter vztrajnostjo pri
delu prispeva k širšemu ugledu naše občine. Je tudi človek,
na katerega se lahko vedno zaneseš.
Naziv častnega občana pa bo posmrtno podeljen tistemu
človeku, ki je desetletja skrbel za duhovno oskrbo naših
sokrajanov in nenazadnje za lep izgled naših šest cerkva
ter številnih kapelic in sakralnih obeležij. Poleg ohranjanja
kulturne dediščine je zgledno sodeloval z vsemi društvi v
kraju in se vseskozi vključeval v kulturni utrip Črne. Gospod
župnik mag. Anton Vrisk je v Črni na Koroškem pustil neizbrisen pečat in sodelovati z njim mi je bilo v čast. Ljudje v
Črni mu s tem dejanjem izkazujemo zasluženo spoštovanje in
vem, da nam je družina Vrisk za to še v kako hvaležna, saj so
sodoživljali njegovo neizmerno naklonjenost našemu kraju.
Posebno priznanje županje pa bo podeljeno sokrajanki, ki vrsto
let skrbi za urejenost krajevne skupnosti in vselej pomaga pri
organizaciji prireditev. Zelo sem ponosna, da so prejemniki
posebnih priznanj sokrajani, ki so nesebično pomagali in
rešili človeško življenje, ter zaposleni v CUDV, ki so v času
pandemije in epidemije covid 19 preživljali res težke čase.

Velik poklon vsem prejemnikom nagrad in priznanj. Vsem
iz srca iskreno čestitam!
Smo pa v Črni zelo dejavni tudi na številnih drugih področjih.
Uspešno smo izvedli in obeležili 30-letnico srečanja pod
Najevsko lipo in v soorganizaciji s Turističnim društvom
65. Koroški turistični teden, v katerem se je zvrstila vrsta
zelo dobro obiskanih prireditev. Svojemu namenu smo
predali prostore za mlade, ki smo jih tudi aktivno vključili
v prireditve v okviru Turističnega tedna in lahko samo
pohvalim njihovo prizadevnost in odgovornost.
Smo pa v občini tudi letos zelo investicijsko naravnani. Na
podeželju, trenutno v Javorju, s koncesionarjem gradimo
in asfaltiramo cesto do in skozi naselje Javorje, potem se
selimo na Ludranski Vrh in kasneje še v Koprivno. Dela bodo
končana v naslednjem letu.
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te male, za človeštvo zelo pomembne žuželke. Tudi s tem
se širi ponudba črjanskega turizma.
Smo pa Olimpline dodali novo adrenalinsko atrakcijo - ferato
oz. zavarovano plezalno pot v soteski Mučevo v Žerjavu, ki s
svojim dosedanjim obiskom dokazuje, da se občina Črna na
Koroškem vse bolj umešča na turistični zemljevid kot občina,
ki je pravi k/raj/ za pustolovce oz. se razvija v privlačno
gorsko turistično destinacijo. Konec meseca pa bomo na
smučišču v Črni odprli še doživljajski park za otroke in s
tem poskrbeli tudi za mladež.

Polaganje venca žrtvam druge svetovne vojne pred Kulturnim
domom

Z našo pobudo in vztrajnostjo smo dosegli, da je Telekom
zgradil optično omrežje znotraj strnjenih naselij, čeprav
je imel po svojem planu namen to storiti šele čez dve leti.
Prav tako smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dosegli, da so ponovili poziv operaterjem za
širokopasovno infrastrukturo na podeželju za Koroško in
za ta namen povečali sredstva, tako da upamo, da bo ta
razpis uspešen.
Danes odpiramo tudi nov zelo lep most pri Prauhartu, kjer
smo pridobili 85 % sredstev od Ministrstva za okolje in
prostor, preostanek pa so bila naša lastna sredstva. Ta nova
pridobitev je še kako pomembna za prebivalce Ludranskega
Vrha in Bistre, nudi pa tudi dostop do veliko lepih kotičkov,
kot so: turistični kmetiji Plaznik in Smrečnik, Smrekovec,
Najevska lipa, Bela peč in še bi lahko naštevali.
Gradnja čistilne naprave, delno financirane iz evropskih
sredstev, poteka po planu in bo dokončana do meseca
oktobra, potem pa bo eno leto potekalo poskusno obratovanje.
Iz sredstev sanacije pospešeno urejamo podeželje, saj si
želimo, da bi mimo vsake hiše, kjer poteka promet, uredili
asfaltno cesto. Nadaljevanje teh del je predvideno tudi v
prihodnjem letu.
Skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije smo uredili spominski
park 55 najbolj znanim slovenskim čebelarjem, saj smo bili
na predlog obeh čebelarskih društev izbrani na razpisu kot
občina, ki je bila razglašena za čebelam najbolj prijazno.
Ta park dopolnjuje veliko stvari, ki jih imamo v kraju že
namenjenih za čebelarski turizem. To sta oba čebelarska
domova, Črna in Žerjav, medena pot, najvišje ležeči čebelnjak in vrsta parkov z medovitimi rastlinami. Jeseni pa bi
radi uredili še učni čebelnjak. Tu gre velika zahvala tako
črjanskim kot žerjavskim čebelarjem, ki zgledno skrbijo za
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Zdaj pa smo že pri zasebni iniciativi. Veseli smo vsake in
navdušeni nad dvema mladima sokrajanoma, od katerih ima
eden že gradbeno dovoljenje, drugi pa je kupil zemljišče,
ki bosta razširila turistično ponudbo Črne z možnostjo
nočitev. Prav tako se z zasebnim investitorjem pogovarjamo
o preureditvi stare hiše v hostel in tudi o gradnji stanovanjskega
bloka. Zasebni investitor, ki je moral dolgo čakati na soglasje
Zavoda za kulturno dediščino, bo nadaljeval z ureditvijo
stanovanj in v prihodnjem letu ponudil na trg 15 stanovanj.
Isti investitor bo uredil tudi apartmaje za turiste, so pa že
tudi domačini pričeli izražati interes za ureditev apartmajev.
Prav tako bi želeli v Črno pripeljati širšo trgovinsko ponudbo,
zato smo na trgovske mreže poslali povabilo, da proučijo
možnost prihoda v naš kraj.
Mnenja sem, da smo v tem desetletju odlično uredili infrastrukturo na vseh področjih, zdaj pa je čas za vse tiste, ki
imajo interes in voljo, da skupaj peljemo nadaljnjo razvojno
in turistično zgodbo našega prekrasnega kraja.
Sedaj je čas tudi za zahvale. Iskrena hvala občinskim svetnicam in svetnikom, podžupanu Bojanu Gorzi in predsedniku
krajevne skupnosti Žerjav Lojzu Zmrzlikarju za podporo.
Najlepša hvala zaposlenim v občinski upravi in v režijskem
obratu za sodelovanje in posluh pri izvajanju nalog za skupnost. Delati v javnem interesu in služiti ljudem je čast.
Hvala vsem članom društev in številnim prostovoljcem, ki
bogatijo življenje v Črni, in še enkrat iskrene čestitke vsem
nagrajencem.
Spoštovani sokrajani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku in hvala za vse vaše številne prispevke k razvoju naše
Črne!
Pred vami pa je tudi nova podoba Črjanskih cajtng. Kljub
temu da zelo spoštujemo tradicijo, smo se zaradi številnih
pobud odločili zanjo. Verjamem, da vam bo všeč.
Dragi sokrajani! Lep preostanek poletja vam želim.
Županja
mag. Romana Lesjak

OBČINSKI NAGRAJENCI

Nagrade in priznanja Občine
Črna na Koroškem za leto 2021
1. BRONASTI GRB Občine Črna na Koroškem se na predlog
Turističnega društva Črna podeli:
MARTINU CIGALETU, Javorje 39, Črna na Koroškem, za
24-letno aktivno delovanje v Turističnem društvu, kjer
aktivno sodeluje pri organizaciji različnih prireditev, ki se
odvijajo v času Turističnega tedna, novoletnih prireditev in
pustne povorke. Je pobudnik ponovne obuditve prireditve
»Kmečka povorka«, ki v Črno vsako leto privabi številne
obiskovalce in na kateri tudi sam aktivno sodeluje pri prikazovanju kmečkih opravil in običajev.
BRONASTI GRB Občine Črna na Koroškem se na predlog
Društva upokojencev Črna podeli:
PETRU OBRETANU, Bistra 4, Črna na Koroškem za več kot
20-letno aktivno in ustvarjalno delo v DU Črna, kjer opravlja
naloge poverjenika društva za območje Bistre in Ludranskega Vrha in tako skrbi za redno izmenjavo informacij in
prenos pobud ter predlogov članov društva iz teh dveh
zaselkov, aktivno pa se vključuje tudi v številne dejavnosti
DU Črna in je kot prostovoljec vedno pripravljen priskočiti
na pomoč sokrajanom.

Njena pevska kariera traja vse življenje. Začela je v njeni
rojstni hiši, ki je bila in je še vedno hiša petja in izjemnih
glasov. Ko se je preselila v Črno, je nadaljevala svojo pevsko
pot pri cerkvenem pevskem zboru in to poslanstvo opravlja
še danes. Nekaj časa je sodelovala tudi kot tenoristka pri
MoPZ »Svoboda«. Je tesna sodelavka pevovodje MePZ
župnije Črna in že več kot 30 let ureja pevsko sobo, skrbi
za rože na oknih in za urejeno okolico Mežnarije. Aktivno
je sodelovala pri adaptaciji Mežnarije leta 2002 in leta 2007
pri urejanju spominske sobe Ludviku Viterniku v Javorju in
Ivanu Hojniku v Koprivni. Vsa leta zbira fotografije in članke
o MePZ župnije Črna in ureja album. Že dolga leta je članica
župnijskega sveta, kjer zastopa MePZ župnije Črna.

4. NAGRADA OBČINE se na predlog Nestrankarske liste
Rajka Lesjaka in Društva Slovenska pot kulture in železa
podeli:
mag. IVANKI STOPAR, Žerjav 51, Črna na Koroškem ravnateljici SŠ Ravne, profesorici slovenskega in angleškega
jezika, predavateljici na višji šoli in magistrici znanosti s
področja vodenja, ki s svojim delom izpisuje pomembno in
uspešno zgodbo na področju vzgoje, izobraževanja in tudi
2. SREBRNI GRB Občine Črna na Koroškem se na predlog na področju širšega družbenega okolja.
DPD Svoboda, MePZ Markovič Kristl Mato in Zveze kulturnih S svojim strokovnim delom na področju načrtovanja in
društev Črna podeli:
izvajanja izobraževalnih programov je s svojo zagnanostjo,
MARIJI PLESEC, Center 141, Črna na Koroškem, za njeno vizionarstvom in odprtostjo pomembno prispevala k ugledu
40-letno delovanje v mešanem pevskem zboru Markovič Srednje šole Ravne, k ustvarjanju kvalitetnih pogojev za
Kristl Mato, ki ji predstavlja mnogo več kot le petje - tudi delo, k razvoju inovativnih in sodobnih načinov dela ter
druženje s prijatelji, kreativno delo, polno življenje in njeno k dosežkom in rezultatom tako zaposlenih kot uspešnih
odgovorno vključevanje v uresničevanju zadanih ciljev MePZ dijakov. Pod njenim vodstvom in usmerjanjem je Srednja šola
MK MATO.
Ravne postala ena najboljših šol v Sloveniji, prepoznavna in
odmevna doma in v širšem prostoru.
SREBRNI GRB Občine Črna na Koroškem se na predlog Mag. Ivanka Stopar ima poseben dar za delo z ljudmi, ki jih
Čebelarskega društva Črna na Koroškem podeli:
s svojo strokovnostjo, avtoriteto in spodbujanjem uspešno
JOŽEFU OSERBANU, Rudarjevo 3, Črna na Koroškem za vodi do zastavljenih ciljev, pri tem pa ne pozabi niti na
več kot 50 let članstva in aktivnega dela v Čebelarskem razumevanje posameznikovih stisk in posebnosti.
društvu, kjer je bil več mandatov član upravnega odbora, Tudi v okolju, kjer živi, je mag. Ivanka Stopar spoštovana in
gospodar društva in en mandat tudi predsednik. Vseskozi cenjena občanka, ki se vključuje v življenje v kraju in povepa opravlja tudi nalogo poverjenika društva za Rudarjevo zuje s svojimi sokrajani pri skupnih prizadevanjih za boljše
in okolico. S svojim vestnim in nesebičnim delom je pripo- pogoje bivanja in razvoj kraja. Bila je predsednica in članica
mogel k uspešnemu delovanju in razvoju društva, k njegovi Sveta KS Žerjav, kjer je s svojim delom pomembno prispeprepoznavnosti, urejenosti in ugledu v lokalni skupnosti vala k pozitivnim spremembah izgleda, opremljenosti in
in tudi v celotni regiji.
prepoznavnosti kraja.
S podporo in aktivnim sodelovanjem ravnateljice mag. Ivanke
3. ZLATI GRB Občine Črna na Koroškem se na predlog MePZ Stopar je Občina Črna na Koroškem vzpostavila sodelovanje
župnije Črna na Koroškem in KD Franc Piko podeli:
s Srednjo šolo Ravne in njenimi dijaki, ki so s svojimi izdelki
MARIJI POTOČNIK, Center 82, Črna na Koroškem, za prispevali k prepoznavni novoletni okrasitvi centra Črne.
dolgoletno vsestransko delo na mnogih kulturnih področjih. Mag. Ivanka Stopar je s svojim delom in osebno angažira05
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nostjo tako na poklicnem kot širšem družbenem področju
pomembno prispevala k razvoju in kakovosti strokovnega
področja, na katerem deluje, in tudi življenja v svojem kraju
in občini.
Mag. Ivanko Stopar odlikujeta strokovnost in podjetnost,
s svojim zgledom in pozivnimi lastnostmi krepi tudi ugled
Občine Črna na Koroškem.
5. NAZIV »ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM«
se na predlog županje mag. Romane Lesjak ter Olge Aplinc
in skupine občanov podeli:
mag. ANTONU VRISKU za več kot štiri desetletja delovanja
v Črni, kjer je pustil pomemben pečat ter znatno sooblikoval
življenje tega kraja.
Mag. Tone Vrisk je prišel za kaplana v župnijo Črna na
Koroškem v juliju leta 1978. Po smrti takratnega črnjanskega župnika Simona Črešnika je bil v juliju 1981 imenovan
za upravitelja župnije Črna in hkrati je sprejel v upravo še
dve sosednji župniji, Koprivna in Javorje. 15. julija 1984 je
bil imenovan za župnika v Črni na Koroškem. V škofijskem
okviru je opravljal službo referenta za pastoralo turistov ter
bil sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru.
V Črni je služboval več kot štiri desetletja, na Koroškem
je pognal korenine in v kraju pustil pomemben pečat ter
znatno sooblikoval življenje tega kraja. Posebej velik občutek
je imel za kulturno in cerkveno dediščino, zato je s svojo
predanostjo in zagnanostjo poskrbel za obnovo in vzorno
vzdrževanje župnijskih in podružničnih cerkva, župnišč,
kapel, križev in znamenj. Prispeval je k ohranjanju zgodovinskega spomina na pomembne ljudi, ki so delovali v naših
krajih - Ludvika Viternika, Ivana Hojnika, Alojza Kuharja.
Župnik Tone Vrisk je bil prijazen, odprt do vsakega človeka,
poln optimizma, vedno in z vsakim prijeten sogovornik. Bil
je zelo razgledan, izobražen, načitan in vir znanja, ki ga je
06

radodarno delil s svojimi učenci in sokrajani.
Na različne načine je promoviral našo občino, k nam vabil
in sprejemal številne obiskovalce, ki jim je doživeto predstavil zanimivosti in lepote našega kraja, sodeloval je pri
ustanovitvi turistično romarske poti Sv. Eme in pri ureditvi
slovenskega dela Jakobove poti.
Mag. Tone Vrisk je tesno sodeloval tudi s črjanskim Centrom
za usposabljanje, delo in varstvo – z osebami z motnjami
v duševnem razvoju, katerim so v njegovem času začeli v
domači cerkvi nuditi tudi versko vzgojo.
Kot svetovljan pa je tudi veliko potoval. Skupaj z Marjanom
Lačnom in pokojnim Milanom Savellijem so prepotovali
velik del sveta. Njegov višinski rekord je šest tisoč metrov,
bil je namreč ob vznožju Mount Everesta, na Kilimandžaru,
obiskal je Islandijo in Južno Ameriko. Svoje vtise, izkušnje in
pridobljene modrosti pa je vedno nesebično delil s svojimi
farani – krajani.
Mag. Tone Vrisk je bil velik človek, ki je vedno delal v dobro
ljudi, pa najsi je šlo za vesele ali žalostne dogodke. Energijo
za svoje neumorno in uspešno delo je črpal v svoji fari in jo
plemenitil z bogatimi spoznanji tujih ver, kultur, običajev in
jo nesebično delil in dajal svoji okolici, svojim faranom ter jih
tako bogatil in plemenitil. Oni pa so mu to vračali z iskreno
ljubeznijo. Zgledno je sodeloval tudi z vsemi društvi in se
vključeval v kulturno življenje kraja.
6. Spominske plakete Občine Črna na Koroškem se podelijo:
- OŠ ČRNA NA KOROŠKEM – 210 let
- POŠTA 2393 ČRNA NA KOROŠKEM – 150 let
- PIHALNI ORKESTER RUDNIKA MEŽICA – 120 let
- DPD SVOBODA - 100 let
- KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ – 70 let

OBČINSKI NAGRAJENCI / FOTOREPORTAŽA

-

MePZ MARKOVIČ KRISTL MATO – 40 let
KUD GOZDAR – 40 let
ŠD NAJEVSKA LIPA – 20 let
KONJENIŠKI KLUB KROFLA – 20 let.

za nesebično pomoč in požrtvovalnost pri reševanju življenja
sokrajanu.
ZAPOSLENI V CUDV ČRNA NA KOROŠKEM za požrtvovalnost v času epidemije koronavirusa Covid-19.

7. Posebno priznanje županje prejmejo:
MILENA JAVORNIK za vsestransko delo v krajevni skupnosti, Na slavnostni seji so podelili tudi priznanja, ki so jih prejeli
kjer predano skrbi za urejen in lep videz kraja, spominskih naši občani:
obeležij, javnih objektov, zelenic ter parkov in vedno pomaga - priznanje Državnega sveta za prostovoljstvo - Marinka
in sodeluje pri organizaciji prireditev v Delavskem domu Petrič,
Žerjav.
- priznanje Vlade RS za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov
za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa - županja
EVA JELEN, PETER PEČOVNIK, ALEŠ RAZTOČNIK IN mag. Romana Lesjak, Matej Kramberger in PGD Črna na
TOMAŽ VESNIČAR
Koroškem.

Komunalna dela
Energetska
sanacija Gasilskega doma
Črna

Podpeca,
ureditev cest

Izgradnja vodnega črpališča za naselje Jazbina v Žerjavu

Preplastitev cest v Podpeci
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Sanacija mostu Prau-

Preplastitev makadamske ceste v Javorju (Kavšak-Ciganija)

Ureditev ceste v Javorju

Rekonstrukcija gozdne ceste proti Olimplinu
Foto: Mojca Dimnik
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KS ŽERJAV / FOTOREPORTAŽA

Prenovljen lokal v Delavskem domu

Žerjav je že dolgo urejen

Nova cesta skozi Žerjav

zaselek s cvetlicami

Foto: Milan Javornik

Pri vstopu v ferato Mučevo

Zbiralnica
skozi lino
bunkerja
Rupnikove
linije
Slovesnost v spominskem parku

Tradicionalni
pohod na Dukles
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BILTEN

Vseslovensko srečanje pod
Najevsko lipo

O

b okrogli in tudi že častitljivi 30-letnici srečanj pod
našo mogočno lipo je Občina Črna izdala spominski
bilten Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo.
V uvodu je županja, mag. Romana Lesjak, zapisala, da »je
Najevska lipa za nas simbol slovenstva, klenih Korošcev in
dobrosrčnih domačinov. S srečanjem pod njo izražamo in
negujemo domoljubje z željo, da se naš glas sliši.« Dr. Tomaž
Simetinger v biltenu najprej bralca popelje v svet pripovedk

in spregovori o simbolnem pomenu lipe. V nadaljevanju
biltena je povzetek 30-letne zgodovine srečanj pod Najevsko lipo, in sicer v treh sklopih: Prvo desetletje ZANOS (dr.
Tomaž Simetinger), Drugo desetletje RAST (Irena Greiner),
Tretje desetletje ODPRTOST, ŠIRINA IN PREDANOST (Irena
Nagernik). V biltenu so našteti tudi vsi slavnostni govorci,
nekaj le-teh pa je ob jubileju prispevalo svoje spomine in
razmišljanja, ki nudijo bralcu zanimivo branje. To so: Borut
Pahor, predsednik Republike Slovenije; Lojze Peterle, prvi
predsednik Vlade Republike Slovenije od 1990 do 1992;
Boris Pahor, akademik; Milan Kučan, predsednik Republike
Slovenije od 1992 do 2002; Janez Švab, župan Občine Črna
na Koroškem od 2002 do 2010; Janko Veber, predsednik
Državnega zbora od 2013 do 2014; Tone Partljič, pisatelj,
in Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic od 2013
do 2019.
Iz vsega napisanega je razbrati, da organizatorji so in tudi
bodo vztrajali s prvotno idejo, da lahko lipa z idilično okolico
dobro vpliva ne le na naše politike, ampak na vse državljane,
da bodo lažje reševali kako nesoglasje. Ali kot je župan Janez
Švab na 13. srečanju v pozdravnem govoru poudaril namen
srečanja, da se državniki pod lipino krošnjo najprej pogovorijo
o pomembnih dogodkih, nato pa se še poveselijo, tako kot
so to včasih po nedeljskem kosilu počeli kmetje.
Bilten je opremljen tudi z zgovornimi fotografijami in kopijami starih zapisov, na primer s scenarijem za prvi kulturni
program leta 1991, s pismom prve dame Slovenije Štefke
Kučan … Večina tega gradiva je iz arhiva Občine.
Bilten je oblikoval Andrej Knez, izšel pa je v nakladi 500
izvodov. Občani ga lahko dobite v TIC Črna.
Irena Greiner

Najevska
lipa
2021
30 let zanosa,
rasti, predanosti
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Pod lipo so modrovali župani koroških občin

Rokovanje in veseli nasmehi

Prišel je tudi Lojze Peterle, prvi predsednik Vlade Republike

Slavnostni govornik - predsednik RS Borut Pahor

Slovenije

Pihalni orkester Rudnika Mežica Črna in moderator dr. Tomaž
Simetinger

12

Nastopila sta tudi Adrijana Kamnik in Feri Lainšček

FOTOREPORTAŽA / POLETNI RAZMISLEK

Ditka Čepin

Druženje in pomenkovanje pod lipo

Predstavniki SV navdušijo stare in mlade

Za prireditvijo se skriva skrbno delo občinskih delavcev in
mnogih prostovoljcev

Ponosni Črjani!

19.

avgust, občinski praznik
naše Občine (pred tem
je bil to krajevni praznik
Krajevne skupnosti Črna na Koroškem),
ki ga letos že enaintridesetič praznujemo. V začetku sedemdesetih let je
takratna Krajevna skupnost Črna na
Koroškem ta dan razglasila za krajevni
praznik kot ponosen in slaven spomin
na največjo partizansko borbo in zmago
koroškega odreda proti nemškemu
okupatorju v avgustu 1944. leta. Letos
praznujemo že 77 let od te velike borbe,
v kateri so partizani preprečili izgon
domačinov v izgnanstvo oz. v taborišče
smrti. Praznik smo torej praznovali
v prejšnjem (komunističnem) in ga
praznujemo v sedanjem (kapitalističnem) režimu. V obeh primerih
ponosno, iskreno in z globoko pieteto

v srcu do vseh umrlih in trpečih. In
to nadvse opravičeno! Davek, ki ga je
dalo področje današnje Občine Črne
na Koroškem v času druge svetovne
vojne, je nadvse impresiven in glede
na število prebivalcev med večjimi na
svetu: v partizane je šlo 622 oseb (t. j.
13,4 % takratnega prebivalstva), padlo
jih je 97, 113 jih je umrlo kot zaporniki,
taboriščniki in izseljenci, 209 je bilo
zaprtih v zaporih, v taboriščih, v internaciji (vir: Gvido Jančar, ZB NOB Črna
na Koroškem).
Izbrisati to iz zgodovinskega spomina
naroda bi bil neodpustljiv zločin in huda
krivica do vseh umrlih in trpečih in do
njihovih preživelih sorodnikov. Bil bi grd
madež na spoštovanju lastne preteklosti. In ta izbris se v Črni ni zgodil, niti

ni bilo poskusov, da bi se to storilo.
Črna s skoraj vsemi svojimi prebivalci
je bila v tistih usodnih letih 1941–45 na
pravi strani, prav tako 1991. leta in je
tudi danes in s tem svojo preteklost s
svojim občinskim praznikom spoštljivo in ponosno praznuje. A povsod po
Sloveniji ni bilo in ni tako. Ne po letu
1991, ko so v mnogih slovenskih občinah
množično in panično začenjali ukinjati
občinske praznike, ki so bili vezani na
dogodke iz druge svetovne vojne oz.
na partizanski boj in njegova junaštva.
Več kot tri četrtine teh praznikov se
je zbrisalo. Kar malo nedojemljivo je,
kako lahko danes ljudje aplavdirajo eni
strani, jutri le-to poteptajo in aplavdirajo čisto nečemu drugemu oz. če
konkretiziramo, zatajijo svojo preteklost, katere del so, to hoteli ali ne. In ta
preteklost jim je dala življenje, z vsem
dobrim in seveda tudi slabim. Še hujša,
še bolj usodna in seveda neprimerljiva z
letom 1991 pa je bila tista napačna stran
13
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v času 2. svetovne vojne. Del Slovenije, kar nekaj Slovencev
je takrat izbralo pot kolaboracije z zavojevalci naše dežele.
Pot, ki so jo izbrali, nima opravičila. Lahko se jim odpusti,
nikoli pa tega ne moremo in ne smemo pozabiti niti izenačiti
narodnoosvobodilnega boja s kolaboracijo. Pa se to poskuša
vedno znova in znova in na najrazličnejše načine. Zadnji
takšen poskus je izjava o spravi Slovenske akademije znanosti
in umetnosti. Izjava spravno in na prefinjen način dejansko
postavlja partizanski boj ob bok domobranski kolaboraciji.
Izjava Sazu se zaključi tako: »Kolikor je le mogoče, moramo
popraviti krivice, prenehati z medsebojnimi obtoževanji,
izključevanji in instrumentaliziranjem zgodovine ter pri
vsem tem spoštovati drugače misleče.«
S temi besedami in besedami v nadaljevanju izjave je izjava
dejansko izenačila boj za osamosvojitev od okupatorja z
domobranstvom, ki je z okupatorjem sodeloval. Izjava daje
ocene o pozitivnih in negativnih vrednotah komunistične
strani, daje ocene o pozitivnih in negativnih vrednotah
domobranske strani. Ne ena ne druga stran si danes ne
bosta druga drugi priznali pozitivnih strani, vedno pa bosta
demonizirali nasprotne negativne strani. Torej ostajata
trdno drugače misleči, prepričani o svojem prav. Zaradi
tega, ker izjava podaja oceno, ker meri težo ene in druge
strani, ker hoče biti arbiter spora in pri tem obe strani
izenačuje, je kontradiktorna in obsojena na kritiko in s tem
na neuspeh sprave. Pričakovanja in želje, da bi s kopanjem
po preteklosti in vrednotenjem dejanj različno mislečih prišli
do narodove sprave, so iluzija in to se potrjuje že trideset
let. Pred približno tridesetimi leti je zelo dobronamerno
in v upanju na pomiritev slovenskega naroda med sabo
spregovorila Spomenka Hribar; še tako lepe (resnične) misli
se neprebojno zaletijo v nasprotne lepe (resnične) misli. Nič
od pisma spoštovane ge. Hribarjeve do danes
ni šlo na bolje.
Ali bo zaradi izjav, pisem, razprav, stališč, dokazovanja svojega prav jutri kaj bolje? Ne, ne bo.
Slovenski narod bo spravljen, ko bo ena stran
drugi pustila živeti v videnju svojega prav. Malo
čudno in na prvi pogled nesprejemljivo za obe
strani; a ob globokem vdihu in premisleku edino
možno, da se ne bomo uničevali še naslednja
14

desetletja. Seveda veliko šteje filozofsko in psihološko
spoznanje, da sta nasprotnika lahko resnično spravljena
le, če razčistita s svojo preteklostjo. Da, to bo dokončna
sprava, a danes se moramo žal zadovoljiti le z vmesnim
ciljem. Pa je to razmišljanje uresničljivo za obe strani? Za
domačo rabo? Zanesljivo da, saj je to bolj ali manj edina pot,
da se dvignemo iz živega peska nacionalnega sovraštva. Za
evropsko, svetovno rabo? Zanesljivo še bolj, saj nas in našo
resnico tujina čisto dovolj dobro pozna, v obisti, mogoče
še bolje kot mi sami sebe. Točno se namreč ve, kdo je kdo,
kdo je bil v vojni na pravi – zmagoviti strani. Vse mora biti
odpuščeno, nič pa pozabljeno in mora biti v zgodovinski
spomin močno zapisano. To je edina prava sprava slovenskega
naroda, tam kjer je prišlo do razklanosti.
Pri vsej tej sprtosti in netolerantnosti, ki meji večkrat že na
sovraštvo in narod precej usodno blokira pri uspešni poti
v prihodnost, pa je najslabše to, na kar ne smemo nikoli
pristati, da se nas vse Slovence tlači v en koš, kot da bi
nad vsemi nami viselo prekletstvo narodne izdaje na eni in
partizanstva na drugi strani, kot da se moramo vsi ukvarjati
s spravljanjem. Pa je to dejansko aktualno bolj ali manj le v
ljubljanski pokrajini in na Dolenjskem. Torej naj se samo
tam spravljajo, vse druge pa naj nas ne mešajo v to narodno
sramoto. V vseh drugih delih Slovenije so bili ljudje zelo zelo
večinsko na strani narodnoosvobodilnega boja. Še posebej
na Koroškem ter najbolj izrazito na področju Črne. V našem
kraju razen manjših izdaj ne beležimo večjega sodelovanja
z okupatorjem. In to nas postavlja na stran najbolj zavednih
rodoljubov in borcev za narodno svobodo. In na to smo lahko
nadvse ponosni. Naša preteklost je čista, sedanjost dosledna,
nobenega nepotrebnega in nepoštenega obračanja po vetru
za doseganje lahkih kratkoročnih ciljev. Naš občinski praznik
je svetilnik spoštljivega boja za svobodo in zaradi doslednosti,
zavednosti, poštenosti naših prednikov, ne potrebujemo
nikakršne sprave. Črjani smo popolnoma nekompromitirani
in lahko na svoji ponosni preteklosti in dosledni sedanjosti
gradimo trdno in samozavestno prihodnost. Vsem mladim,
prihajajočim rodovom moramo jasno, pošteno in samozavestno povedati, da živijo v kraju narodno zavednih rodoljubov, ki so v času okupacije za pravično stvar tudi umirali,
da živijo v kraju zavednih rodoljubov, ki so pred tridesetimi
leti pridobili narodovo osamosvojitev in pri tem ne poteptali
zgodovine pred tem ... In mladim mora biti vse to na eni
strani obveza spoštovanja ponosne preteklosti in po drugi
bogata osnova samozavestnega in s preteklostjo neobremenjenega življenja. To ni kar
tako dano vsakomur, zato
smo lahko resnično ponosni,
da živimo v takšnem kraju;
zato ponosno blagrujmo
svoj občinski praznik, svojo
preteklost in to nam daje in
bo dalo trdno prihodnost.
Marijan Lačen

FOTOREPORTAŽA

65. Koroški turistični teden

Turistični teden se je začel z otvoritvijo

Koroški turistični teden v Domu starejših na Prevaljah

klekljarske razstave v Fajn koncu

Na literarnem večeru je bila predstavitev knjiga Čevnice, avtorice

Škratkov dan za otroke

Alksandre Zrelec

Beseda je most

Otvoritev parka oz. drevoreda znanih slovenskih čebelarjev
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V galeriji Kulturnega doma Črna je bila slikarsko-kiparska razstava
Slavice Štrukelj Kokoravec in Leye Marinčič

UMETNIKI IN
ROKODELCI IZ
CUDV NA VASI
12. avgusta so projekt deinstitucionalizacije, ki poteka
v CUDV Črna, predstavili
tudi na prireditvi Umetniki in rokodelci na vasi. Na
lastni stojnici so člani tima
od 10. ure dalje razstavljali
dokumente v lahkem branju,
brošuro, knjigo o osebnem
načrtovanju in nekatere
fotografije, ki so nastale ob
akcijah sodelovanju uporabnikov v skupnosti. Da bi bila
za obiskovalce stojnica bolj
atraktivna, so pred trgovino
centra razstavljali še
katalog in izdelke, ki nastajajo v delavnicah varstveno
delovnih centrov. Ob tem
je bila odprta tudi trgovina.
Uporabnice iz VDC Kovač
Franja Pšeničnik, Sandra
Brečko in Anita Rednak pa so
nazorno prikazovale tehniko
vezenja.
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Umetniki na vasi
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Tenis turnir naključnih dvojic,

foto: M. Fajmut

39. Maraton Kralja Matjaža, memorial Mirana Časa

Odprtje novih prostorov za mlade

Pohod po poteh Koroškega bataljona

Jarmak je uspel

Otvoritev mostu pri Prauhartu
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Športniki leta 2019 in 2020
v Občini Črna na Koroškem
Izbor Športna zveza Črna na Koroškem,
podelitev 14. 8. 2021 ob 18. uri
ŠPORTNIK LETA
2019-2020:
ANŽE BOGATAJ
Rojen: 3. 1. 2002
Stanujoč: Pristava 48,
2393 Črna na Koroškem
PREDLAGATELJ:

SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
30. 11. 2019 – FIS Obertilliach 3.3 km U18 – 7. mesto, absolutno 53. mesto prosto
7. 12. 2019 - FIS Pokljuka sprint 1,2 km U 18 – 10. mesto, absolutno 56. mesto, prosto
8. 12. 2019 – FIS Pokljuka 10 km U18 – 4. mesto, absolutno 43. mesto, klasično
5. 1. 2020 NBC Planica 10 km – 5. mesto/ Alpina pokal 3. mesto U18, klasično
11. 1. 2020 – pokal Alpina 10 km U18 - 2. mesto, prosto
19. 1. 2020 – Lienz 42 km 27. mesto – absolutno, klasično
2. 2. 2020 – Državno prvenstvo 10 km U18 – 6. mesto, klasično
7. 2. 2020 – COC (kontinentalni pokal) Trbiž – šprint U18 – 10. mesto, absolutno
57. mesto, prosto
8. 2. 2020 - COC Trbiž 10 km U18 – 9. mesto, absolutno 70. mesto, klasično
22. 2. 2020 - FIS St. Jakob 15 km U18 – 7. mesto, absolutno 37. mesto, klasično
23. 2. 2020 – FIS St. Jakob 10 km U18 – 7. mesto, absolutno 34. mesto, zasledovalno
1. 3. 2020 NBC (pokal brez meja) (SLO; AVT; ITA, HRV) Beljak 10 km 1. mesto –
absolutno, klasično
7. 3. 2020 – Alpina pokal Pokljuka šprint U18 4. mesto, prosto
8. 3. 2020 – pokljuka (FIS Ravna Gora) 10 km 28. mesto absolutno, klasično
Skupno Alpina pokal 3. mesto

ŠPORTNA EKIPA LETA
2019-2020 moški

PREDLAGATELJ:
KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM

EKIPA KEGLJAŠKEGA
DRUŠTVA ČRNA NA
KOROŠKEM

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Ekipa je po četrtem letu igranja v II. državni ligi vzhod zasedla 9. mesto. V novi sezoni pa
po odigranih 4 tekmah zaseda odlično 3. mesto. Na državnem prvenstvu borbenih iger v
Celju, kjer nastopajo ekipe iz vseh državnih lig, pa je dosegla 11. mesto.
ČLANI EKIPE:
Ekipa kegljaškega društva, v kateri nastopajo: 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

Športniki leta
2019, 2020
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ŠPORTNICA LETA
2019-2020

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

JOHANA LESJAK
Rojena: 24. 12. 2004
Stanujoča: Pristava 56, 2393
Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Skupno 9. mesto za veliko nagrado Pokal Nordica
3 x 5. mesto na tekmi državnega pokala v SL, 2 x 3. mesto na tekmi pokala
VZH regije
1. mesto na tekmi pokal VZH regije v SL.
Uvrščena v reprezentanco SLO na mednarodno tekmovanje za pokal Loka v
Škofji Loki

ŠPORTNIK LETA
2019 – do 15 let

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

MIHA OSERBAN
Rojen: 27. 9. 2006
Stanujoč: Pristava 11 B
2393 Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 3. mesto v skupni razvrstitvi za Pokal Nordica
- 3 x zmagovalec tekme za državni pokal v VSL
- 1 x zmagovalec tekme za državni pokal v SL
- 2 x 1 mesto v VSL pokal VZH regije
- 2 x 1. mesto v SL pokal VZH regije
- 3. mesto v SL na mednarodnem tekmovanju Alpe Cimbra (ex Topolino)
Član otroške reprezentance U14/16

ŠPORTNA EKIPA LETA
2019 – ženske

PREDLAGATELJ:
TVD PARTIZAN ČRNA NA KOROŠKEM

ŽENSKA ČLANSKA EKIPA
Odbojkarskega kluba
PARTIZAN ČRNA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
V sezoni 2018/2019 je ekipa odigrala v 3. državni odbojkarski ligi 16 tekem in osvojila prvo
mesto brez izgubljene tekme in napredovala v 2. državno odbojkarsko ligo.
ČLANICE EKIPE:
Nika Fortin, Barbara Vogrin, Nuša Germadnik Jelen, Karin Kozlar, Kristina Čofati, Monika
Praznik, Slavica Fortin Strojnik, Monika Ferlež, Maja Jezernik, Urška Keup in Sara Podlesnik.
TRENER EKIPE: Rado Krenker

ŠPORTNICA LETA
2020 – do 15 let

PREDLAGATELJ:
KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM

MAŠA VRAČKO
Rojena: 21. 02. 2007
Stanujoča: Rudarjevo 14
2393 Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Maša Vračko je že vrsto let članica Kegljaškega društva Črna na Koroškem. Redno se
udeležuje treningov, kjer je izredno marljiva. Več let že tekmuje v Ligi mladih OTS Koroške,
kjer že kar nekaj let zaseda 1. mesto v svoji kategoriji.
Tudi v letu 2020 je dosegla 1. mesto.
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K24 Ultra trail 2021

Z

a nami je K24 Ultra trail 2021. Zgodba, ki sem jo leta 2017 začel
z idejo, da naredimo največji športno turistični dogodek na
Koroškem, je uspela do konca.

Veliko obiskovalcev, zabava, odlični tekmovalci in naj naj naj PROSTOVOLJCI so dokaz, da delamo v pravi smeri.
Seveda vsega skupaj brez sponzorjev, ki nam stojijo ob strani, ne bi
bilo možno izpeljati in zato velika HVALA, da podpirate takšen projekt.
Zahvaljujem se županji Romani Lesjak za veliko podporo in pomoč pri
izpeljavi tekmovanja.
Na tem mestu se zahvaljujem celotni ekipi športnega društva K24, še
posebej Bogdanu Tušeku, brez katerega dogodek ne bi bil izpeljan na
takšnem nivoju.
Čestitke pa vsem našim članom za vrhunske rezultate na domači tekmi.
Janez Klancnik, Tilen Potočnik, Jon Lihteneger Vidmajer, Anže Bahč,
Martina Potrč, Lena Lupša, Matej Pečnik in seveda vsem ostalim.
Vabljeni vsi v 2022, do takrat pa si spočijte.
Klemen Pušnik
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Foto: Vito Drolec, Boris Keber, Luna Pušnik

Slovenska
olimpijska bakla

23.

7. 2021 je občino Črna na Koroškem obiskala
SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA, ki so jo
naši olimpijci, športniki in člani društev in
organizacij iz kraja ponesli po naši občini - od Olimplina,
po katerem se je z osrednjim nosilcem bakle, olimpijcem
Alešem Gorzo, spustila do smučišča Črna, pot nadaljevala
nato do brunarice na smučišču in naprej do olimpijskih klopi
in olimpijske zbirke v centru Črne in nato do stadiona NK
Peca, kjer je bakla zaključila svojo pot.

Avtorja fotografij: Bojana in Boris Keber
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NK Peca ambiciozno v novo sezono

P

red črjanskim nogometnim klubom so v prihodnji
sezoni 2021/22 številni izzivi, na katere se črnobeli
pripravljamo že vse od lanskega poletja. Takrat smo
verjeli, da bomo lahko jeseni 2020 zopet normalno trenirali,
tekmovali in na stadionu navijali za naše ekipe. Realnost
je bila na žalost popolnoma nasprotna. Epidemija je naše
skupne aktivnosti povsem ustavila, treninge v živo so kar
naenkrat zamenjale računalniške in telefonske kamere, ki
so bile edini način, da smo naše igralce držali v trenažnem
procesu in skrbeli za telesni razvoj otrok. V tem času smo se
sicer trudili narediti največ, kjub temu pa bo pol leta odsotnosti treninga v živo nemogoče nadomestiti. Kakorkoli so se
stvari odvijale in se bodo odvijale v prihodnje, je naša naloga,
da smo vedno znova pripravljeni, motivirani in željni delati
v dobro nogometa in športa v Črni na Koroškem.

NOVO VODSTVO IN
REORGANIZACIJA KLUBA
Lanskega avgusta je NK Peca na izrednem občnem zboru
izvolila novo vodstvo kluba, ki je začrtalo ambiciozen plan
dela v prihodjih letih. Glavni poudarek je na delu nogometne
šole in članskega moštva. Na obeh ravneh želimo delovati
kvalitetno in hkrati povečati članstvo, saj številčnost prinaša
tudi lažje in bolj brezskrbno delo.
Predsednik kluba ostaja Primož Fajmut, podpredsednica kluba pa Romana Lesjak. Poleg omenjenih Izvršni
odbor kluba sestavljajo še Jure Lesjak (vodja kluba in vodja
nogometne šole), Tomaž Šteharnik (vodja članske ekipe),
Grega Vrabič (namestnik vodje članske ekipe), Danica
Lepičnik (računovodkinja), Tadej Kert (sekretar), Boštjan
Brdnik, Franc Vrabič, Matjaž Pečovnik, Mitja Pranjič, Simon
Klavž in Boštjan Lovenjak.
Nadzorni odbor sestavljajo Matic Pečovnik, Tadej Ameršek
in Andrej Piko. Disciplinska komisija je v sestavi Boštjan
Oprešnik, Domen Klarić in Primož Kotnik.
Klub je reorginiziral in na novo postavil nove organizacijske
strukture, ki jih sestavljajo organizacijska ekipa (Izvršni
odbor kluba), strokovna ekipa (trenerji članske ekipe in
nogometne šole), tehnična ekipa (upravnica objektov je Lidija
Vončina, upravnik objektov je Ciril Sonjak, v ekipi sodelujejo
še prostovoljci za namen varnostne in zdravniške službe)
in komunikacijska ekipa, ki upravlja s spletno stranjo in z
družbenimi omrežji ter skrbi za odnose z javnostmi (Primož
Fajmut in Aljaž Brdnik).

Člani NK Peca

NOGOMETNA ŠOLA IN
AKTIVNOSTI NA PODROČJU
ZDRAVJA IN ŠPORTA
NK Peca ima štiri ekipe, ki sestavljajo nogometno šolo. NK
Peca U7, U9, U11 in U13 bodo v novi sezoni tekmovale v
medobčinskih ligah MNZ Maribor, kjer so v zadnjih letih
beležile lepe uspehe in se poleg tekem udeleževale tudi
številnih turnirjev doma in v tujini (Sarajevo, Zagreb).
Trenersko ekipo nogometne šole sestavljajo Jure Lesjak
(vodja NŠ), Franc Vrabič (U7 in U9), Matic Pečovnik (U7 in
U9), Domen Klarić (U11 in U13) in Boštjan Oprešnik (U11 in
U13). Za razvoj mladih (in članskih) vratarjev skrbi Aleš Kreuh.
Nogometna šola NK Peca sodeluje tudi v številnih projektih
na področju zdravja in športa, med katerimi izpostavljamo
NLB Šport mladim, Sinergija v gibanju 4D, Zdrava Črna in
Sodelujem, rastem, prispevam. Vsi projekti temeljijo na vzgoji

Stadion
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mladih športnikov na način aktivnega preživljanja prostega
časa in zdravega življenjskega sloga.
V Nogometno šolo vabimo vse otroke, tudi takšne, ki se z
nogometom srečujejo prvič. Še posebej veseli bomo, če se
nam boste pridružili na kakšnem nogometnem popoldnevu,
ki ga vsaka dva tedna organiziramo na stadionu, v Rudarjevem, Žerjavu in na Lamprečah.

Trening

Člani so s pripravami na novo sezono 2021/22 začeli meseca
julija, konec avgusta pa so začeli s prvenstvom, kjer si želimo
uvrstitve v zgornjo polovico lestvice.
Ekipo sestavljajo izkušeni in mladi igralci, ki tvorijo moštvo
s potencialom za dobre rezultate in uspeh.
Nogometna šola NK Peca

PRENOVLJENA ČLANSKA
EKIPA
V sezoni 2020/21 je klub postavil novo vodstvo članske
ekipe. Glavni trener je postal Aleš Klarić, pomočnik pa Tomaž
Šteharnik, ki je tudi organizacijski vodja (ob pomoči Andreja
Plesca, Boštjana Lovenjaka, Damjana Šteharnika, Aljaža
Brdnika, Grege Vrabiča in Jureta Lesjaka). Po zelo dobrem
začetku prvenstva in vrnitvi številnih navijačev na tribune
stadiona na Pristavi je bilo prvenstvo v oktobru prekinjeno
in na koncu v maju 2021 tudi dokončno odpovedano.

PONOVNO VZPOSTAVLJENA
VETERANSKA EKIPA
NK Peca je po krajšem premoru zopet sestavila tudi veteransko ekipo, v kateri igrajo bivši klubski igralci, stari nad
35 let. Odigrali so že prijateljske tekme s Korotanom in
Pobrežjem.
Jure Lesjak
Spletna stran: www.nkpeca.com
Najdete nas tudi na Facebooku, Instagramu in Twitterju.

Kegljaško društvo v letu 2020/21

V

tem letu nas je s covid-19 doletela žalostna usoda.
Kot veste, nam je bila ukinjena vsa dejavnost, tako
na področju državne lige (ki nam je bila prekinjena
po 6. kolu oziroma smo mi odigrali 5 kol zaradi bolezni in
karantene), prav tako nismo igrali občinske lige niti se mladi
niso udeleževali turnirjev. Tudi izvajanja treningov naših
članov so bila prekinjena. Strogo smo se držali ukrepov NIJZ.
Po nekaj mesecih napornega čakanja smo le lahko pričeli s
treningi, kot nam jih je narekovala Kegljaška zveza. Žal pa
se tekmovanja na nivoju državne lige še vedno niso izvajala.
Prav tako ni bilo tekmovanj občinske lige v jesenskem delu.
V spomladanskem delu se je še izvajalo rekreativno kegljanje

za vse zainteresirane občane
dvakrat tedensko po dve uri,
v okviru možnosti in želja
pa tudi izven tega. Vadba
kegljanja se je do preklica v
spomladanskem delu izvajala
tudi za delovno organizacijo
Cablex-M in za CUDV Črna.
V tem času smo tudi
zaključili občinsko ligo in
končali z državno drugo
ligo Vzhod. Prav tako pa je

bilo tudi konec s treningi in
tekmami Društva upokojencev. Zaradi takšne situacije, kot je nastala lani, so
bila odpovedana tekmovanja
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OTS. Odpovedano je bilo tudi meddržavno prvenstvo za
veterane v Kutini na Hrvaškem.
Kljub covid-19 situaciji je bilo kegljišče redno vzdrževano,
zahvala za to gre našima gospodarjema Mileni in Lojzu.
Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki s prostovoljnim delom nesebično prispevajo, da je naše kegljišče urejeno, čisto in da
obratuje času primerno.
Ker nismo imeli nobenega tekmovanja, smo se odločili,
da izvedemo klubsko prvenstvo na domačem kegljišču.
Najboljši trije so bili:
1. StanislavKordež
2. Drago Hodnik
3. Alojz Napotnik
Nekateri člani so se udeležili turnirja v Slovenj Gradcu in
prijateljske tekme s KK Korotan. Zmaga s 5 : 3 je bila na naši
strani.
Mladi kegljači so kljub okrnjenim turnirjem dosegli lepe
rezultate:
2. mesto Jaka Repanšek
3. mesto Aljaž Kunc
4. mesto Svit Podovšovnik
3. mesto Lena Lupša

4. mesto Neja Obretan
1. mesto Maša Vračko
1. mesto Žiga Repanšek
Iskreno čestitam vsem tekmovalcem za uspešno nastopanje.
Vsem organom društva in vsem našim podpornikom ter
sponzorjem se zahvaljujem za trud in vloženo delo, da bi bil
naš jutri boljši. Želim si, da s skupnimi močmi premagamo
bolezen današnjega časa, da se držimo pravil NIJZ, da se
bomo spet lahko družili in tekmovali ter trenirali na vseh
ravneh, od mladih do članov in upokojencev.
Črna, 2. 8. 2021
Predsednik KD Črna Stanislav Kordež

Ferata Mučevo

P

o mnogih letih razmišljanj in nekoliko manj letih planiranj smo te dni (otvoritev je bila 7. 8. v okviru Turističnega tedna) dobili prvo ferato v Črni. Pravzaprav
dve ferati: eno lahko, za vse, tudi za otroke, in drugo precej
težko, za izkušene in dobro telesno in psihično pripravljene.
Obe ferati sta v Mučevi soteski ob cesti iz Žerjava proti
Mežici. Lažja poteka po desni strani soteske, po izrazitem
grebenu, je izpostavljena in lepo razgledna. Težja pa se začne
višje v soteski in poteka čez steno soteske, tudi po previsnih
detajlih. Ima pa ta ferata tri odvode, ki se izognejo težki
24
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oceni E in tako celotna smer dobi oceno D (prvi odvod je
že ob vstopu, ki se lahko začne višje v soteski, drugi je pred
mostom in tretji v zgornjem previsu). Malo pred vrhom se
ferati združita in se obe končata z atraktivnim mostom, ki
je tudi zelo dobro viden iz doline (s parkirišča na levi strani
ceste med Žerjavom in Mučevo sotesko). Sestop s ferate je
po gozdni stezi do vlake, kjer se zavije desno in po vlaki do
električnega daljnovoda in pod njim po poti do parkirišča.
S to pridobitvijo je Črna stopila v veliko družino krajev in
gora v Dolomitih, Avstriji, na Gorenjskem, ki imajo v svoji
gorsko-turistični ponudbi tudi ferate, ki vse bolj postajajo
zelo priljubljena oblika aktivnega hribovskega turizma, s tem
pa ti kraji zanimivi turistično-gorski cilji. Črna pa po OlimpPosebnost ferate so mostovi

Čudovita soteska Mučevo

Foto: Boris Keber

line in sedaj ferati vse bolj smelo stopa v smeri turistične
ponudbe, ki je zaradi naravnih danosti najbolj primerna,
smiselna in perspektivna. To je velika pridobitev za kraj, ki s
tem počasi, a zanesljivo postaja alpsko-turistična destinacija.
Ideja za ferato se je rojevala v Planinskem društvu Črna,
občina Črna pa je to prepoznala kot svojo razvojno možnost.
Občina je projekt finančno podprla, Planinsko društvo pa je
vodilo nadzor, da smo dobili takšni ferati, ki najbolj ustrezata
po eni strani širšemu krogu in po drugi bolj zahtevnim
uporabnikom.
Planinsko društvo
Črna na Koroškem

Pravila K-24

K

1.
-24 (KLUB-24 ali KOROŠKA-24) se je ustanovil
z namenom promocije koroškega planinstva in
turizma. Lastnik blagovne znamke K-24 je Planinsko
društvo Črna na Koroškem.
2.
K-24 ima sedež na Občini Črna na Koroškem. Stična točka
za K-24 z vpisnimi knjigami pa je v nekem javnem lokalu v
Črni na Koroškem, katero določi UO PD Črna na Koroškem.
3.
PD Črna na Koroškem, Občina Črna na Koroškem ter lokal,
kjer je stična točka, skrbijo za aktivnost K-24 ter njegovo
medijsko promocijo.
4.
Član K-24 lahko postane vsakdo, ki v maksimalno 24 urah
prehodi pot, navedeno v naslednji točki teh pravil. Šteje se,
da postane član K-24 tudi tisti, ki pot prehodi v maksimalno
25 urah , če je starejši od 50 let. Enako določilo velja tudi za
vse udeleženke ženskega spola.
5.
Pot K-24 poteka po sledeči relaciji: spomenik v Centru Črne–
Žerjav–Koča na Naravskih ledinah–Dom na Uršlji gori–Dom

na Slemenu–Dom na Smrekovcu–vrh Komna–Koča na Loki
pod Raduho–vrh Raduhe–Bukovsko sedlo–vrh Olševe–
kmetija Kumer v Koprivni–vrh Pece–spomenik v Centru
Črne. Udeleženci lahko pot opravijo tudi v obratni smeri,
prav tako lahko pot začnejo na kateri koli točki poti in jo
tam tudi zaključijo.
Vseh navedenih točk se mora udeleženec fizično dotakniti.
6.
Pot morajo udeleženci premagati brez kakršnihkoli pripomočkov ali drugih oseb. Dovoljena je samo uporaba palic
za hojo. Med potjo je dovoljena oskrba s pijačo, okrepčili in
rezervno obleko oz. obutvijo. Posamezne dele poti lahko z
udeležencem prehodijo tudi njegovi spremljevalci. Pot lahko
prehodi vsak sam ali več udeležencev skupaj. Dovoljena je
uporaba telefona in navigacije.
7.
Čas poti si meri vsak sam, na poti ni nobene kontrole, vse
je zaupano poštenju in planinski etiki. Odhoda na pot in
prihoda na cilj ni potrebno nikomur najaviti.
8.
Evidenca opravljene poti se vodi v posebni knjigi na stični
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točki K-24. Vsak udeleženec sam vpiše potrebne podatke
v knjigo: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, datum
pohoda, čas odhoda, čas prihoda, začetno oz. zaključno
točko, smer pohoda, svoje vtise in posebnosti.
9.
Vsi člani K-24 (vsi prejšnji in novi) se brez posebnih vabil
srečajo prvo soboto v decembru ob 18.00 uri v hotelu
Planinka v Črni (ali drugje, kar s predhodnim obvestilom
sporoči organizator K-24).
10.
Na srečanju K-24 se vse, ki so v tekočem letu v skladu s temi
pravili prehodili pot po predhodnem »zaslišanju«, sprejme
v K-24 in se jim podeli posebno priznanje. Priznanja imajo
tekočo številko, ki pomenijo, kateri je bil udeleženec, ki je
prehodil K-24.
11.
Z namenom še večje popularizacije K-24 in s tem koroške
krajine in dostopnosti K-24 čim širšemu krogu udeležencev
K-24 ustanavlja tudi:
- K-24 ULTRA TRAIL, ki pomeni tekmovalni tek, delno po
poti K-24, delno izven nje, v razdalji od 21 do 150 km;
- K-24 ETAPNI, udeleženec lahko opravi pot K-24 v več
etapah, osnovni pogoj je, da opravi s potjo v enem koledarskem letu. Če ne opravi v enem letu, mora naslednje leto

ponoviti vse od začetka. Ostala pravila K-24 so smiselno
enaka.
- K-24 ŠTAFETNI, pot K-24 opravi več udeležencev (maksimalno 10), ki si od točke do točke predajajo »štafeto«. Pot
morajo opraviti v 24 (25) urah. Ostala pravila K-24 so smiselno
enaka.
- K-24 MINI, v centru Črne se postavi simulacija K-24 z
vsemi petimi vrhovi s poti K-24 in udeleženci pot prehodijo
od točke do točke. Mini je namenjen manjšim otrokom oz.
družinam.
Udeleženci K-24 iz te točke pravil ne dobijo naslova član
K-24 niti se ne vpisujejo v glavno knjigo K-24. Se pa lahko
vpišejo v posebno knjigo, ki je namenjena udeležencem teh
K-24 in se nahaja na stični točki za K-24.
12.
Udeleženci se odpravijo na pot K-24 na lastno odgovornost.
13.
Ta pravila so bila sprejeta ob ustanovitvi K-24 leta 2000 in
dopolnjena leta 2021 s sklepom UO PD Črna na Koroškem.
Županja Občine Črna na Koroškem:
Romana Lesjak

Predsednik PD
Črna na Koroškem:
Marijan Lačen

Maj 2021

Traili so moje veselje in z njimi se
bom začela ukvarjati še bolj resno

Z

adnje čase krajani videvamo kar nekaj navdušenih
Črjanov, ki pridno trenirajo gorski tek in se udeležujejo
trailov. Spremljali smo tudi uspehe Boštjana Lupše,
ki pa je kmalu svoje znanje in navdušenje prenesel tudi na
hčerko. Tako je bila med zagnanimi tekači, ki so se na začetku
avgusta v Črni pomerili na trailu K24, tudi 14-letna Lena
Lupša. Zmagala je na preizkusu 24 kilometrov in kot najmlajša
pometla z vso konkurenco. Kmalu zatem je na 39. maratonu
Kralja Matjaža dosegla najboljši čas na 10 km. Lena, uspešna
in vztrajna devetošolka, ki ji učenje ne dela težav, kljub temu
da veliko časa porabi za treninge, vedno najde čas tudi za
druženje s prijatelji. In tudi za pogovor …
Čestitke, Lena! Najprej vsem tistim, ki manj poznamo
to 24-kilometrsko traso, opiši, kod ste tekli in kako si se
odrezala.
Proga je dolga 24 km. Najprej smo tekli do Mušenika in skozi
podzemlje Pece, potem iz Mežice na A-drog, mimo karavle
do Tomaževe koče (1.345 m nadmorske višine), potem pa
nazaj v Mitnek do Pikovega in nato v dolino na Pristavo in
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Boštjan
in Lena
Lupša

naprej do cilja v Črni. Za pot sem porabila dve uri in dvainštirideset minut. Med več kot 90 udeleženci sem imela
najboljši rezultat med ženskami, premagala sem več kot
30 moških in 35 žensk, le-te so bile vse starejše od mene,
že nad dvajset let.
Štartali smo zelo hitro, tudi sam tek skozi jamo je bil hiter.
Ko smo pritekli iz jame, se je začela strmina. Ta me je na
trenutke nekoliko utrudila, saj se tudi tu hodi hitro, na
nekaterih klancih pa tudi teče. Na prvi postaji sem čutila
lažjo utrujenost, vendar ko sem videla, da me veliko ljudi
spodbuja (mama, sestra, prostovoljci), sem odmislila težave
in šla kolikor se je dalo hitro naprej. Ko sem prispela na drugo
postajo na Pikovem, sem vedela, da je najhujše za mano, saj
je sledil predvsem spust. Spusti mi ležijo in tu sem pridelala
prednost pred ostalimi ter tekla do cilja. Pot je bila lepa, ni
bilo spolzko, tudi padcev na srečo nisem izkusila.
Verjetno se že dolgo ukvarjaš s športom. Kdaj si začela z
gorskim tekom?
Najprej sem pri petih in šestih letih trenirala gimnastiko,
potem sem nekaj časa hodila kegljat, kar še zdaj rada delam
za rekreacijo, nato pa sem se lotila atletike. Moj oče, ki se
že nekaj let udeležuje trailov, mi je bil navdih, da sem začela
tekati, najprej po cesti, na maratonih. V petem razredu sem
sodelovala na 10-kilometrskem maratonu v Črni, dvakrat
sem bila v Radencih, pred dvema letoma pa me je prevzelo
to gorsko tekanje oziroma traili. Septembra 2019 sem šla na
prvo tekmo na Hrvaško, osvojila prvo mesto in to mi je dalo
motivacijo za naprej. Sedaj mi je sodelovanje na trailih vedno
bolj všeč in z vsakim tekmovanjem ljubše. Leta 2020 sem z
očetom opravila klasični K24 – največji koroški hribovski
izziv, to je 90 km v dobrih 21 urah, in tako postala najmlajša
oseba, ki ji je to uspelo.
Tvoji treningi so verjetno zelo naporni. Kako izgledajo?
Kako si organiziraš dan, da uskladiš vse svoje dejavnosti?
Zdaj pred tekmovanjem sem že zjutraj opravila prvi trening,
po navadi na stadionu, popoldne pa sem šla še na tek z
očetom, in to navkreber, na različne hribovske točke, saj
imamo okoli Črne res krasne terene za pohode in teke. V
času pouka sem imela večkrat že po kosilu atletiko, proti
večeru pa sva večinoma z atanom kam tekla. To smo potem
uskladili tako, da se ukvarjam z atletiko dvakrat tedensko,
ostali dnevi pa so za tek: včasih le hitra hoja, včasih pa je
trening bolj intenziven s tekom navzgor. Pogosto tudi sama
telovadim in delam vaje ne samo za noge, ampak tudi za roke,
saj za uporabo palic rabiš dodatno moč. Pozimi smučam,
turno smučam, z družino veliko hodimo tudi v gore. Če
nimam treningov, sem zunaj s prijatelji.
Kakšno opremo potrebuješ za čim boljši tek?
Dobra obuja je seveda najpomembnejša. Pred kratkim sem
dobila sponzorja On Cloud (Tek po oblakih Slovenija) za eno
leto, tako da imam sedaj ful dobre športne čevlje in oblačila.

Obstajajo namreč različni čevlji, eni so za dolge proge, taki
so mehkejši in udobnejši, s tistimi za krajše ture pa lahko
hitreje letiš. Žulji so pogosta nadloga tekačev, tudi pri meni,
ta zadnji trail mi je na primer močno ogulil peto.
Tudi oblačila so pomembna pri trailu, predvsem to, da se v
njih dobro počutiš; poleti morajo biti iz lahkih materialov,
ki odvajajo vlago in pot, jeseni in pozimi pa takšna, ki dobro
zaščitijo pred vetrom in padavinami ter obenem dobro
dihajo. Tu bi s zahvalila Bogdanu Tušeku (Medikem), ki mi
je pomagal s prehranskimi dodatki in oblačili.
Tvoj oče ima pri tvojih uspehih velike zasluge, je tvoj vzor,
pobudnik, mentor, spremljevalec. Kaj vse te je naučil?
Naučil me je, da je ena najpomembnejših stvari pri teku
dihanje, da moram biti ves čas pozorna na to, da enakomerno
diham in zato ne izgubim preveč moči. Zadnji njegov nasvet,
ki ga seveda upoštevam, je, da ne smem delati predolgih
korakov, ko tečem v klanec. Moj ata je že celo življenje
športnik: dolga leta je igral nogomet, potem je postal trener
nogometa, pred petimi leti pa se je lotil gorskega teka oz.
trailov. Veliko laufa, ima ogromno kondicije, uspešen je bil
že na mnogih trailih (Soča Outdoor, Ultra Trail Vipava, 100
Milj Istre, Valamar trail, Lavaredo Ultratrail, K24…), sedaj pa
je hkrati še moj trener. Zna me motivirati in pohvaliti, čeprav
se kdaj tudi ne strinjava, ko hočem kaj po svoje, včasih je zame
malo prehiter in se zato skregava, morda gre potem eden
od naju malo sam naprej, a je kmalu vse v redu.
Kakšna je prehrana takega ekstremnega športnika, kot je
trailaš? Kaj ješ oziroma moraš jesti?
Jaz sem izbirčna pri hrani in zelenjave nimam rada. A se
trudim jesti raznoliko hrano, saj vem, da jo potrebujem za
energijo. Predvsem testenine, žitarice, jogurt, sadje… Pred
to tekmo sem zjutraj pojedla malo kosmičev, med tekom pa
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zaužila le kak energijski gel pa seveda vodo, dehidracijske
tablete in magnezij.
Kaj bi ti kot uspešna športnica in zadovoljna s tem, kar
delaš, svetovala mladim, ki ne vedo, kam s časom oziroma
česa se lotiti?
Delati moraš, kar te najbolj veseli, in v tem iskati uspeh. Prav
je, da si že kot zelo mlad zadaš cilje in se jih potem trudiš
doseči. Poskušala sem že kako prijateljico potegniti v tekaške
vode, a mi ni uspelo, ta šport je seveda zelo naporen in če
tega nimaš rad, je to eno samo garanje.

Seveda hočem, da so mi traili prva stvar, zato se bom s tem
začela ukvarjati še bolj resno, da se bom lahko udeleževala
še večjih tekem, kot sta UTMB in Dolomiti, kjer ne bi bila
samo udeleženka, pač pa bi se potegovala za višje uvrstitve.
Letos me čakajo še trije traili: Ultra Trail Vipava, trail Kranjska
Gora in Obala Trail, tudi zato, ker se rezultati seštevajo.
Glede šolanja imam v mislih gimnazijo, če se bo dalo, bom
šla v športno gimnazijo, glede poklicne usmeritve za naprej
pa še ne vem.
Lena, hvala za zanimive odgovore. Bodi še naprej tako
uspešna in zadovoljna športnica.

Kakšni pa so tvoji cilji? Kaj si si zadala kot športni cilj in
kakšni so drugi tvoji načrti?

Irena Greiner

Turizmu pomaga lastna glava

D

evetošolke, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovale
izbirni predmet turistična vzgoja, so sodelovale na
35. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava,
ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Letošnja tema
je bila Moj kraj, moj chef.
Kljub neugodni situaciji zaradi šolanja na daljavo in omejitvi
stikov so k delu pristopile resno in odgovorno. Učenke so v
kraju raziskovale tradicionalno črjansko košto. Povezale so
se s čebelarji, društvom kmečkih žena, TIC-em ... Zbirale so
stare recepte naših babic, spoznavale prehrano delavcev in
knapov, njihovih družin in prehrano prednikov z okoliških
gorskih kmetij.

Pri odkrivanju kulinarike so spoznale nagajivega perkmandlca. Ta je občasno rudarjem izmikal še tako skromne
malice, njim pa je mogoče ravno on preprečil čezmerno
druženje v času raziskovanja našega kraja in prehrane. Hkrati
s tem so se učenke dotaknile še pripovedke o kralju Matjažu,
ki spi nad zapuščenimi rudniškimi rovi pod goro Peco … in
rodila se je kulinarična zgodbica.
V svoji nalogi so tradicionalno kulinariko predstavile v
sodobni različici. V povezavi s pripovedko o kralju Matjažu
in njegovi Alenčici. Predvsem pa ni šlo brez naše najnovejše
pridobitve Olimpline. Dekleta so namreč dobila idejo, da
bi po vožnji z jeklenico nedvomno prijal kraljevi posladek.
Pogumni turisti bi si po končanem adrenalinskem spustu
zaslužili zdrav sadni desert.
Tako je nastala košarica dobrih okusov: Matjažev mošnjiček
- ajdove palačinke z jabolčnim nadevom, servirane v obliki
mošnjička, Alenčkine kronice s klocami, meden karabin
oz. zip keksi in čaj poguma iz vseh tistih zdravilnih rožic, ki
uspevajo pod jeklenico. Nadevi slaščic imajo pridih preteklosti in nostalgije. Jabke in kloce – sadje, ki je zaznamovalo
generacije naših babic in dedkov.
Mogoče bo katera kulinarična posebnost resnično zaživela in
prišla med ponudbo po končani zipline avanturi. Nedvomno
se je ne bi branil niti sam perkmandlc ali kralj Matjaž.
Strokovna komisija je učenkam za nalogo in predstavitev,
ki je letos potekala preko zoom aplikacije, dodelila srebrno
priznanje.
Mentorici: Ana Kamnik in Barbara Komar

Zapisala: Barbara Komar
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Mladi raziskovalci
Slovenije 2021
28. in 29. junija 2021 je potekalo 55. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Letošnje leto je zaznamovalo delo na
daljavo in s tem nekoliko okrnjen raziskovalni del, a je kljub
temu učenki OŠ Črna na Koroškem Taji Oderlap uspelo
pripraviti raziskovalno nalogo, ki je bila uvrščena v drugi
krog, na državno tekmovanje v Murski Soboti.
Tekmovanje je potekalo pod okriljem Zveze za tehnično
kulturo Slovenije ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ.
Taja je pod mentorstvom Mojce Potočnik in Nejca Gerdeja
napisala raziskovalno nalogo s področja psihologije ali pedagogike, z naslovom Učenci zadnje triade koroških osnovnih
šol v času epidemije covid-19, in prejela ZLATO PRIZNANJE.

NOVO! Otroški adrenalinski park

Foto: Tomaž Šteharnik
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ŽIVLJENJSKA UGODBA

Moj ati nima takega birtoha …

Š

e ena takih življenjskih zgodb, ki segajo v čase, ki so
se starejšim neizbrisno vtisnili v spomin, mlajšim pa
zbujajo različne odzive. Večkrat se premalo zavedamo,
kaj pomeni čas brez vojne, čas miru in tistega, kar imamo,
kljub temu da smo pogosto nezadovoljni. Vojna je vsakemu,
ki jo je preživel, pustila usodne posledice. Življenje je po vojni
teklo svojo pot, obrnilo se je tako ali drugače, a spomini ostajajo in še vedno bolijo.
Pogovarjali smo se z Žerjavčanko Marico Pavšič Fajt, ki nam
je pripovedovala o svojem življenju.
Rojena sem bila v Žerjavu leta 1933, pri Pavleku se je reklo
pri naši hiši. Stala je tam, kjer danes stoji Pavličeva hiša.
Mama je bila Helena Pavšič, oče pa Viktor Vajš, starša nista
bila poročena. Živeli pa smo sprva skupaj z očetovo mamo
oziroma bico in dedijem. Imeli smo en večji vrt, živine pa ni
bilo pri hiši. Moj dedi je bil šoštar, bica je delala v avfparajtngi,
mama in ati sta prav tako hodila na šiht v rudnik. Tako smo
imeli, kar smo potrebovali, ne spominjam se, da bi kdaj v
zgodnjem otroštvu čutila kako pomanjkanje.
Bila sem edinka. Doma nismo imeli kakšne krave, da bi morali
skrbeti zanjo, imeli pa smo koze. Te sem morala pasti jaz in
živo se spominjam, kako so me spravljale ob pamet. Toliko
sem prejokala, ker so bile tako žleht. Ušle so mi bogvedi
kam, pojedle zelenjavo na vrtu, tudi sosedovem, zbezgale
v les, da sem jih iskala še in še, tudi pozno zvečer, saj nisem
smela priti domov brez njih. Koza je res prava koza, kar
naprej ‘leta’ povsod, zelo je hitra in nikoli ne pride sama nazaj
do doma. Kasneje smo se preselili in živeli v zelo skromni
hiški v Cankarjevem grabnu. A tam ni bilo več dedija. Bil je
bolj nestanovitne narave in je mojo bico enostavno lepega
dne brez pojasnila zapustil. Tako je ostala sama s sinovo,
našo družino.
Kako je bilo pa med vojno?
Med vojno pa je bila druga pesem. Bili smo izgnani. Ne vem in
nikoli nisem izvedela, zakaj. Nekateri so mi kasneje, ko sem
bila že odrasla, namigovali, da najbrž zato, ker moja mama
in njena sestra nista bili zelo pametni in je Hitler izdal ukaz,
da je treba take pospraviti, da ne bi imeli potomcev, hotel
je le zdravo arijsko raso, ki naj bi edina smela vladati svetu.
Spomnim se pa, da so mojo mamo, njeno sestro – mojo teto
– in mene namenili s transportom odpeljati v smrt, nekam
na jug Jugoslavije. Naj bi šli nekam na Hrvaško ali v Srbijo.
Doma so ostali dedi, bica in moj ati Fika.
Živo, kot da bi bilo včeraj, se spominjam, kako smo čakali
v neki stavbi na to, da bi nas nekam odpeljali … Pa je neki
moški rekel, moral je biti eden od vodij, da otrok pa ne gre
na tisti tovornjak, da ga je škoda. In me je potegnil proč in
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Marica
Pavšič,
18 let, 1951

nekako skril. Vse ostale so odgnali in danes vem, da so jih
pobili. Za mamo in teto nisem slišala nikoli več. Moja mama
je takrat izginila in ne vem kam in niti ne vem, kdo jo je
odpeljal. Trenutka, ko sem ji zadnjič pogledala v oči, ne bom
pozabila, pa če bi živela tisoč let. Zelo zelo sem jo pogrešala.
In dolgo sem samo jokala, za njo pa tiho jočeta moja duša in
srce vsak dan mojega življenja.
Potem so me odpeljali z drugim tovornjakom skupaj z
neznanimi ljudmi v Srbijo, v Čačak. Tam so me, tako kot
tudi druge otroke brez staršev, postavili na ogled na trg,
kjer so me ponujali, če bi me kdo vzel domov. Pa je prišel
neki Jovan Jovanovič, trgovec, ki je prekupčeval z živino.
In me je odpeljal na svoj dom. On je bil čudno dobromoten,
žena pa je bila vsa hudičeva. Rekla je, da je imela že dovolj
težav s svojo hčerko. Ni me bila vesela, lahko rečem, da me
ni marala. Spomnim se, da mi ni dovolila jesti pri mizi, tiste
malo ostankov hrane, ki mi jih je namenila, sem morala jesti
na hodniku na stopnicah kot žival. Tudi pretepala me je in
morala sem delati cele dneve. To so videli sosedje in naznanili
drugim ljudem. Spomnim se, da so me odpeljali od tam in
sem se znašla skupaj z drugimi sirotami in so nas z vlakom
odpeljali v Bolgarijo. Tam so nas namestili v neko sirotišnico,
kjer sem imela vsaj hrano in nisem bila več tepena.
Ves čas pa sem vedela, da sem Slovenka, da spadam med
Slovence. Čudno sem si želela, da bi prišla domov, v Slovenijo.
V Bolgariji so v tem domu za nas skrbele nune. Spomnim
se, da sem le malo razumela, kaj so govorile, saj nisem znala
jezika.
Po končani vojni pa so nas, otroke brez staršev, vojne sirote,
zopet natovorili na tovornjak in nas odpeljali v Slovenijo, kjer
sem tako kot vsi drugi pristala v nekem domu v Mariboru.
A tudi v Mariboru so nas prihajali gledat ljudje in meni se

ŽIVLJENJSKA ZGODBA

je zopet nasmehnila sreča. Pristala sem pri neki učiteljski
družini, kjer so z mano ravnali zelo lepo. Spraševali so me,
če vem, od kod sem, a jim imena svojega kraja nisem znala
povedati. Vedela sem le to, da v mojem kraju vozijo vagončki
rudo in kamenje po zajli. Nekako sem se nalezla in zbolela
za trahomom (Trahom je bolezen na očeh, ki nezdravljena
povzroči slepoto.) Ta nadomestna starša sta poskrbela za
mene in me peljala v bolnico takrat so v bolnici bile nune
kot medicinske sestre, kjer so me povsem pozdravili. Še
zdaj berem brez očal.
Hči teh učiteljev je šla študirat v Zagreb in njeni starši so se
tudi preselili za njo. Zato so v bolnici spet iskali nekoga, ki
bi me vzel ‘za svojo’. In so me hodili ogledovat. Pa je prišel
moški, ki je imel spredaj velik plav birtoh in bi me odpeljal
na svoj dom (kmetijo). Pa sem rekla: ‘Vi pa že niste moj ati!
Takega birtha on ne nosi.’’ In nisem šla z njim, da bi šla za
deklo garbat na veliko kmetijo.
Minilo je kar nekaj časa in moja bica me ni nikoli nehala
iskati. Nekako je potem po zaslugi te učiteljske družine, ki je
ugotovila, da prihajam iz Žerjava, izvedela, da sem v bolnici
v Mariboru. Prišla je po mene. Ko sem jo zagledala, sem jo
takoj prepoznala in kar treščila sem vanjo! Bi lahko mislil, da
ti bo srce odpovedalo od sreče! Kako sem je bila vesela, po
skoraj petih letih! Tako sem se z bico vrnila v rodni Žerjav.
Bila sem ena redkih iz transporta, ki so preživeli in se vrnili
na svoj dom. Tam je še vedno živel moj ati Fika, ki pa ga je
takrat že zasvojila pijača, saj je izgubil ženo in mislil je, da je
izgubil tudi mene. Moj ati se nikoli ni uspel rešiti alkohola
in je, star komaj 56 let, umrl zaradi pijače.
Zagotovo je bilo še hudo, a bili ste spet doma. Kako ste se
vključili v življenje v naslednjih letih?

Marica in
Ivan Fajt

Marica Fajt,
87, julij 2021

Začela sem hoditi v šolo v Črno. Rada sem se učila, bila sem
zelo dobra učenka. Spomnim se, da je bil moj razrednik učitelj
Hribar. Ta me je spodbudil, da sem se vpisala na učiteljišče v
Celje. A ni šlo, imela sem hudo domotožje, pa nič denarja, saj
je moj oče vse zapil. Tako sem se vrnila domov. Moje sanje
o učiteljskem poklicu pa je izpolnila najprej hčerka Ivanka
in nato še vnukinja Nina.
Potem sem se zaposlila pri rudniku, kjer sem pospravljala
po samskih domovih. Takrat so se v naše kraje priseljevali
tudi od drugod, ker je rudnik zaposloval vse več ljudi. Tako
je prišel v Žerjav službo iskat tudi eden iz Haloz, Ivan Hanzek Fajt. Našel je službo in našel je, hvala bogu, tudi mene.
Poročila sva se in preživela življenje, ki nama je prinašalo
take in drugačne izzive. Ko danes pogledam nazaj, sva se
kar razumela. Imela sva tri otroke: Ivanko, Cveta in Romana,
ki živi z družino doma in jaz z njimi. Cveto je poročen na
Muti, Ivanka (Stopar) živi v Žerjavu. Imam že dve vnukinji,
tri vnuke in dve pravnukici in enega pravnuka.
Deseto leto sem že vdova. Mož je umrl pri 83-ih letih. Bil je
dolgo zelo bolan, veliko bolezenskih težav in več bolezni je
izhajalo iz zastrupitve s svincem. Bilo je zelo hudo.
Vdova sem, a nisem osamljena. Ponosna sem na svoje otroke,
ki mi pomagajo, da živim mirno in sem zadovoljna s svojim
življenjem.
Draga Marica Fajt! Hvala za to, da ste nam razgrnili svoje
pretresljivo življenje v času vašega otroštva, ko je svet zajela
vojna in v svoj vrtinec potegnila tudi vas.
Bilo vam je dano, da ste preživeli in se vrnili domov. In
življenje se vam je oddolžilo. Bodite zdravi in zadovoljni še
vrsto let, veselite se drobnih trenutkov, ki se vam ponujajo v
toplini vaših otrok in njihovih družin.

na blejskem
ototku, 2009

Marta Repanšek
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PROSTOVOLJSTVO

Občina Črna na Koroškem ponovno prejela
naziv Prostovoljstvu prijazna občina 2021

S

lovenska filantropija med 17. in 23.
Prejenik naziva
majem 2021 že tradicionalno organizira
NAJ PROSTOVOLJEC,
22. Nacionalni teden prostovoljstva,
zaposlen v javni
katerega namen je praznovanje prostoupravi, za leto 2020,
voljstva in prostovoljskih organizacij ter
ki ga podeljuje
zahvala prostovoljcem za njihovo udejstSlovenska filantropija,
vovanje.
je Matej Kramberger,
Letos je Slovenska filantropija ponovno potrki je bil imenovan
dila naziv Prostovoljstvu prijazna občina 2021
na predlog Občine
Občini Črna na Koroškem, ki se z nazivom
Črna na Koroškem.
ponaša že vse od leta 2014.
Ob prejemu priznanja se županja in občinska
uprava zahvaljujejo vsem krajanom, društvom
in organizacijam v kraju, ki nesebično prispevajo svoj prosti čas in s
svojim prostovoljnim delom omogočajo lepše in boljše življenje v kraju.
.
a veseli dan prostovoljstva so krajani od prostovoljcev prejeli
časopis Skozinskoz filantrop, ki so ga delili v našem kraju na
dveh lokacijah, na avtobusni postaji Črna in pred prodajalno
Dama v Žerjavu. V časopisu so predstavljene najboljše prostovoljske
zgodbe, med njimi tudi intervju z našim krajanom, prostovoljcem Matejem
Krambergerjem, prejemnikom naziva Naj prostovoljec, zaposlen v javni
upravi 2020.

N

Časopis so delile prostovoljke Maruša Zmrzlikar, Urša Stern in Milena
Javornik.

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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OLIMPLINE

Eno leto spustov po Olimpline

V

soboto, 3. 7. 2021, je minilo eno
leto od uradnega pričetka izvajanja spustov po najdaljši jeklenici
v Sloveniji Olimpline. Do sedaj se je po njej
spustilo že več kot 3.000 pogumnežev
in prav vsi so bili nad adrenalinskim
doživetjem zelo navdušeni. Pohvalili so
tudi samo organizacijo spustov, prijaznost
in strokovnost inštruktorjev ter delavk in
delavcev v turistični pisarni.
Z zadovoljstvom torej po enem letu delovanja Olimpline ugotavljamo, da je to še
ena uspešno zastavljena dejavnost, s katero
je Črna na Koroškem ponovno poskrbela
za svojo promocijo in prepoznavnost ter
se obiskovalcem predstavila kot športno-adrenalinska destinacija, ki poleg
čudovite narave ponuja veliko možnosti
za rekreacijo, šport in adrenalinske občutke
prav vsem kategorijam obiskovalcev.
V preteklem letu smo brezplačno ali po zelo
ugodni ceni omogočili spuste gasilcem,
vojakom, učencem, dijakom in študentom,
članom društev, zdravstvenim delavcem,
novinarjem, pomembnim gostom občinskih
prireditev ter številnim Črjanom. Podobno
bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Prav spust po Olimpline je tisto adrenalinsko doživetje, ki je v zadnjem letu naše
obiskovalce najbolj navdušilo in prispevalo
k temu, da nas zapuščajo zadovoljni in se k
nam vedno znova radi vračajo.
K obisku našega kraja in spustu po najdaljši
jeklenici Olimpline pa vabimo tudi vse tiste,
ki nas še niste obiskali ali pa adrenalinskega
spusta še niste preizkusili. Obljubljamo vam
nepozabno adrenalinsko doživetje – več kot
1 minuto dolg spust kar 250 m nad Črno, s
prekrasnim razgledom na okoliške doline
in hribe.
Prijazno vabljeni - pogum velja!
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ČEBELARSTVO

Svetovni dan čebel

G

lavni namen tega obeležja ni praznovanje, ampak
predvsem ozaveščanje širše javnosti.
1. Čebele in ostali opraševalci so izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v
prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je
dosegljiv na spletni strani ČZS);
• v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline;
• ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin;
• setev travnikov z medonosnimi rastlinami;
• košnja cvetočih rastlin po cvetenju;
• nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih
čebelarjih;
• moralna podpora čebelarjem;
• odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno
namestitev čebel;
• zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov;
• mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred
škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj
lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob
tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam,
pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi
ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje: čist zrak,
vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa
je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

Ustvarjalni otroci ob svetovnem dnevu čebel
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Junija je pred KD Črna brenčalo od aktivnosti za otroke in odrasle
na temo čebel, čebelarjenja in varovanja okolja.

FOTOREPORTAŽA

Utrinki

CUDV Črna na Koroškem je s strani Ameriške ambasade prejel

Otroška ustvarjalna delavnica

pomembo donacijo aparature za dezinfekcijo prostorov, ki jim bo v
izjemno pomoč za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Dan za
spremembe

Druženje v Bistri
V naravnem parku Bistra je
potekalo druženje bralcev,
poslušalcev in ustvarjalcev.
Ustvarjalne navdihe na temo
Bistre misli o domovini so
prebujali: Boštjan Gorenšek,
Marta Merkač, Stanko Grl,
Tilka Dorič, Barbara Žvirc,
Ivanka Šušel, Petra Lesjak
- Tušek, Romana Lesjak,
Marinka Petrič in Zinka
Kamnik.
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Delavnice v Centru za trajnostni razvoj v Koprivni

Slovenski smučarji na obisku pri Alešu Gorzi. Po prijetnem druženju

Učenci OŠ Črna na Koroškem skupaj z lovci iz lovskih družin Bistra,

je sledil še spust po jeklenici Olimpline.

Pogorevc in Koprivna - Topla na lovskem taboru na Ježevem.

Župani na Olimplinu
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BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč v Črni

V

abilo 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.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.
Tokrat je fotografije prispeval nekdanji Črjan Vlado Kac.
Poslal jih je svoji nekdanji sošolki Lenčki Ošlak, da bi jih objavila v Črjanskih cajtngah, ki jih tudi on v Franciji rad prebira.

3. gimnazija; tov. Žunkovičeva, tov. Lah, tov. Kogel.

Pred Šnelerjevo hišo: Kočanov Maks, mama, Vlado, na motorju sin

Prijatelji Ački Simetinger, Maki in Gusti Praznik, Jože Podstenšek,

sestre Zore

Hubi Ipavec.

Prijatelji Miha Markovič, Drago Ošlak in Vili Geršak

Šnelerjev Franc in Vlado Kac, tam kjer sta danes DES in Kurnikova
hiša
37

BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč v Žerjavu
Naslednjo fotografijo s pripisom je prispeval Franc Nagernik.
70 let je od vstopa v 1. razred OŠ Žerjav, bilo je leta 1951.
Na fotografiji v prvi vrsti: Franc Kranjc, Jože Josl, Julko Pušnik,
Ivo Plešnik, Ivan Golobinek, Erik Zmagaj, Ivan Podovšovnik,
Franc Kompan
Druga vrsta: 1. in 2. ?, Pavla Krivonog, učiteljica Marta Kranjc,
Barba Vadnjal, Greta Meh, Erika Zaveršnik, Rija Kočan, Pavla
Rataj, Ana Lakner

Tretje vrsta: Franc Nagernik, Erni Petelin, Štef Karner, Mirko
Pikalo, Ema Sedminek, Rihard Sedminek, Erika Blagotinšek,
?, Lenka Arnold
Zadaj: ?, ?, Toni Lakner, Angela Štifter
Za morebitne napake se opravičujem, če pa se kdo še
prepozna, prosim za dopolnitve.

1. in 2. razred v Žerjavu leta 1951

Vroče poletje se poslavlja,
‘tumfi’ so se že
ohladili, tudi ta
v parku Bistra
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OBLETNICE

60 let skupnega življenja praznujeta zakonca Germadnik.

90 let Ladislava Fajmuta

Ljuba Mavc
je bila
stara
90 let

Ana Šušel je praznovala 90 let

Obletnice
in jubileji

Zakonca Kos
sta praznovala
zlato poroko
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ŠILCE LITERATURE

Stanko Grl, plodovit črjanski pesnik, ima pripravljeno četrto
pesniško zbirko z naslovom Spomini in sanje. Bralcem je zaenkrat
poslal dve v branje …
PRIJATELJSTVO

SPOMINI IN SANJE

Prijateljstvo je kakor roža,
bolj jo neguješ, lepše je,
brez laží in fige v žepu
je bogastvo, bolj kot vse.

Veš, spomine in vse sanje
in vse obljube nosi čas,
kakor veter pleše z vejo,
prepletava se ti in jaz.

Nas združuje, v zvezde kuje,
v srca nosi mir, spokoj,
je prijateljstvo kot sonce,
bi delil ga rad s teboj.

Veš, obraze čas spet laže,
da enkrat jih spet uzreš,
je kot okno, v prah odeto,
ga nekoč umil bo dež?

Je prijatelj, brat in sestra,
vsak, ki srečo rad deli,
je včasih treba potrpeti,
jaz bom s tabo, še z mano ti.

Veš, korake, a ne vsake,
srce vedno jih spozna,
tudi v temi dotik vzemi,
dlan z dlanjo se spet igra.

Prijatelj je, ponuja ramo,
ti zaupa, tudi upa,
da boš vračal, kar ti daje,
iz dna srca in brez obupa.

Veš, spomine in vse sanje
čas nam briše dan za dnem,
vse ukrade, stare in mlade,
in le solzo da očem.

Gobje uganke
L JUDJE JO OD UŽITNIH GOB NAJBOLJ POZNAMO
IN BREZ STRAHU JO NABIRAMO.
SICER IMA ZNAČILNO OBLIKO IN VONJ
IN NI VELIKO GOB, KI GREDO Z NJO OB BOK.
ČETUDI JO GOBARSKA LESTVICA BOLJ MALO CENI, PA V
KUHINJI NE SME MANJKATI NOBENI, SAJ
AROMA NJENA PRITEGNE ŠE TAKŠNEGA GOBARSKEGA GURMANA.
GOZD JE JESENI POLN GOB S TEMNO RJAVIMI KLOBUKI.
OTROKOM POMENIJO PRI RISANJU LIKOVNE MODELE,
BABICE JIH NAJRAJE VLAGAJO IN JIH K NAREZKOM PRIDENEJO,
A TUDI JEŽKI SI JIH V BRLOG ZNOSIJO, DA
NA MRZLE ZIMSKE DNI SE NJIHOVO TELO OKREPI.
MISLIŠ, DA SANJAŠ, KO V TRAVNIKU ZAGLEDAŠ VELIK KLOBUK,
A KAR HITRO SE ZAVEŠ, DA JE RES, KO VIDIŠ, DA NI SAMO TA, DA STA DVA.
RAHLO JO PRIMEŠ, ODREŽEŠ IN PRAV SKRBNO V KOŠARO POLOŽIŠ.
ENAKO VEČKRAT PONOVIŠ IN SE SAM SEBI ZDIŠ, KOT DA GREŠIŠ.
LE MALOKRAT PRI NABIRANJU UŽIVAŠ TAKO,
A KOŠARA HITRO POLNA JE IN DOMOV Z VELIKIM UŽITKOM ODPRAVIŠ SE!
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Ivan Kos

RAZMISLEK

Kako ravnamo z drevesi?

O

koli cerkve sv. Ožbolta v Črni na
Koroškem so rastle zelo lepe platane,
ki so dajale čudovito senco in na jesen
lepe in velike liste, podobne javorovim listom.
Letos spomladi pa je na njih nekdo napravili
pravi masaker, ki ga lepo rastoča drevesa niso
več prenesla.

Platane pred rezom, ko jih je
presenetil sneg

Platana po masakru

Tako smo izgubili tri zelo mogočna drevesa v
centru Črne na Koroškem.
Javorolistna platana (Platanus Acerifolija) je
hitrorastoče drevo. Lubje se dekorativno lušči.
Odlično prenaša mraz, sušo. Največkrat se
uporablja za drevorede v parkih ter za sence
pri hišah.
Sem se pa zelo razveselil, ko sem videl, da so na
ta mesta posadili nova drevesa, ki bodo nekoč
ponovno čistila zrak in dajala zavetje pticam
in senco vsem, ki se bodo sprehodili tu mimo.
Zdaj pa ležijo razrezane na

Aleš Moličnik

poti na smučišče.
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POPOTOVANJE

Jordanija po
turističnem
zemljevidu in
priporočilih
domačinov

J

ordanija se večkrat znajde na številnih popotniških
zemljevidih predvsem zaradi dveh znamenitosti. To
sta v skalo vklesano mesto Petra in Mrtvo morje. Naj
na začetku priznam, da sta obe znamenitosti tudi pri nas
predstavljali glavni argument za obisk Jordanije, a se je
kasneje izkazalo, da je to državo vredno obiskati tudi zaradi
drugih zanimivih dogodivščin in še nekaterih “neodkritih”
popotniških biserov.

Na poti proti samostanu

V decembrskem času, ko se vse načeloma umiri, že kar nekaj
let z družino odidemo na krajše potovanje, ki je večkrat
odvisno od trenutne ponudbe ugodnih letalskih vozovnic
iz bližnjih letališč. Jordanija je bila že kar nekaj časa ena od
destinacij, ki je bila visoko na našem potovalnem seznamu, in
ko se je izkazalo, da so na voljo ugodne vozovnice iz Benetk,
smo jih takoj rezervirali.
Na potovanje smo se odpravili sredi decembra, kar je za
Jordanijo zelo priporočljivo za tiste popotnike, ki bi si želeli
državo ogledati v znosnih vremenskih razmerah in prijetnih
temperaturah.
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Ma’in

POPOTOVANJE

Drugi dan smo se tako odpravili proti največji
znamenitosti Jordanije, mestu Petra. Vožnja
nam je vzela približno dve uri in pol z vmesnima
postankoma: predvidenim na vrhu klifov,
preden smo se začeli spuščati v Petro, in
nepredvidenim na puščavski avtocesti, kjer
smo se ustavili za nekaj minut, saj so otroci
med odmorom v šoli na asfaltirani površini
puščavske avtoceste igrali nogomet.
Večkrat ko govorimo o mestu Petra, mislimo
predvsem na antični del, prikažejo se nam
slike v skalo vklesanih lepih pročelij stavb in
barvit kamen, ki se skriva v puščavski soteski.
Moderna Petra pa je tudi drugače izredno slikovito mesto, ki je postavljeno na zelo strmem
terenu in prepleteno s številnimi strmimi ozkimi
uličicami, ki so tudi za izkušenega voznika kar
mali izziv.
Vstop v antično Petro je zelo drag, cena vstopnice je odvisna tudi od tega, kdaj, kje in pod
kakšnimi pogoji jo kupite. Za enodnevne turiste,
ki v Petro pridejo iz drugih držav (npr. Izrael,
Egipt itd.), je vstopnina 90 JD (jordanski dinar),
Pogled na Aman s citadele kar je pribl. 108 €. Cena se skoraj prepolovi, če
ste v Jordaniji nastanjeni vsaj eno noč, v tem
Iz Benetk smo leteli v Akabo, srednje veliko mesto, ki je primeru enodnevna vstopnica stane 50 JD oziroma 60 €.
izrednega strateškega pomena za Jordanijo, saj pomeni edini Najcenejša varianta za obisk pa je ta, da si pred prihodom v
dostop do Rdečega morja. Mesto leži praktično na meji med Jordanijo preko interneta priskrbite Jordan Pass, ki poleg
Izraelom in Savdsko Arabijo, do mesta Taba v Egiptu pa vas vstopnic za Petro krije tudi stroške jordanske vize in prost
loči pol ure s trajektom.
vstop v več kot 40 znamenitosti po celi Jordaniji. Cena Jordan
Akaba je zelo živahno turistično mesto, ki je bilo za nas
izhodiščna in končna točka potovanja. Prvi dan smo se
namestili v zanimivem hotelu v samem centru mesta in
takoj po pristanku začeli raziskovati mesto. Začeli smo na
mestni tržnici, kjer je mogoče kupiti številne začimbe, čaje,
cela zrna različnih vrst kave, ki jih obogatijo z mešanico
različnih začimb, pa seveda obleke, baklave, meso, ribe,
parfume in tako naprej.
Ker smo si potovanje zastavili tako, da smo se v Akabo tudi
vrnili, smo se odločili, da na začetku potovanja tam preživimo
samo eno noč. Na letališču smo takoj po pristanku prevzeli
avto, ki smo ga najeli za celoten čas potovanja, saj smo tako
najlažje načrtovali premike po celi državi, ne da bi bili vezani
na javni prevoz, ki je v Jordaniji primerljiv z našim (torej ne
funkcionira dovolj dobro, da bi bil konkurenčen prevozu z
osebnim avtomobilom). Pri najemu avtomobila v Jordaniji
je zelo smiselno razmisliti tudi o polnem zavarovanju, predvsem če ste popotniki, kot smo mi, ki radi hitro spreminjamo
svoj plan potovanja v skladu s priporočili domačinov.
Snežak iz soli
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Tabla na desni strani označuje nivo Mrtvega morja

Passa se giblje od 70 do 80 JD, cena pa je odvisna od števila
dni, ki jih boste preživeli v Petri, saj so v različne pakete
vključene eno-, dvo- in tridnevna vstopnica v antično mesto.
Sami smo izbrali dvodnevno vstopnico, za katero smo skupaj
s stroški vize in drugimi znamenitostmi odšteli 75 JD (cca.
90 €) na osebo.
Petra je čudovito mesto, ki je še danes zavito v tančico
skrivnosti, predvsem zaradi vedno novih odkritij, ki sproti
pojasnjujejo potek dogodkov na tem območju. Večina popotnikov se v Petri ustavi pred veličastno stavbo Al Khazneh
(zakladnico), do katere pridejo po ozkem prehodu, imenovanem Sik. Zakladnica je le prva stavba, ki na vsakega
obiskovalca naredi prav poseben vtis, hkrati pa vzbuja
spoštovanje do antičnih arhitektov in obrtnikov, ki so s
filigransko natančnostjo izdelali posamezne ornamente, ki
so v postarani obliki dobro vidni še danes. Pot v dolini vodi
naprej v sotesko, ki se čez kakšnih štiristo metrov odpre v
manjšo razširjeno dolino, kjer lahko vidimo v skalo vklesan
amfiteater in številne grobnice, ki so bile vklesane v steno.
Ker smo se odločili, da bomo prvi dan obiskali tudi samostan,
ki se nahaja na koncu doline, približno sedem kilometrov
od zakladnice in na vrhu klifa, smo ves dan preživeli v Petri
in v prijetnih temperaturah okoli 24 stopinj raziskovali sledi
prejšnjih civilizacij na tem območju. Pot do samostana sicer
ni preveč zahtevna, a je nujna vsaj povprečna fizična
pripravljenost in dobra obutev. Večina znamenitosti v Petri
je povezanih z različnimi puščavskimi potmi in v skalo vklesanimi stopnicami, ki pa so lahko zelo spolzke. Po dveh
urah hoje, ki jo je spremljalo fotografiranje,
uživanje v razgledih in umikanje čredam
oslov in koz, ki so jih domačini prestavljali
Zakladnica
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z enega hriba na drug hrib, smo le prispeli do samostana, ki
je grajen zelo podobno kot zakladnica, s to razliko, da je na
vrhu hriba obsijan s soncem in obdan s čudovitimi razgledi.
Po enem dnevu v Petri smo tako videli malo več kot eno tretjino celotnega arheološkega kompleksa. Naslednji dan smo

POPOTOVANJE

se tako že kar zgodaj odpravili na ogled mesta z druge strani,
kjer smo prišli do razgledne ploščadi in nekaterih drugih
grobnic, od katerih se odpira čudovit razgled na arheološki
park in zakladnico. Ker smo morali pot nadaljevati proti
Mrtvemu morju, smo popoldne zapustili mesto Petra, ostal
pa nam je še del okoli žrtvenega kamna, ki predstavlja zadnjo
tretjino za turiste odprtega dela arheološkega najdišča.
Iz Petre smo se vozili po slikoviti pokrajini, ki se je kar hitro
spustila z visokega pogorja v kotlino Mrtvega morja. Gorsko
okolico so zamenjali zelena pokrajina in živahna obcestna
mesta, kjer ni manjkalo različnih prodajalcev, obrtnikov in
avtomehanikov. Prav zanimivo je bilo videti ob cesti v eni
od delavnic reklamo za Tovarno akumulatorskih baterij iz
Mežice – TAB in številna letovišča ob Mrtvem morju, ki jih
je na izraelski strani sicer več.
Ko smo se namestili v hotelu, smo se najprej odpravili na
plažo in prav pretresljivo je bilo videti, kako daleč se je
bilo potrebno sprehoditi do tja, sploh zato, ker je bilo pri
hotelu označeno, kje je bilo morje še dvajset let nazaj. Zaradi
neugodnih vremenskih razmer namreč na območju reke
Jordan s pritoki slednjo močno izkoriščajo za namakanje
in druge namene, kar pa kritično zmanjšuje pritok vode v
Mrtvo morje, ki zato hitreje izhlapeva, sol pa je še toliko bolj
koncentrirana.
Kopanje v s soljo zelo koncentrirani vodi pa je tudi prav
posebno doživetje, saj zaradi gostote vode plavalci na vodi
lebdijo. Občutek vode na koži je zelo oljnat, ko prideš iz vode,
pa se hitro spremeni v solne kristale na koži. Veliko ljudi se
ob Mrtvem morju poslužuje tudi blatnih kopeli, ki so prav
posebno doživetje in si jo lahko naredite sami na obali, saj
je blata na nekaterih mestih kar nekaj, potrebno je biti le
previden, da blato nanašamo enakomerno in nežno, saj se
lahko notri skrivajo ostri solni kristali pravilnih kockastih
oblik, s katerimi se lahko porežemo. Ob Mrtvem morju so
zelo zanimivi tudi solni grebeni, ki so obdani z blatom in
segajo več deset metrov v morje in lahko po njih pridete tudi
do petdeset metrov od obale, ne da bi vam voda segala dlje
kot do kolen, okoli pa je lahko voda globoka tudi več metrov.
Po nekajdnevnem oddihu na obali smo se odločili odpotovati
do glavnega mesta Jordanije. Aman leži na nadmorski višini
med 700 in 1100 m n. v., kar se zdi še posebno veliko, če
potuješ iz območja Mrtvega morja, ki leži v depresiji. Obala
Mrtvega morja je namreč na – 413 m n. v.
Aman je izredno zanimivo mesto z bogato zgodovino, ki
sega vse do prvih civilizacij. Zelo nam je prijalo tudi to, da
mesto še ni tako turistično obljudeno. Takoj ob prihodu smo
si ogledali citadelo v Amanu, vstopnino smo imeli vključeno
v karto Jordan Pass in Amfiteater, ki je eden največjih v tem
delu sveta. Amanska citadela je posebna predvsem zaradi
prepleta številnih arheoloških najdišč, od neolitika naprej. V

muzeju v okviru citadele smo si tako ogledali tudi številčno
arheološko zbirko, ki poleg izjemnih najdb iz rimskega in
kasnejših obdobij hrani tudi kipe iz Ain Ghazala, ki veljajo
za enega najstarejših človeških kipov, ki so jih kdaj našli
in jim pripisujejo letnico nastanka okoli 7250 pr. n. št. V
okviru citadele pa so zagotovo največja atrakcija ruševine
Herkulovega templja, ki so služile kot kulisa za snemanje
različnih filmov. Po ogledu citadele in Jordanskega muzeja
smo se odpravili raziskovat mesto, kjer skorajda ni bilo videti
turistov. Mesto Aman je mesto parfumerij, skoraj na vsaki
ulici lahko najdemo najrazličnejše parfumerije, ki ponujajo njihove tradicionalne parfume in oljne variante najbolj
znanih svetovnih blagovnih znamk parfumov. Izpostaviti
velja, da veliko parfumerij upravljajo Palestinci, ki pa zelo
radi pomagajo tudi pri drugih vprašanjih. Tako smo v eni
od parfumerij izvedeli za termalne vrelce Ma’in, ki se nahajajo visoko v gorovju na poti proti Akabi, ki smo jih na poti
proti Rdečemu morju tudi obiskali. Izvedeli pa smo tudi za
najboljšo ulično hrano, kjer je kosilo tudi največ domačinov.
Po poznem kosilu, ko smo se odpravili nazaj proti Mrtvemu
morju, nam je na avtomobilu začelo javljati, da je tlak v gumi
prenizek za vožnjo, in primorani smo se bili ustaviti pri
lokalnem mehaniku, saj na bencinskih črpalkah namreč
nimajo postaj za polnjenje zračnic. Ustavili smo se pri eni
od delavnic ob cesti, kjer so nas napotili k tretjemu sosedu,
saj so imeli namreč razdeljene naloge. Prvi se je ukvarjal z
lučmi, drugi mehanik se je ukvarjal z motorjem, tretji pa s
kolesi in zračnicami. Prišla sta dva fanta, predvidevam, da
še osnovnošolca, napolnila in pregledala zračnice in ko smo
vprašali za račun, sta se prijazno nasmehnila in odvrnila, da
nam želita prijetno pot. Seveda smo jima namaknili nekaj
bakšiša, ki sta ga z veseljem sprejela.
Predzadnji dan smo se na poti proti Akabi ustavili še na
termalnih vrelcih Ma’in, ki se nahajajo visoko v gorovju nad
Mrtvim morjem, ne bi si mog li zamisliti boljšega
zaključka potovanja. Z nekaj domačini smo uživali v topli
vodi in naravni savni, ki se je skrivala v votlini, do katere je
bilo mogoče priti za velikim slapom, ki je izviral iz termalnega vrelca s temperaturo vode okoli 43° C. Četudi so nas do
Akabe čakale še dobre tri ure vožnje, smo v vrelcih vztrajali
vse do sončnega zahoda, po prihodu v Akabo pa se namestili na obali Rdečega morja. Ker smo imeli zadnji dan let
šele v popoldanskih urah, smo ta dan izkoristili še za ogled
trdnjave v Akabi in nakupovanje, čeprav smo ugotovili, da
so bile tržnice v glavnem mestu vseeno cenejše. Turistična
obljudenost ruskih, nemških in britanskih gostov vendarle
vpliva na turistične cene, celo na lokalni tržnici.

Luka Kropivnik
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Zdravilna moč dreves - LIPA

N

aše prednike je prevzela lipa, ki lahko doseže neverjetno starost, zato so imeli navado reči: »Lipa raste
300 let, stoji 300 let in pojenja 300 let.« Tovrstna
skoraj tisoč let stara drevesa so osupljiva tudi zato, ker so v
notranjosti nemalokrat votla in trhla, vendar vseeno še vedno
zelenijo z vso življenjsko močjo. Skrivnost je v notranjih
koreninah, ki se razvijejo v votlem debelnem ovoju in se
prehranjujejo z razkrojnimi produkti drevesa. Tako nastajajo
tako rekoč nova debla znotraj debla.

slovenski politiki in vsi, ki jih srečanje pod lipo spominja na
minule čase in dane obljube. Korošci se srečamo s politiki
in ostalimi gosti, najbolj pa očarajo GODBA, golaž in pasulj,
vsaj tako so mi pripovedovali pohodniki po vrnitvi. Če bi se
vprašali, kako zdrava družba smo, bi najbrž odgovorili, da
telesno dovolj, morda nam manjka le nekaj empatije, morda
tudi pogumni postanemo kakšno leto prepozno. Morda je
nastopil čas, da se v mislih vprašamo, kaj smo bili, kaj smo
in kaj bi si želeli. Jaz si želim, da bi kmalu bilo spet vse tako,
kot mora biti.

DREVO LJUBEZNI
PRAVDE POD LIPO
Germani so lipo posvetili boginji FREYJI, ker je poosebljala
plodnost, ljubezen in srečo, bila je mila in dobrohotna
boginja, to pa so lastnosti, ki jih pripisujemo tudi lipi. Tudi
AFRODITA, grška boginja ljubezni, je bila povezana z lipo.
Pod njo so polagali darove, svečenice pa so nosile vence iz
lipovega cvetja. Pri starih Slovanih je bila lipa prebivališče
boginje LADE, od tod pa izhaja slovanska beseda »liba« za
lipo. Lada je bila tako kot Freyja boginja ljubezni.
Pod lipo so sklenili nemalo zakonskih zvez, saj so pričakovali, da jih bodo tukaj blagoslovile boginje ljubezni. Tako je
postala lipa drevo ljubezni. Okoli nobenega drugega drevesa
se ni spletlo toliko ljubezenskih pesmi. Njen poletni vonj in
njene srčaste liste so opevali v nešteto pesmih. Pod krošnjo
lipovega drevesa so se sestajali premnogi ljubezenski pari.
Les lipe je zaradi svoje mehkosti in enakomerne sestave
odličen za rezbarjenje in kiparjenje. Pogani so ga imenovali
»lignum sanctum« ali sveti les. Iz njega so izrezovali in kiparili
veliko kipov svetnikov in oltarjev in jih častili namesto svetnikov. Tudi v današnjem času se veliko kipari in oblikuje iz
lipovega lesa.
DREVO ZA PLES IN ZBOROVANJA
Lipa je bila najljubše drevo naših prednikov, je ljuba ljudem
današnjih ljudi in bo, upam, tudi zanamcem. Lipe so najraje
sadili sredi vasi, ob cerkvah, kmetijah in na obronkih. Pred
našo farno cerkvijo v Črni sta leta kraljevali dve mogočni
lipi. Tudi naša MATI VSEH SLOVENSKIH LIP je na čudovitem kraju, zasadili naj bi jo Turki nad svojim zakladom
daleč v zgodovini. Pred tridesetimi leti je postala simbol
državnosti in prva srečanja pod njo so v meni ostala v nepozabnem spominu. Zaradi velike množice ljudi, navzočnosti
državnega vrha, pestre športne in turistične ponudbe, folklore in ŠTEHVANJA. Lipa nudi varno zavetje in bližino, daje
občutek domačnosti in varnosti. Pod njo se da veselo plesati
in zapeti. Iz grl kar nekaj koroških zborov je pred tridesetimi
leti zazvenela Jenkova »LIPA«, pritegnili pa so jim še ostali
navzoči. Tako se že trideset let pod njo vsako leto sestajajo
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Lipa je po večstoletni tradiciji kultno drevo. Sveto drevo
in božanstvo, ki je bivalo v njem, sta poskrbela, da je prišla
resnica na dan in je krive doletela pravična kazen. O deljenju
pravde pod lipo pričajo številne stare listine. Tako je na
primer nemški pesnik Hans Sachs (1491) zapisal: »Na vasi
resnico poznamo, na sodišču jo radi priznamo. Kjer lipe
pod milim nebom stojijo, tam pravico delijo. Pravična kazen
tistega doleti, ki za svoje grehe se spokori.« Poleg tega so
pod sodno lipo prebrali oznanila, sprejemali sklepe, dajali
zaprisege in sklepali pogodbe. V nekaterih starih listinah
zasledimo zapis, da je bilo »podano pod lipo«. Po ljudskem
izročilu lipa varuje pred udarci strel, zato so se v nevihti
zatekli pod lipo. Iskanje zavetja pod lipo v nevihti je prineslo
še nekaj dobrega, saj je vsaka kapljica, ki je z listov kanila na
kožo, varovala pred boleznimi in nesrečami.
ZDRAVILNA MOČ LIPE
Zdravilni lipovi cvetovi so prišli v ospredje šele v 18. stoletju.
Vsebujejo eterična olja, ki pospešujejo potenje, znižujejo
povišano telesno temperaturo, krepijo imunski sistem ter
omilijo draženje. Zato je čaj, ki ga po možnosti sladkamo z
medom, odlično zdravilo za gripozne okužbe in ko se nas
loteva prehlad. Duhovnik in zeliščar Kneipp je menil, da lipovi
cvetovi pomagajo pri trdovratnem kašlju ter zamaščenosti
dihalnih poti. Ljudsko zdravilstvo pa priporoča čaj tudi kot
pomirjevalo in uspavalo. Za Bachovo »cvetno esenco lipe«
lahko rečemo, da vzbuja občutek domačega ognjišča in
varnega zavetja ter krepi medsebojne in partnerske odnose.
CVETOVE
nabiramo junija skupaj z rumenkasto zelenimi podpornimi
listi in jih previdno posušimo. V času cvetenja lahko slišimo
brenčanje nešteto čebel, še posebej popoldne, ko je vonj
cvetov zelo močan in je čas za nabiranje. Ob svetovnem
dnevu čebel smo se v Črni zelo potrudili in čebelicam v čast

IZ LENČKINE CULE / PETROV KOTLIČEK

posadili lipov drevored. Oboji, lipe in čebelice, bodo sedaj
še dodatno obogati lepoto in ozračje naše res lepe Črne in
njene okolice.
Mladi in nežni lipovi listi so odlični za solate in juhe. Le malo
listov je tako blagega in nežnega okusa. Drobne narezane
liste lahko potresemo po kruhu z maslom. S prijetno dišečimi
cvetovi lahko pripravimo likerje, limonade in cvetne želeje.
Ko boste to brali, bo za moje nasvete že prepozno, da bi jih
uresničili, a vam bom vseeno dodala preverjen recept iz
lipovih cvetov.
Žele iz lipovih cvetov: 250 gramov svežih lipovih cvetov in
eno narezano limono čez noč namočimo v liter jabolčnega
soka. Drugi dan precedimo, cvetove dobro stisnemo.
Primešamo 500 gramov želirnega sladkorja in postrgan

vanilijev strok. Premešamo in vremo 5 minut. Predenemo v
kozarce in takoj zapremo. Želim vam, da bi vam uspelo, kar
pa ne bo problem glede na mnoge lipe v naši občini.
Drevesa in ljudje že tisočletja gojijo poseben odnos. Drevesa
nam ne dajejo samo les za gradnjo in kurjavo, temveč nam
nudijo hladno senco, zdravilne učinkovine, hrano, zavetje,
navdih in še marsikaj. Poleg tega so v njih prebivali bogovi in
dobri duhovi. Zato pojdimo večkrat v gozd, kjer nas čakajo
petje ptic, mir in neizmeren spokoj.
(VIRI: docent dr. RUDI BEISER)
Želim Vam zdravo jesen!
Helena Ošlak

Krompir
Zgodovina našega poznavanja krompirja je precej nejasna.
Dolgo se je zdelo, da krompir prihaja iz Peruja. Celo njihova
boginja je bila upodobljena s celotno rastlino v vsaki roki (ne
pozabimo: krompir je korenina). Po zadnjih DNK analizah
pa so uspeli dokazati, da je njegova domovina država Čile.
Zgodovinski viri si tudi niso enotni, kdo naj bi prvi prinesel
krompir v Evropo. Mogoče je španski osvajalec Izzaro, približno okoli leta 1530, ali pa Anglež sir Francis Drake, okoli
leta 1580. Evropska zgodovina krompirja je še par sto let
zanimiva, saj krompirja niso znali uporabljati – cvet je služil
kot okrasek, gomolj pa je dolgo veljal za strupenega (uživanje
naj bi povzročalo halucinacije, gobavost …). Intenzivnost
uporabe krompirja je pri nas zrasla po letu 1767, ko je cesarica
Marija Terezija izdala okrožnico z ukazom o obveznem
pridelovanju krompirja. S tem je skoraj zagotovo preprečila
lakoto v naših krajih.
Junija 2008 je bila v Šenčurju svečana otvoritev novo
postavljenega spomenika krompirju in Mariji Tereziji.
Pri organizaciji tega dogodka pa je Društvo za priznanje
praženega krompirja kot samostojne jedi imelo precejšnjo
vlogo. Postavljenih je bilo 44 stojnic, kjer so pripravili 44 vrst
praženega krompirja. Takrat so izdali tudi posebno ovojnico
z omembo društva.
Praženemu krompirju rečemo tudi tinstan ali restan.
Pred leti sem izvedel prarecept za restan krompir. Najprej
damo v kozico na kocke narezan (surov in olupljen) krompir,
zalijemo z govejo juho (tako da še ni čisto pokrit), posodo
pokrijemo in damo na ogenj. Čez čas pokrovko odstranimo,
v manjši kozici pa na ocvirkovi masti spražimo sesekljano
čebulo. Ko je le-ta svetlo rjava, jo stresemo v skledo s krom-

pirjem (kjer je voda ravno povrela), na hitro premešamo in
pražen krompir je gotov.
Če ste poskušali, veste, da pražen krompir ne uspe čisto
dobro v modernih svetlečih posodah. Boljši je, če ga
pripravite v starih črnih (Ema) posodah, kjer se vsaj malo
prime na dno.
Spominjam se priprave praženega/restanega/tinstanega
krompirja na neki kmetiji. V precej veliko skledo so dežurne
kuharice nalile olja do višine 2 cm; ko je bilo dovolj vroče, so
dodale veliko sesekljane čebule, ki se je takoj začela pražiti.
Ko je postala rjava (temno), so jo odcedile in na vroče olje
narezale kuhan olupljen krompir. Kuharice so mi razložile, da odcedijo čebulo zato, »ker ljudje ne marajo pečene
čebule.« (No ja!) Potem so krompir dolgo mečkale in mučile
s kuhalnicami in počasi je vsebina sklede začela spominjati
na neuspešno napravljen in slabo zmečkan pire. Mislim,
da je po takem mučenju tudi okus kazal na izmučenost
krompirja. No, in ta mešanica je bila servirana kot priloga
– pražen krompir.
Peter Lenče
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