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ŽUPANJIN UVOD

GOVOR ŽUPANJE OB OBČINSKEM
PRAZNIKU
Črna na Koroškem - kraj, ki ga preprosto moraš imeti rad. Kraj preprostih in dobrosrčnih ljudi, kraj naravnih lepot, prečudovitih gora, kraj vrhunskih športnikov in
kulturnikov, kraj, kjer ljudje ohranjajo stare
šege in običaje in jih prenašajo na nove rodove.
Črna na Koroškem - najlepše vaško jedro
2011, najlepši izletniški kraj 2012 - 2. mesto,
najlepše manjše mesto 2013, mladim in prostovoljstvu prijazna občina. Vse te laskave
nazive je prinesel trud vseh občanov, vsak
je po svojih močeh prispeval k njim in tudi
najmanjši kamenček v mozaiku je sestavni
del uspeha naše skupnosti.
Slavnostna seja je namenjena praznovanju
občinskega praznika in našim nagrajencem.
Tistim, ki so občini, ki bo letos štela že 20
let, s svojim delom vtisnili neizbrisen pečat.
Tistim, ki jim nikoli ni bilo škoda nameniti
časa delati v korist društev in klubov znotraj našega lepega kraja. Prostovoljno delati
v nekem klubu ali društvu pomeni delati za
kraj in za ljudi. Prav zaradi ogromno prostovoljnega dela, ki ga podpiramo z različnimi
inštrumenti, je naša občina prejela naziv
Prostovoljstvu prijazna občina, naše cenjene
prostovoljke Društva upokojencev, ki vzorno
skrbijo za starejše sokrajane, pa priznanje
za svoj trud, ki so ga prejele na zaključni
prireditvi Naj prostovoljci v Ljubljani, za kar
jim še enkrat čestitam.
Prav povezovanje med vsemi sokrajani, ki
delujejo v društvih, pa najsi bo to športno,
kulturno, kmečko, klekljarsko, turistično,
gasilsko in še kakšno, prinaša rezultate na
vseh področjih našega življenja. Že 59. Koroški turistični teden dokazuje, da se Črnjani
znamo povezati in pripraviti vrsto uspešnih
prireditev, ki jih z veseljem pridejo pogledat
obiskovalci od blizu in daleč, kar dokazujejo

vpisi v knjigo vtisov v naši turistični pisarni. Turistično ponudbo v našem kraju smo
v tem tednu obogatili s stalno razstavo naših sedmih veličastnih, kot piše na ekranih v
olimpijski sobi. Razstava o naših olimpijcih,
zaradi katerih je Črna na Koroškem še bolj
prepoznaven kraj, je predhodnica kasnejšega olimpijskega muzeja, za katerega si
bomo še naprej prizadevali.
Črna pa je tudi sicer kraj tisočerih talentov, kar dokazujejo razstave, ki so na ogled
v času Turističnega tedna in vsaka po svoje
dokazuje, s čim vse se ljudje ukvarjamo in na
kako lep način znamo to tudi predstaviti.
V času od aprila pa do danes smo zaključili
dve zelo pomembni in tudi največji investiciji
letošnjega leta, in sicer Kulturni dom in vrtec, ki ga bomo ob otvoritvi poimenovali po
našem kralju Matjažu. Obe investiciji sta bili
precejšen finančni zalogaj, vendar smo ju
skupaj z občinskim svetom prepoznali kot
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nujno potrebni, kar potrjujejo številne prireditve, ki so se že odvile v Kulturnem domu,
pa tudi zelo lepo obnovljen vrtec že čaka
svoje male junake, da s pričetkom novega
šolskega leta vkorakajo vanj.
Tudi sicer so občinski svetniki v tem mandatnem obdobju delovali konstruktivno in v korist kraja, za kar se jim iskreno zahvaljujem.
Prav z njihovo podporo in z delom občinske
uprave in režijskega obrata smo lahko v tem
času izpeljali vrsto investicij, skrbeli za urejenost naših objektov, turističnih točk in pokopališč, kar vse je naše ogledalo. Prijavljali
smo se na vse razpise za pridobitev dodatnih finančnih sredstev in na večini njih tudi
uspeli.
Ker smo mladim prijazna občina, v občinski
upravi vseskozi nudimo možnost obvezne
prakse, počitniškega dela, usposabljanje
na delovnem mestu in izvajamo javna dela.
Ta naziv želimo upravičiti tudi na drugih
področjih, zato bomo osem parcel v naselju Šmelc ponudili pod ugodnimi pogoji ter
upam, da na ta način pridobili nazaj stare
ali pa nove sokrajane. V jesenskem času
bomo nad Kulturnim domom s pomočjo
komisije za mlade zanje uredili prostore, v
centru kraja pa v enem delu KUD Krsnik
medgeneracijski center ter oboje zapolnili s
vsebinami, ki bodo še naprej ohranjale pozitivni utrip kraja.
Še veliko bi lahko naštevala o tem, kaj smo
ali še delamo, vendar verjamem, da vsi, ki
gledajo s srcem, vidijo - če povzamem lepo
knjižno misel.
Preden izrazim vso spoštovanje letošnjim
nagrajencem, bi rada povedala še to, da so
mi ob vsem mojem delu najpomembnejši
ljudje. Rada se srečujem z njimi, predvsem
starejše ob njihovih okroglih jubilejih ali
povabilih tudi obiščem, če ne v Črni, pa v
domovih starejših. Njihova hvaležnost me
napolnjuje z novo energijo in potem prav nobena stvar ni pretežka.
Sedaj pa dobitnikom letošnjih priznanj.
Najuglednejši naziv: častni občan občine
Črna na Koroškem bo prejel človek, ki se

je vse svoje življenje razdajal. Ni področja,
kjer ni pustil svojega pečata, pa najsi gre za
alpinizem, planinstvo, smučanje, nogomet,
kulturo ali politično delovanje. To je Milan
Emil Savelli. Biti častni občan ni kar tako,
je veliko priznanje sokrajanov in vsaj delno
plačilo za nesebično delovanje v preteklosti.
Zlati grb gre v roke Maksimu Projetu, vnetemu čebelarju in prizadevnemu predsedniku
Čebelarskega društva Črna na Koroškem,
ki bo v mesecu septembru slavilo svojo stoletnico. Ob tej priložnosti bomo v Črni na Koroškem ponovno izdali priložnostno znamko, s katero bomo zaznamovali pomemben
jubilej našega nadvse uspešnega čebelarskega društva. Podelili bomo še dva srebrna
in dva bronasta grba ter sedem spominskih
plaket. Vsem nagrajencem iskreno čestitam
za ves vložen trud in prispevek k uspešnemu
delovanju naše občine.
Da lahko mi v miru praznujemo in se veselimo, pa so v preteklosti nekateri trpeli, drugi
pa celo izgubili svoje življenje. Kako zelo te
zaznamuje vojna, lahko preberemo tudi v
nedavno izdani knjigi, ki sta jo po pripovedih
starejših prebivalcev naše občine zapisali dr.
Marija Makarovič in zbiralka folklornega
izročila Marta Repanšek. Zato se moramo
vseh padlih vedno znova spomniti in nikoli
dopustiti, da to zaide v pozabo. Prva priložnost je že tu, ko bomo pri spomeniku NOB
na Pristavi proslavili sedemdesetletnico najhujših bojev na Koroškem.
Ob prazniku občine vsem občanom iskreno
čestitam, vsem se še enkrat zahvaljujem za
sodelovanje in želim prijetno praznovanje.
Spoštovani občinski nagrajenci: še enkrat
tople čestitke za vse doseženo z željo, da še
naprej aktivno sodelujete v našem malem, a
po srčnosti res velikem kraju.
Županja Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak
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NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2014
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Čebelarskega
društva Žerjav podeli :
MIRKU RATAJU, Žerjav 75, Črna na
Koroškem za večdesetletno delovanje
v Gasilskem društvu, Društvu upokojencev in Čebelarskem društvu Žerjav.
Mirko Rataj je kot skromen in delaven človek že zelo mlad pokazal
pripravljenost za prostovoljno delo in
pomoč ljudem v stiski, saj je že pred
45 leti postal aktiven gasilec. Še danes tekmuje v ekipi veteranov. Kot ljubitelj narave je vzljubil čebele in vstopil v Čebelarsko društvo Žerjav leta 1988.
Istega leta je izvoljen za blagajnika in to nalogo opravlja že 26 let. Polnih 25 let pa opravlja tudi naloge preglednika čebel in nudi
strokovno pomoč čebelarjem začetnikom.
Mirko Rataj je deloval tudi na družbeno političnem področju – kar 12 let je bil član KS
Žerjav, po upokojitvi pa se je aktivno vključil
v delo Društva upokojencev Črna, kjer je že
10 let član upravnega odbora in poverjenik
za Žerjav.

bolj razmahnilo. V zadnjih letih je bilo v Podpeci, z veliko truda in prostovoljnega dela
pod vodstvom Boštjana Vrhnjaka, urejeno
in opremljeno športno igrišče in prostor za
piknike, še posebej pomemben dosežek pa
je obnova starega enosteznega kegljišča, ki
je res nekaj zanimivega in za kraj še posebej
pomembnega. Boštjan Vrhnjak je tudi vodilni organizator številnih športnih dogodkov v
Podpeci, ki so vedno vzorno organizirani in
zaradi tega privabijo v Podpeco veliko tekmovalcev in tudi gledalcev. Tudi sam Boštjan
Vrhnjak v njih sodeluje kot športni tekmovalec. Športno društvo Podpeca pod vodstvom
Boštjana Vrhnjaka se vključuje tudi v vse
akcije in aktivnosti, ki jih organizira Vaška
skupnost. Boštjan Vrhnjak neumorno skrbi
tudi za dokumentiranje vseh dogodkov in aktivnosti, ki se izvajajo v Podpeci in ureja ter
hrani bogat fotografski arhiv o tem zanimivem zaselku. Je pomemben člen dogajanja
in razvoja v Podpeci in je s svojim dosedanjim delom veliko prispeval k lepši, bolj urejeni, s športno infrastrukturo opremljeni in
po uspešnih športnih dogodkih prepoznavni
podobi zaselka Podpeca.

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog ŠD Podpeca in Nestrankarske
liste Rajka Lesjaka, podeli :
- BOŠTJANU VRHNJAKU, Podpeca 27,
Črna na Koroškem za 23-letno nesebično,
predano in zelo uspešno delo v ŠD Podpeca
ter za pomemben prispevek k oživljanju in
razvoju zaselka Helena.
Boštjan Vrhnjak je član Športnega društva
Podpeca že 23 let, vse odkar se je priselil v
Podpeco. Od leta 2007 - torej 7 let in pol - pa
opravlja tudi funkcijo predsednika Športnega društva Podpeca. S prevzemom te
funkcije je dal športnemu društvu nov zagon in športno dogajanje v Podpeci se je še
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MAKSIMU PROJETU, Javorje 6, Črna na
Koroškem za več kot 30-letno predano delovanje v Čebelarskem društvu - kot član,
blagajnik, praporščak, član disciplinskega
razsodišča, kot referent za zdravje in zadnja leta tudi kot predsednik društva. Maksimiljan Proje je član Čebelarskega društva
Črna že 33 let, v upravnem odboru pa aktivno sodeluje že 25 let. Takrat je tudi končal šolo za čebelarskega preglednika in vse
od takrat čebelarjem nudi nasvete in strokovno pomoč pri negi čebel. Štiri leta je bil
član disciplinskega razsodišča, 12 let je opravljal funkcijo blagajnika in 18 let funkcijo
referenta za zdravstvo, v okviru katere pri
skoraj vseh čebelarjih opravi preventivno
jesensko zdravljenje čebel. Maksimiljan Proje kot praporščak zastopa društvo in sodeluje na različnih svečanostih, prireditvah in
drugih dogodkih. Zadnje izobraževanje na
Čebelarski zvezi Slovenije mu je omogočilo,
da je postal terenski svetovalec. V tej funkciji predava in organizira čebelarska izobraževanja, pomaga čebelarjem določiti vrsto
medu, svetuje pri tehnologiji čebelarjenja
in pri izpolnjevanju formularjev. V letu 2012
je bil prvič izvoljen za predsednika društva
in letos so ga člani društva ponovno izvolili
in mu še za dve leti zaupali to pomembno
funkcijo. Maksimiljan Proje je vsako leto
zelo prizadeven pri organizaciji srečelova
v okviru Koroškega turističnega tedna in
v tem času tudi dela v stojnici »Čebelnjak«,
zadnji dve leti pa je Čebelarsko društvo na
njegovo pobudo sodelovalo tudi v kmečki povorki – etnološkem prikazu kmečkih opravil. Maksimiljan Proje spodbuja sodelovanje
s čebelarskimi društvi v drugih regijah in
organizira ogled njihovih čebelarstev, prav
tako pa jih povabi na obisk v Črno in poskrbi za predstavitev tako društva kot tudi našega kraja. Pomemben je njegov prispevek k
izgradnji čebelarskega doma, k njegovemu
vzdrževanju in urejanju okolice. Maks Proje
je s svojimi dolgoletnimi aktivnostmi veliko
prispeval k ugledu črnjanskih čebelarjev v
Čebelarski zvezi Slovenije in med čebelarji
v Sloveniji.

2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog ZKD Črna na Koroškem podeli :
- HELENI MODREJ, Lampreče 9, Črna na
Koroškem za več kot tridesetletno aktivno
udejstvovanje na kulturnem področju.
Helena Modrej že vrsto let predstavlja pomembno silo kulturnega in pevskega ustvarjanja v Občini Črna na Koroškem, saj je že
pred 31 leti začela redno prepevati v MePZ
župnije Črna na Koroškem. Zaradi svoje velike volje in delovne zagnanosti je v okviru
MePZ župnije Črna prevzela pomembno
vlogo predsednice in to funkcijo z veseljem,
zanesljivo ter skrbno in natančno opravljala
že 10 let. Ko je bila pred 13 leti ustanovljena
Zveza kulturnih društev Črna na Koroškem,
je kot predsednica MePZ župnije Črna začela sodelovati tudi v ožjem odboru zveze društev in sprejela vlogo blagajničarke, ki jo še
danes opravlja z velikim veseljem, vestno,
zanesljivo, pošteno in odgovorno. Helena
Modrej je s svojim dolgoletnim delovanjem
na kulturnem področju v Občini Črna na
Koroškem dala pomemben prispevek k razvoju kulture v kraju.
Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog TD Črna na Koroškem podeli:
- BRANKI MOLIČNIK, Center 42, Črna na
Koroškem za dolgoletno aktivno sodelovanje v Turističnem društvu ter za spodbujanje in sodelovanje v številnih akcijah za promocijo turizma v občini Črna.
Branka Moličnik se je v delovanje Turističnega društva aktivno vključila leta 2000, ko je
v novi sestavi takratnega upravnega odbora
prevzela vlogo blagajnika. V 14-letnem opravljanju te odgovorne in izpostavljene funkcije je delo opravljala odgovorno, zanesljivo
in samostojno. Vlogo blagajnika v društvu je
nadgradila s prostovoljnim delom in bila v
tem obdobju vključena v večino prostovoljnih akcij. Branka Moličnik je bila tudi sama
večkrat pobudnik prostovoljnih akcij za promocijo turizma v našem kraju.
3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog Čebelarskega društva Črna na Koroškem podeli:
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- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ČRNA NA
KOROŠKEM za 100 let delovanja

4. Spominske plakete Občine Črna na Koroškem se podelijo:
- na predlog Šemsa Omeroviča NIKOLI
STRAHINIČU, Center 147, Črna na Koroškem, za več kot tridesetletno predano delo
na zobozdravstvenem področju in pomemben prispevek k zdravju naših občanov.
Nikola Strahinič je že 38 let zaposlen kot
zobozdravnik v Črni na Koroškem in ves ta
čas svoje delo opravlja vestno in predano.
Svojim pacientom, ki jih ima več kot 2700,
je vedno pripravljen pomagati, pa naj je to
podnevi ali ponoči, na delovni ali dela prost
dan. S svojim pristopom do pacientov, strokovnim znanjem in delom je lahko zgled
vsem zdravnikom.

Čebelarsko društvo Črna je bilo ustanovljeno leta 1914, na pobudo Zveze čebelarskih
društev Slovenije. Čebelarsko društvo je bilo
vključeno v čebelarsko podružnico Koroška,
vodil pa ga je Janko Kuhar. Med obema vojnama so društva čebelarjev v Mežiški dolini
živahno delovala, v času druge svetovne vojne pa je čebelarjenje v Črni precej zamrlo,
saj se je mnogo članov društva vključilo v
NOB. Po končani drugi svetovni vojni pa je
zanimanje za čebelarjenje počasi spet oživelo. Čebelarsko društvo je eno najaktivnejših
društev v Črni, neutrudni so tako pri svojem
delu kot tudi pri sodelovanju na različnih
prireditvah v kraju. Postavili so tudi nov čebelarski dom, kjer imajo člani čebelarskega
društva Črna zelo dobre pogoje za druženje, izobraževanje, praktično usposabljanje
in prikaz čebelarskih opravil. V okviru svojega društva čebelarji organizirajo različna
predavanja, terenske oglede, spoznavanje
čebelarjenja na drugih območjih Slovenije,
skrbijo za osveščanje občanov o racionalni
rabi škropiv pri kmetovanju in vrtičkarstvu,
spodbujajo rabo živil, ki so pridelana v našem okolju, sodelujejo v pobudi Čebelarske
zveze Slovenije »medeni zajtrk« v šoli in vrtcu, skrbijo za biotsko raznovrstnost okolja
in v okviru čebelarskega krožka na osnovni
šoli že vse od leta 1999 skrbijo za vzgojo mladih čebelarjev, ki bodo dostojni nasledniki
sedanjega rodu vzornih čebelarjev iz Črne.

- na predlog Planinskega društva Črna
VIKTORJU POVSODU, Pristava 10, Črna
na Koroškem, za več kot štiridesetletno
udejstvovanje na alpinističnem področju, kot
alpinist, član Gorske reševalne službe in kot
predan, priljubljen in vztrajen oskrbnik planinskih koč na Grohatu in Smrekovcu.
Življenje Viktorja Povsoda je na različne načine povezano s hribi, s planinstvom in alpinizmom. S svojimi alpinističnimi uspehi je
ime Črne ponesel v širši slovenski prostor.
Že 40 let je aktiven član Gorske reševalne
službe in v vseh teh letih je sodeloval v številnih reševalnih akcijah. Aktiven je tudi pri
organizacijskem delu v Planinskem društvu
Črna. Leta 1983 pa je svojo ljubiteljsko dejavnost povezal s svojo zaposlitvijo in postal
oskrbnik planinske koče v Grohatu, leta 1991
pa je prevzel oskrbovanje koče na Smrekovcu. To delo je opravljal celih 23 let. S svojo
vztrajnostjo, odgovornostjo, prijaznostjo in
gostoljubnostjo je postal prava legenda, znana med planinci po širni Sloveniji. Ves čas
je dobro skrbel tudi za urejanje koče, njeno
obnovo in posodabljanje. Viktor Povsod –
Fika je dal koči na Smrekovcu neizbrisen
duhovni in materialni pozitiven pečat, Črni
in planinam okoli nje pa je precej povečal
prepoznavnost, s tem pa tudi obisk in večji
turistično–gorniški utrip v naši občini.

- ČEBELARSKEMU DRUŠTVU ŽERJAV za
50 let delovanja
V Žerjavu in dolini Jazbine se je čebelarstvo
razvilo zlasti v času med obema svetovnima
vojnama, še posebej po letu 1930. Seveda pa
je več zavzetih čebelarjev tu čebelarilo že
veliko prej. Industrija v Žerjavu v tem času
okolja še ni preveč onesnaževala, saj so predelovali le domačo rudo. Žerjavski čebelarji
so bili večinoma delavci rudnika in delavci
6

v gozdarstvu, kmetje so bili v manjšini. Zlasti rudarji so čebelarili v neposredni bližini
Žerjava ali celo v samem naselju. Leto 1964
je bilo prelomno v zgodovini čebelarjenja v
Žerjavu, saj so prizadevni čebelarji ustanovili Čebelarsko družino Žerjav, ki se je leta
1976 preimenovala v Čebelarsko društvo
Žerjav. Žerjavski čebelarji so 3. julija 1984
odprli lep, predvsem pa čebelarjem prijazen
čebelarski dom na Mrdavsovem, ki so ga leta
2005 tudi razširili. Danes šteje čebelarsko
društvo Žerjav 40 članov, ki so poleg skrbi
za čebele, pridelave medu in drugih čebeljih
izdelkov aktivni tudi pri vključevanju v različna izobraževanja, sodelujejo z mladimi, se
pridružujejo pobudi Čebelarske zveze Slovenije »medeni zajtrk« v šoli in vrtcu, vsako leto
v okviru »dneva odprtih vrat« predstavijo dejavnost čebelarjenja sokrajanom, učencem
OŠ in otrokom v vrtcu ter sodelujejo na različnih prireditvah v občini Črna.

Alpinistični klub Črna je bil ustanovljen leta
1974, sprva v obliki odseka pri Planinskem
društvu Črna. Pred tem so bili črnjanski alpinisti vključeni v AO Ravne na Koroškem,
od 1962. leta do ustanovitve AO Črna pa v
Koroški alpinistični odsek. 1996 leta se je
AO na pobudo Gregorja Lačna preoblikoval
v Alpinistični klub Črna. Od ustanovitve
naprej so člani AO in kasneje AK Črna nanizali številne uspehe. Preplezane so bile mnoge prvenstvene smeri in težke ponovitve v
domačih in tujih gorah. Organizirali so šest
samostojnih alpinističnih odprav in sodelovali v številnih drugih odpravah: v perujskih
Kordiljerah, Aconcagui, Kavkazu, Himalaji,
Karakorumu, Aljaski, Patagoniji in drugje.
Na teh odpravah so opravili številne pristope, ponovili mnoge smeri ter preplezali nove
linije na številne gore. Od ustanovitve naprej
v okviru alpinistične šole skrbijo za izobraževanje in vzgojo novih generacij alpinistov,
ki so se jim v zadnjih letih pridružili tudi mladi perspektivni športni plezalci. Tako v okviru AK Črna združujejo alpinizem in športno
plezanje. Skrbijo za plezališče Matvoz in
Burjakove peči. Slednje sodi med najboljša
v Sloveniji in postaja vedno bolj priljubljeno
med slovenskimi, pa tudi tujimi športnimi
plezalci. V okviru tradicionalnega Koroškega turističnega tedna že 12 let organizirajo
tekmovanje športnih plezalcev v balvanskem plezanju »Mastn grif«, s katerim vedno znova afirmirajo vse bolj priljubljeno in
množično rekreativno in tekmovalno športno plezanje. Od decembra 2009 vzdržujejo
in upravljajo umetno plezalno steno v šolski
telovadnici. Skupaj s koroško Gorsko reševalno službo vsako pomlad v Grohotu organizirajo družabno športno prireditev Spust
izpod Raduhe. V avgustu v spomin na ponesrečene alpiniste organizirajo komemoracijo pod Raduho, v decembru pa srečanje
vseh koroških plezalcev. Svojo dejavnost in
uspehe pogosto predstavljajo širšemu krogu
ljudi z različnimi predavanji in projekcijami
s svojih zanimivih in uspešnih odprav.

- SKUPINI KURENTOV za 50 let delovanja
Kurentovanje je slovenski ljudski običaj, ki
se priredi v pustnem času z namenom odganjanja zime. Značilen je plešoči pohod
kurentov skozi vas v prav tako značilni opravi in glasnim zvonjenjem.
Družina Bezjak že 50 let ohranja ta starodavni običaj v pustnem času – kurentovanje
in skrbi za prepoznavnost Črne na Koroškem, saj je ta običaj na Koroškem redek.
Leta 1964 se je v Črni prvič pojavil kurent, ki
se odtlej redno pojavlja. Leta 1983 se je očetu
priključi sin Drago, ker sta imela samo eno
obleko, sta si jo izmenjevala. Takoj ko jim je
uspelo kupiti še druge obleke, se temu običaju pridružijo njihovi prijatelji oz. nekaj
let kasneje sin Branko. Leta 1997 se je prvič
oblekel v kurenta Dragov sin Dejan in leta
2003 še dvojčka Davorin in Domen. Družina
Bezjak tako že 50 let uspešno preganja zimo
tudi iz naših krajev.
- ALPINISTIČNEMU KLUBU ČRNA za 40
let delovanja
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- PRODAJALNI TRI-K, Marija Kos, s.p. za
10 let poslovanja

jevni skupnosti Črna, kjer je bil član sveta
KS in številnih njenih organov, več kot 35 let
je bil tudi pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez. Pomemben je njegov prispevek ob
slovenski osamosvojitvi, ko je bil član Štaba
za obrambo in zaščito, zadolžen za blagovne
rezerve hrane pri KS in na nivoju takratne
Občine Ravne na Koroškem. Po ustanovitvi
samostojne Občine Črna na Koroškem se je
takoj vključil v njeno delovanje, saj je bil član
prvega občinskega sveta in tudi njegov prvi
in edini predsednik. Član občinskega sveta
je bil 4 mandate, opravljal je tudi funkcijo
podžupana občine. Največji pečat pa je Milan Emil Savelli dal kraju s svojim delom na
področju planinstva in alpinizma. Leta 1974
je prevzel funkcijo prvega načelnika alpinističnega odseka in jo je opravljal do prevzema Planinskega društva. V času njegovega
vodenja je alpinizem v Črni dobro zaživel in
se uspešno razvijal. Pod njegovim vodstvom
je zraslo nekaj zelo dobrih alpinistov, ki so
pomembni tudi v slovenskem in svetovnem
prostoru. Pomembno je prispeval k realizaciji dveh samostojnih odprav: na Norveško
in v Pakistan. Bil je član prve koroške odprave izven Evrope – v Peru leta 1980, ko je
posnel tri enkratne filme in je na festivalu
športno–alpinističnega filma v Ljubljani prejel posebno priznanje. Milan Emil Savelli je
eden izmed treh ustanoviteljev projekta K-24,
največjega koroškega hribovskega izziva,
ki je danes v slovenskem prostoru izredno
prepoznaven. Kot predsednik Planinskega
društva je za 30 let zaznamoval planinsko
dejavnost v našem kraju. Največ energije je
posvečal upravljanju koče na Smrekovcu,
ki je bila ves čas v ponos PD Črna. Za svoje
delo je prejel državno odlikovanje Medalja
dela in posebno priznanj GRS za dolgoletno delo in sodelovanje. Delo Milana Emila
Savellija je neizbrisno zapisano v zgodovino
Črne na Koroškem in je v mnogočem vplivalo na njen razvoj in prepoznavnost v širšem
okolju.

Konec julija 2004 je svoja vrata odprla prodajalna Tri – K v centru našega kraja. Iz
skromnih začetkov z manjšim asortimanom
so se njihove police dobro napolnile z najrazličnejšimi izdelki. Danes Črnjanom ponujajo darila za velike in male, pisarniški material, šolske potrebščine, igrače, šaljive izdelke,
spominke, srebrn nakit, kozmetiko, sveče,
sladkarije, prtičke, šale, rute, voščilnice, veliko aranžerskega materiala za ustvarjanje
in še marsikaj drugega. Zelo ponosni so na
ročno izdelane izdelke slovenskih ustvarjalcev. S svojo bogato ponudbo, prilagajanjem
potrebam prebivalcev, prijaznostjo in vztrajnostjo trgovina Tri-K pomembno prispeva k
zadovoljstvu občanov Črne in jim zagotavlja
boljši dostop do potrebnih dobrin.
5. Naziv častni občan Občine Črna na Koroškem se na predlog Planinskega društva
Črna na Koroškem podeli
MILANU EMILU SAVELLIJU, Pristava 35,
Črna na Koroškem – za več kot petdesetletno vsestransko delovanje v kraju: na področju športa (planinske dejavnosti, alpinizma,
smučanja in nogometa), kulture, sodelovanje v Krajevni skupnosti, Štabu za obrambo
in zaščito, občinskem svetu in v različnih organih občine.
Milan Emil Savelli je od leta 1969 pa vse do
danes aktivno vpet v družbeno, politično,
športno in kulturno dogajanje v Črni na Koroškem. Njegovo aktivno življenje v kraju je
bilo sprva vezano na njegovo delo v trgovini,
kjer je začel kot vajenec, nadaljeval kot pomočnik, poslovodja in direktor poslovnega
sistem za Mežiško dolino. Milan Emil Savelli
se je že kot zelo mlad zapisal športu in kulturi. Bil je član prve ekipe NK Peca, veliko je
smučal, bil aktiven pri SK Črna, treniral je
rokomet in namizni tenis. V prostem času se
je posvečal tudi kulturi in odigral kar nekaj
vlog v takrat zelo aktivni črnjanski gledališki skupini. Več kot 20 let je bil aktiven v Kra8
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KOMUNALNA DELA

Asfalt v Žerjavu
Asfalt v Jazbini

Urejanje ceste v Javorju
Nekaj odsekov v Centru je sedaj
asfaltiranih

Obnova mostu v Bistri, pod
Osojnikom

Ograja ob cesti proti Pristavi

Preplastitev ceste na Lamprečah

Preplastitev ceste v Koprivni

Preplastitev ceste na Pristavi
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Varni vrt »Greda« ponuja možnost varne butične pridelave
vrtnin žerjavskim vrtnarjem. Demonstrira ureditev pogojev, ki v
največji možni meri izključujejo
negativne vplive onesnaženega
okolja. Podobno razmišljanje je
potrebno prenesti na vsa področja vrtnarjenja v kraju – že čista
vrtna zemlja pomeni poleg varnejših pridelkov tudi odpravo
prašenja onesnaženja v bližnje
okolje. Žerjavčanom želim varno
vrtnarjenje, Matej Ivartnik, NIJZ

KS ŽERJAV

PO ŠTIRIH LETIH
Kot velja za vse stvari na svetu, tako velja
tudi za čas pred volitvami, da se potegne
črta pod doseženimi ali nedoseženimi rezultati dela sveta KS Žerjav ter se jih da javnosti
(lokalni skupnosti) na vpogled in oceno.
Kaj še ni doseženo?
Na zboru krajanov ste krajani podali predlog (ZAHTEVO), da se razlasti lastnika preostalega dela Delavskega doma: na žalost
niste povedali, na kakšni zakonski osnovi,
svet je ne najde. Trditvam, da nam ga je
ukradel, pa svet KS Žerjav brez dokazov ne
more verjeti, saj ne Občina ne KS Žerjav ne
posedujeta pisnih dokumentov o lastništvu
Delavskega doma, kako so si skupno (DELAVSKO) dobro delili, odkupovali ali, kot
pravi narod, ˝OKRADLI˝, pa zelo dobro ve
tako imenovana pravna država, ki je to omogočila!
Svet KS Žerjav pooblašča predsednika sveta
in županjo, da nadalje vodita pogajanja za
znižanje cene objekta, obenem pa naj se razširi ponudba še na odkup kuhinje in funkcionalnih zemljišč, saj sam nakup objekta brez
zemljišč (okolica doma) ni prava rešitev. Sočasno bo svet vodil aktivnosti za polnjenje
primernih vsebin za uporabo v Delavskem
domu.
Svet je tudi mnenja, da je potrebno škarpo
(stopnišče do potoka Jazbine) pri letnem
igrišču zasuti in zabetonirati in urediti parkirišča ob igrišču.
Nadomestna igrala na centralnem igrišču bodo montirana najkasneje do 20. septembra 2014 in morajo imeti vse potrebne
ekološke in varnostne garancije.
Še pred jesenskim deževjem je nujno potrebno urediti odvod meteoroloških vod in asfaltirati cesto na parceli 46 (Bosjakovo).
Projekt varnega in zdravega vrtnarjenja je,
kot vse kaže, padel na plodna tla, saj je očitno, da bo potrebno postaviti še en rastlinjak
oziroma GREDO, kot ste poimenovali sedanji objekt.

Lepotec in zver (običajno po hudi uri)

Kar smo dobrega storili v korist kraja, pa se
tako vidi in tega ne mislim ponavljati, saj če
nekaj dobrega storiš v korist skupnosti, je
običajno dobro tudi za posameznika.
Ker je to zadnji zapis pred volitvami, se zahvaljujem svetnikom KS Žerjav za vso podporo in nesebično pomoč pri delu in nalogah
ter odločitvah sveta KS Žerjav.
Predsednik sveta KS Žerjav:
Peter Raztočnik

Otvoritev večnamenskega
kozolca v Mitneku
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NAJEVSKA LIPA
2014

Predsednik je priljubljen med ljudmi

Na poti do Najevske lipe so simbolično
otvorili Pahorjev mojst

Slavnostni govornik
Borut Pahor

Galova recitacija

Rokovanje s predsednikom

Nastop osnovnošolcev in Policijskega orkestra,
Orkestra Slovenske vojske in Pihalnega orkestra
Rudnika Mežica–Črna

Stojnice so ponujale dobrote
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Najevska lipa

Klepet

Županja med uspešnimi mladimi glasbeniki

Se pogovarjata o slovenski prihodnosti?

Veliko krajanov in drugih obiskovalcev je izkoristilo lep dan za zanimivo srečanje

Slastni pasulj

Obvezna tombola

Srečanje so popestrili črnjanski starodobniki
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NOVA KNJIGA
ŽIVLJENJSKE POTI
NEKATERIH STAREJŠIH PREBIVALCEV OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM
V času Turističnega tedna je bila predstavljena nova knjiga, spet bogat dokument
preteklega časa, delo znanih zapisovalk, ki
ju Korošci že dobro poznamo, etnologinje dr.
Marije Makarovič in Marte Repanšek, zbiralke folklornega izročila. To so življenjske
pripovedi starejših Črnjanov, katerih otroštvo in mladost je zaznamovala druga svetovna vojna.
Avtorici sta zbrali 14 ustnih pričevanj nekaterih starejših prebivalcev Črne, rojenih
med obema vojnama. Dva prispevka sta od
dveh že pokojnih pričevalcev: Ljudmile Prelovšek in Milana Potočnika, ostali avtorji/
avtorice zgodb pa so: Franc Tratnik, Pavla
Pušnik, Jože Potočnik, Peter Bogataj, Marija Polajner, Angela Petrič, Katarina Kupec,
Marija Pogladič, Ivan Kočnik, Alojz Ramšak,
Ljudmila Adamič in Alojz Repanšek. Pričevanja prikazujejo življenje kmečkih in delavskih družin tistega časa ter krutost druge
svetovne vojne. Pripovedovalci so bili takrat
otroci oziroma mladostniki, zato iz zgodb odsevajo otroški strah, njihove razlage in želje.
Avtorji se spominjajo partizanov, ranjencev,

Literarni večer

Foto: Lidija Vinšek

padlih vojakov, grobov, partizanskih bolnic,
požigov domov, izseljevanja, mobilizacije v
nemško vojsko, prebegov, ujetništva, beguncev, posledic vojne … Mag. Romana Lesjak,
županja Občine Črna, je v uvodu Na pot
med bralce zapisala, da je bil to čas, ki jim
je ukradel brezskrbno otroštvo in se jim boleče zapisal v spomin, ter da se lahko iz teh
pripovedi marsikaj naučimo in da se bodo
zagotovo dotaknile srca vsakega bralca.
»Knjiga ni lahko branje,« razlagata zapisovalki, ki se obenem zahvaljujeta vsem pripovedovalcem z besedami: »Za današnje in
prihodnje rodove je vaš prispevek dragocen
tudi zato, ker razkriva čas, ki v spominih že
bledi. Vendar tega krutega časa ne bi smeli
pozabiti, ker obtožuje in opominja, da se vojna ne sme zgoditi nikoli več.«
Knjigo bogati 76 fotografij, tehnično pripravo fotografij je opravil Tomo Jeseničnik, knjigo pa je oblikoval Andrej Knez. Na zadnjih
straneh knjige je dodan slovar narečnih besed in nekaterih besednih zvez. Delo je izdala in založila Občina Črna, izšla pa je pri
Gorenjskem tisku v nakladi 1.000 izvodov.
Knjigo je mogoče kupiti v TIC Črna, cena 20
EUR.
Irena Greiner
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TURISTIČNI TEDEN 2014
Za nami je že 59. Koroški turistični teden. V letu
pred okroglo obletnico smo skupaj s tukajšnjo
občino, klubi, društvi, aktivi in gostinci pripravili pisano paleto kulturnih, etnografskih, kulinaričnih, športnih in zabavnih prireditev. V
desetdnevnem tednu, med 8. 8. 2014 in 17. 8.
2014, se je v Črni in bližnji okolici zvrstilo rekordno število prireditev, v katerih je pri organizaciji in izvedbi na različne načine sodelovalo večje število domačinov. Z malo pretiravanja
bi lahko spremenili zbadljivko, s katero so nas
nekdaj zbadali hudomušneži iz okoliških krajev: »Pol Črnjanov je sodelovalo na Turističnem
tednu«. Druga polovica pa je, vsaj tako upamo,
obiskala vsaj po eno od prireditev v okviru
tedna. Seveda pa prireditev nismo obiskovali
zgolj domačini, nekatere večje in odmevnejše
je prišlo pogledat večje število obiskovalcev
iz celotne Koroške, sosednje Štajerske in zamejstva.
Letošnje leto nam je, kot še nikoli doslej, nagajalo vreme. Vsakodnevno deževje je nekoliko
zmanjšalo pričakovan obisk, nekatere prireditve pa smo bili zaradi dežja in slabih napovedi
prisiljeni prestaviti v zaprte prostore oziroma
šotor. Kljub temu ocenjujemo, da je bil obisk na
celotnem Turističnem tednu na nivoju lanskega leta. Med etnološkimi prireditvami sta bila
vsekakor najbolj obiskana kramarski sejem
in kmečki dan s povorko kmečkih voz, med
zabavnimi pa črno-bela noč z Nedo Ukraden,
zabava z Veselimi Štajerkami in veselica z narodno zabavnim ansamblom Saša Avsenika.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem prireditev, ki so s svojimi prispevki omogočili izvedbo tega tedna. Zahvaljujemo se domači Občini, vsem klubom, društvom in aktivom
kot tudi posameznikom za organizacijo in pomoč pri organizaciji prireditev. Še posebej gre
zahvala članom PGD Črna na Koroškem, ki so
opravili varovanje domala vseh prireditev letošnjega Turističnega tedna.

Črjanski harmonikaši

Dan Črnjanov

Dobrodelni nogometni turnir, ekipa iz Solčave in
Črne

Štefanija Emeršič,
predsednica Turističnega društva Črna

Kramarski sejem
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Ogenj v Alpah

Na razglasitvi športnika leta 2013

Obrezovanje drevesa ob
prikazu delovanja nove
cisterne

Predstavitev folklornih skupin

Pohod k izviru reke Meže

Nogometna tekma suhi proti debelim
Prikaz starodobnih vozil

Srečanje upokojenih gozdarjev

Škratkov dan
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Prikaz kmečkih vozov
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Razstave v času
Turističnega tedna

Društvo Solzice

Darko Janet

Vzdevki (KUD Krsnik)

Milan Pečovnik

Črnjanski
olimpijci

Kljekljarice

40 let Alipističnega kluba Črna
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FESTIVAL KULTURE
Občina Črna na Koroškem je jeseni 2013
pričela s celovito obnovo Kulturnega doma
Črna na Koroškem, ki je bila zaključena
maja 2014.
Konec maja smo s sklopom prireditev, poimenovanih »Festival kulture«, prenovljeni
Kulturni dom ponosno predstavili vsem krajanom, ki bodo v prihodnje kot obiskovalci
ali kot ustvarjalci sodelovali na različnih prireditvah in dogodkih.
Štiridnevno dogajanje smo pričeli z Dnevom
odprtih vrat, ko so vsi krajani imeli možnost,
da si podrobno ogledajo našo novo pridobitev in svoja mnenja, vprašanja in poglede
delijo z odgovornim arhitektom Borutom
Bončino. Istega dne je bila tudi otvoritev
razstave našega likovnika Leandra Fužirja
v prenovljeni galeriji Kulturnega doma.
Drugi dan Festivala kulture je bil namenjen
našim najmlajšim, ko jih je s svojimi vragolijami zabaval čarovnik. Ob tej priložnosti
smo tudi podelili nagrade za najboljša literarna in likovna dela, ki smo jih prejeli na
natečaj ob prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Večer se je zaključil z dramsko igro »Ko
gozd utihne«, ki so jo pod režijskim vodstvom
Andrejke Fajmut izvrstno odigrali učenci OŠ
Črna na Koroškem.
V petek dopoldne je bila v prenovljenem Kulturnem domu promocijska prireditev ob izidu znamke Tine Maze, ki jo je izdala Pošta
Slovenije. Slovesne prireditve so se udeležili številni gostje in domačini, ki so si ob tej
priložnosti lahko tudi ogledali priložnostno
razstavo in prejeli spominske albume.
Zvečer je Festival kulture doživel svoj vrhunec s prireditvijo »Od novega leta do kresne
noči«, ki jo je organizirala Zveza kulturnih
društev Črna na Koroškem pod vodstvom
prizadevne predsednice Vesne Burjak. Na
prireditvi so kulturna društva in skupine iz
našega kraja zelo domiselno, zanimivo in
vsebinsko dovršeno predstavila običaje, na-

vade, praznike in dogodke, ki jih praznujemo in obhajamo v prvi polovici leta.
Festival kulture se je zaključil v soboto z območnim srečanje odraslih folklornih skupin,
v organizaciji Javnega sklada RS za kulture dejavnosti, Območna izpostava Ravne na
Koroškem.
Festival kulture, ki smo ga v Črni na Koroškem organizirali letos prvič, je tako z vidika
predstavljenih vsebin kot udeležbe obiskovalcev presegel naša pričakovanja in naletel
na zelo pozitiven odziv. Številna društva ki
v našem kraju ustvarjajo na področju kulturnih dejavnosti, so še enkrat dokazala, da
jim ne zmanjka ustvarjalnosti, domiselnosti
in delovnega zagona. Vse prireditve so bile
izvedene zelo profesionalno in kvalitetno, izvajalci pa so se v novem Kulturnem domu
s sodobno preobleko dobro počutili in našemu hramu kulture so dali tisto najpomembnejše – dobre vsebine.
Tudi obiskovalci prireditev – tako naši krajani kot udeleženci iz sosednjih krajev - so z
novo pridobitvijo zadovoljni, še posebej pa
so bili zadovoljni s predstavljenimi vsebinami. Z dobro obiskanostjo prav vsake od prireditev so potrdili naše prepričanje, da tudi
v Črni lahko organiziramo večdnevno kulturno dogajanje.
Dober odziv in pripravljenost izvajalcev za
sodelovanje, raznovrstnost in kvaliteta predstavljenih vsebin in dober obisk krajanov so
tisti temelji, na osnovi katerih bomo z velikim veseljem in pričakovanji Festival kulture organizirali tudi v prihodnje, saj si tako
ustvarjalci kot obiskovalci iz našega kraja to
zaslužijo.
Hvala vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali na prvem Festivalu kulture in že sedaj
vabljeni na Festival kulture 2015.
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave
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OB ROB RAZSTAVI LEANDRA FUŽIRJA
uklonljivega rudarja
skoraj mistično obseva
medla svetloba karbidovke.
Naslednja slika, ob kateri se dlje časa zadržim, je Žena z Brusa.
Odeta je v pražnje rdečo dolgo obleko s tesno
zavezano ruto na glavi, ki poudarja mehak,
pa vendar odločen
pogled. V levi roki tesno stiska torbico, v desni pa nosi šopek drobnih cvetov. Tisto, kar me najbolj pritegne, je
senca za njo, ki portretu daje občutek prostora. Ženska, kot da je hkrati predstavljena s
frontalnega in vertikalnega vidika.
Pa še ob sliki Generacija sem se za dalj časa
ustavil. Na njej so trije možakarji, vsekakor
vaški posebneži. Tisti na levi je s Prevalj, sredinski je iz Mežice, tisti na desni pa bi lahko bil od koderkoli. Prikazani so v ponošenih oblačilih, neostriženi in kosmati, s staro
klofeto na glavi. Kar me pritegne, so njihovi
porogljivi pogledi, še posebej pogled tistega
z desne, ki me spremlja vsepovsod, pa naj se
premaknem v levo ali desno. S pogledom mi
vedno sledi in me opozarja na svoj obstoj.
Vsega skupaj je razstavljenih devetnajst izbranih slik. Vsaka je nekaj posebnega. Spominjajo me na ogrlico, na kateri je nanizanih enako število biserov. Vsi so iz iste snovi,
pa vendar vsak biser odseva mavrični pridih
nekoliko drugače, bolj ali manj zabrisano,
pa vendar nevsiljivo in dorečeno.
Razstavo je morda še najbolje opisal eden od
obiskovalcev, ki je dejal: »V vsem znanem vesolju veliko lepih je trenutkov, kar v nas sledi
pusti; nekatere sledi so jasne, druge komaj
opazne, nekaterih sploh zaznati ni; najbolj
žlahtni trenutki pa so tisti, ki Landi s svojimi
slikami nesebično nam jih podari.«

Konec maja smo se vsi občani, ki nam kultura in umetnost veliko pomenita, udeležili
uradne otvoritve prenovljenega Kulturnega
doma in otvoritve razstave slikarja Leandra
Fužirja. O otvoritvi Kulturnega doma, ki je
bila popestrena z dobro izvedenim programom, bo verjetno kaj napisal kdo, ki je bolj
poklican za to, sam pa se želim dotakniti slikarske razstave našega priznanega slikarja
Leandra Fužirja z nekaj nepozabnimi vtisi,
ki so se mi globoko vtisnili v spomin.
Razstave sem se lotil z ogledom slik v obratni smeri urinega kazalca in jo končal pri
vhodu v avlo. Sprva sem se podal navzdol
po stopnišču proti kegljišču. Na stenah sem
uzrl nekaj slik z umetnikovo priljubljeno tematiko, to so prizori dela rudarjev in njihovih družin. Prizori so vzeti iz vsakdanjega
življenja in opazovalcu nudijo številne podrobnosti, ki jih običajno ne opazimo. Tudi v
sami avli so bile razstavljene te slike, pa tudi
nekaj doživetih panoramskih pogledov kraja. Ob vsakem prizoru bi se lahko razpisal
na dolgo in široko, za kar pa nisem poklican,
želel bi le zapisati svoje občutke ob podrobnem opazovanju nekateri slik, ki so se mi
zdele še posebej zanimive.
Prva od njih predstavlja ostarelega rudarja.
Podoba me spominja na svetopisemsko izročilo. Rudar je upodobljen v vsej svoji veličini,
žilav z redkimi sivimi lasmi, košatih obrvi, z
izžetim, pa vendar kljubovalnim telesom. V
levi roki stiska
spran kos tkanine, v desni pa
nežno drži drobceno miško, ki
ga je kdo ve kolikokrat opozorila na grozečo
nevarnost.
Z
desne strani celotno podobo ne-

Alojz Marko
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NEKAJ UTRINKOV DPD SVOBODA
ČRNA NA KOROŠKEM
Za DPD Svoboda Črna na Koroškem se trudijo in nastopajo dramsko-recitacijska skupina, pevska skupina Smo, kar smo in mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO.

v oddaji, ki jo je organizirala TV Ljubljana in
je bila posneta v Črni na Koroškem, z naslovom »Dobro jutro«. Nastop je malo zmotilo
deževno vreme in sneg, zato so morali snemalci spremeniti prvotni scenarij snemanja.
Nas to ni motilo, saj smo lahko zapeli pod
streho avtobusne postaje, nerodno je bilo
le to, da smo na nastop čakali tri ure, trije
naši pevci so namreč morali še v službo. V
februarju smo vadili pesmi za tradicionalno
prireditev »Od Pliberka do Traberka«, na
kateri smo letos nastopili meseca marca na
Ravnah na Koroškem. V istem mesecu smo
imeli še dva nastopa, in sicer enega na pogrebu Marjana Trdine v Črni in na občnem
zoru Društva Franjo Malgaj na Gimnaziji
na Ravnah na Koroškem. Aprila smo imeli
letno sejo skupine, kjer smo se seznanili s
poslovanjem v letu 2013 in pregledali dejavnosti v preteklem letu ter potrdili plan za
leto 2014. Maja je bila velika slovesnost pri
spomeniku Franja Malgaja na Dobrijah in
na tej prireditvi je v kulturnem programu
sodelovala tudi naša vokalna skupina. Za
konec meseca maja pa smo pripravili in tudi
izvedli kulturni program za dan žena, v obnovljeni dvorani Kulturnega doma v Črni.
V juniju smo nastopili še na pogrebu v Mežici in v Črni. Sredi junija pa smo skupaj s
Pihalnim orkestrom Rudnika Mežica pripravili kulturni program za »Kresni večer« in
»Poletno muzejsko noč« v okviru Mežiškega
poletja na Glančniku. Nastop smo izvedli
ob baklah in pri miniaturnem kresu pred
polnim avditorijem poslušalcev. V obdobju
od januarja do julija je skupina izvedla 9 samostojnih nastopov. (Sestavil: Aleš Moličnik)

MLADI RECITATORJI pogosto razveseljujejo in bogatijo dogajanja v domačem kraju.
Na občne zbore DPD SVOBODA, RK Črna
in čebelarskega društva Žerjav so bili povabljeni in radi so pokazali, kaj znajo. Dopolnili so del programa ob kulturnem prazniku
in otvoritvi Kulturnega doma, z nastopom so
počastili slavnostno sejo občinskega sveta,
na srečanju Črnjanov so pozdravili prisotne, na proslavi ob 70- letnici najhujših bojev
na Koroškem pa so z izbranim programom
dostojno počastili spomin. Delujejo pod vodstvom Marinke Vačun in Marjane Simetinger.

Pevska skupina SMO, KAR SMO
Pregled dela skupine za prvo polletje 2014
Skupina je ostala v enaki sestavi kot leta
2013, kar pomeni, da jo sestavlja pet moških in tri ženske, umetniško delo pa še vedno opravlja Cecilija Piko. Že 8. januarja se
je skupina sestala in pričela intenzivno
pripravljati nov program za leto 2014. Konec
januarja smo bili povabljeni, da sodelujemo

Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi
na občinski spletni strani.
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26. april - letni koncert MATA, obenem tudi
proslava ob dnevu upora. To je bil krstni nastop v obnovljeni dvorani Kulturnega doma.
30. maja je MATO sodeloval na prireditvi Od
novega leta do kresa.

MePZ MK MATO je v februarju in marcu
sooblikoval program na občnih zborih Zveze borcev, Planinskega društva in Društva
upokojencev.

7. junija je MATO gostoval v Artičah. Na povabilo tamkajšnjega Mešanega zbora
Oton Župančič smo se predstavili s koroškimi pesmimi, ki so ljudem segle v srce. Aplavz
je to povedal.
29. junija smo z aktualnim programom odmevno nastopili na spominski slovesnosti ob
obletnici pomora Peršmanove družine v občini Železna Kapla.
16. avgusta smo oblikovali program ob 70-letnici najhujših bojev na Koroškem pri spomeniku na Pristavi (pri Prauhartu).
Hvala vsem članom DPD Svoboda za srčno
pripadnost društvu.

23. marca je nastopil na pevski reviji OD PLIBERKA DO TRABERKA. Tadeja Vulc, ocenjevalka, je v poročilu zapisala: »Vaš zvok je
kompakten, vendar delajte še na vokalni tehniki, ki je nujna za rast vsakega zbora. Želim vam še veliko pevskih užitkov in dobrih
nastopov. Še naprej razveseljujte s petjem
sebe in ljudi okoli vas.«

Te dni je MATO dobil SREBRNO PLAKETO
ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
SLOVENIJE za ohranitev zgodovinske resnice o NOB, spoštovanje njegovih vrednot
in za uspešno sodelovanje pri uresničevanju programskih nalog Zveze. Priznanje je
pripravil odbor za priznanja, v imenu Zveze.
Marinka Petrič.
Fotografije so prispevali Danilo Gregor,
Aleš Moličnik in Foto Anka Dravograd.
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ZLATA MATURANTA
Ime mi je Klemen
Mlinar in sem star
19 let. 18. aprila
1995 sem se rodil v
Slovenj Gradcu, sedaj pa živim v Črni
na Centru 37. V
prostem času rad
tečem ali pa »skočim« na kakšno
kavico s prijatelji.
Pred kratkim sem
tudi dokončal šolanje na Srednji šoli Ravne,
in sicer program tehnik računalništva. Osvojil sem tudi naslov zlatega maturanta, ki mi
je za nadaljevanje šolanja tako rekoč odprl
veliko možnosti, hkrati pa mi je vlil veliko
upanja, da izbrani študij tudi uspešno dokončam. Vpisal sem se v univerzitetno smer
inženirja materialov na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani. Za to smer študija
sem se odločil, ker bi rad poglobil svoje znanje o materialih in metalurgiji, kasneje pa se
nameravam vrniti na Koroško in se zaposliti
v Metalu Ravne, kjer se tudi dogovarjam za
kadrovsko štipendijo. Da pa sem prišel tako
daleč, se moram zahvaliti družini, prijateljem in učiteljem ter profesorjem v osnovni
in srednji šoli.
Klemen Mlinar

do zadnjega rjavega pasu, potem pa mi je
zmanjkalo časa, ker sem ugotovil, da šola
ni kar za sproti in sem se je lotil zelo resno.
Osnovno šolo sem končal pred štirimi leti v
Črni. Najprej nisem vedel, kam naj se vpišem, na gimnazijo ali srednjo računalniško,
pa je na koncu zmagala računalniška na
Ravnah, kjer sem vse štiri letnike zaključil z
odličnim uspehom.
Zelo rad se vozim z motorjem - čoperjem, za
katerega sem naredil izpit že v drugem letniku; je sicer očetov, ampak mi ga je posodil
za nedoločen čas. Lani pa sem naredil tudi
vozniški izpit za avto. V srednji šoli sem se
zaljubil v letala oz. vse, kar leta po zraku, me
je očaralo do te mere, da sem začel hoditi
na letališče v Slovenj Gradcu. Tam me je moj
profesor Laznik Marko prvič popeljal z ultralahkim letalom. Odločil sem se, da bom
septembra začel s šolanjem za pridobitev licence, da bom lahko letel samostojno.
Veliko se mi dogaja. Pridejo pa tudi dnevi, ko
znam biti zelo len, takrat me ne spravijo iz
sobe za nič na svetu. Ždim za računalnikom
in igram računalniške igre s prijatelji.
Vpisal sem se na Fakulteto za strojništvo v
Mariboru. To je sicer čisto drugačna smer
izobraževanja, kot sem jo ubiral zdaj, ampak
bi se rad preizkusil tudi v tem. Že od malega
pa sem se želel zaposliti v Slovenski vojski,
ampak za zdaj bom plaval bolj v civilnih vodah.
Sam pri sebi vem, da če imaš voljo in če si
nekaj dovolj močno želiš, to tudi dosežeš!

Žiga Zanoškar, rojen 30.5.1995 v Slovenj
Gradcu, stanujoč v Centru 84, Črna.
Sem zlati maturant. Na to sem zelo ponosen,
saj mi potrjuje dobro delo v vseh štirih letih
šolanja na Srednji računalniški šoli na Ravnah, kamor sem se vpisal po končani osnovni šoli v Črni na Koroškem.
Sem čisto običajen fant z veliko željami in
zanimanji. Že od malega me je veselil karate
in sem ga tudi treniral v Mežici. Prišel sem

Žiga Zanoškar
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Z VELIKO ENERGIJE V NOVO ŠOLSKO
LETO
Še nekaj dni pa se bo zaključilo šolsko leto
2013/2014 in pričelo novo. Naj ob zaključku
izpostavimo nekaj dejavnosti in uspehov, na
katere smo še zlasti ponosni, ter navedemo
težave, ki nas pestijo.
Šola opravlja svoje poslanstvo na različnih
področjih. Predpisan imamo redni oz. obvezni program, ki ga izboljšujemo in dopolnjujemo z razširjenim programom. Glavnino
rednega programa zajemajo pouk in dnevi dejavnosti. Vse smo opravili stoodstotno.
Še zlasti smo ponosni na nekaj dnevov dejavnosti, ki smo jih izvedli skupaj z Občino
Črna oz. vsemi, ki ste se nam hoteli pridružiti. Prvi takšen dan je bil v septembru, ko je
svoje učno okolje šola postavila v Rudarjevo
v sklopu naravoslovnega dne Na zabavo v
naravo. Na osnovi teh dejavnosti in izpopolnjene ponudbe so učenci pod mentorstvom
Sabine Kovačič in Špele Pečnik v sklopu projekta Turizmu pomaga lastna glava pripravili turistično nalogo in jo predstavili na Turistični tržnici v Velenju in dosegli srebrno
priznanje. Drugi odmeven naravoslovni dan
je bil v mesecu oktobru pod naslovom Skrb
za zdravje – zdrav način življenja. Že nekaj
let zapored imamo v mesecu novembru tehnični dan Ustvarjalne delavnice, kjer nam
pri izdelavi izdelkov za novoletni sejem priskočijo na pomoč občani in občanke Črne,
za kar smo vam zelo hvaležni. Prvega marca smo izvedli kulturni dan z izvedbo pustne
povorke ter s predstavitvijo mask. Mnoge so
bile izvirne, še zlasti izstopajo izdelane skupinske maske z običajno zanimivo predstavitvijo. In ne smemo mimo športnega dne v
mesecu maju, ko se medgeneracijsko družimo na pohodu do Mitneka. Na žalost nam je
zadnji dve leti nagajalo vreme, vendar smo
se vseeno imeli lepo. Naj že sedaj povabim
vse, ki bi se nam želeli pridružiti v novem šolskem letu.
V zvezi s poukom naj izpostavim vsaj tri de-

Najuspešnejši učenci s častnim gostom
Kristijanom Jezernikom in ravnateljico Romano Košutnik

javnosti. Šola v celoti in tudi vrtec se po svojih zmožnostih intenzivno ukvarjata s bralno pismenostjo. To dejavnost večina staršev
pozna vsaj preko tega, da dvakrat na leto
izberemo najbolj urejene zvezke in lastnike
le-teh nagradimo na različne načine (običajno si želijo pizzo, letos so šli v kino Celje). Želeli bi, da se nam pri prizadevanjih za bralno
razumevanje bolj intenzivno pridružite tudi
starši, kajti le tako bomo dosegli še boljše rezultate, kot jih že opažamo.
Druga dejavnost je povezana z vzgojo. Trudimo se otrokom pokazati še drugačne načine reakcij v konfliktnih situacijah preko mediacije in pozitivne discipline. Veseli nas, da
ste nekateri starši opazili »zametke« nečesa
novega, drugačnega v vedenju svojega otroka. Na tej poti bomo vztrajali tudi naprej.
Tretja dejavnost pa je intenzivno vezana na
7. a, kjer smo kot ena izmed devetih osnovnih šol v Sloveniji pristopili k projektu Inovativna pedagogika 1:1, kar se navzven najbolj
opazi, da so učenci dobili tablične računalnike, ki jih uporabljajo doma in v šoli. Na ta
način jim privzgajamo odgovoren odnos do
informativno komunikacijske tehnologije in
jih naučimo uporabljati različne programe,
pripomočke za lažje iskanje informacij, izde23

povezave komunicirali in učencem v Litviji
predstavljali sebe, družino, kraj in občino.
Vse podružnice in matična šola so sodelovale na Evropskem dnevu v Slovenj Gradcu
in predstavljale »posvojene« države v sklopu
projekta Evropska vas. Podružnice so se med
šolskim letom spoznavale z Malto, učenci
matične pa s Poljsko. Vrtec in učenci do 4. razreda so sodelovali v projektu Veliki nemarni
škornji, ki je povezan z ekološkim osveščanjem otrok. Bili so zelo uspešni in naše rezultate so vzgojiteljice predstavile tudi drugim
šolam ter vrtcem. Letos smo prvič sodelovali
v projektu Varno na kolesu in petošolci so dosegli četrto mesto med približno sto šolami.
Naš glavni problem je, da se družine izseljujejo oz. odhajajo učenci. Tako smo v šolsko leto
vstopili s 246 učenci (matična šola 223, POŠ
Javorje 7, POŠ Koprivna 5 in POŠ Žerjav 11),
končujemo pa jo s 243 (-1,22 %). Podobna situacija je skoraj vsako leto. Žalosti nas tudi, da
bo začasno prenehala delovati POŠ Koprivna in da smo na POŠ Žerjav izgubili en oddelek.
Šolsko leto smo zaključilo s 98,37 % uspehom.
Na žalost imamo tri ponavljavce. Ponosni pa
smo na dva devetošolca, ki sta prejela zlato
petko od županje Romane Lesjak na valeti,
saj so v njunih spričevalih vseh šest let prevladovale petice (prva tri leta sta bila ocenjena opisno, vendar tudi tu z vsemi osvojenimi
nadstandardi znanj). To sta Adrijana Kamnik in Marko Potočnik. Adrijana in Marko
sta poleg Nežke Piko tudi devetošolca, ki so
vpisani v Zlato knjigo šole zaradi vseh doseženih uspehov na tekmovanjih znanj, odnosa
do dela, ustvarjalnosti … Kar deset devetošolcev pa je doseglo titulo Zlati bralec in v dar
knjigo.
Učencem in sodelavcem želim prijeten preostanek počitnic oziroma dopusta in veliko
energije za novo šolsko leto. Vse vas, spoštovani občani in občanke, pa vabim, da se nam
prihodnje šolsko leto pridružite pri različnih
dejavnostih in aktivnostih. Več glav več ve in
dobro sodelovanje daje pozitivne rezultate
nam vsem.
Romana Košutnik,
ravnateljica OŠ Črna na Koroškem

Naravoslovni dan Skrb za zdravje

lavo miselnih vzorcev, učenje … V zvezi s tem
bomo pripravili članek tekom novega šolskega leta.
V razširjenem programu organiziramo štiri
šole v naravi, in sicer so prvošolci odšli za
tri dni na zimovanje v Logarsko dolino, petošolci so bili prvi teden v septembru za šest
dni v letni šoli v Špadičih pri Poreču, šestošolci v zimski šoli v CŠOD Peca in sedmošolci na naravoslovnem tednu v CŠOD Rakov
Škocjan. Pri tem pazimo, da organiziramo
šole v naravi čim bolj racionalno, vendar kvalitetno, da ne pomenijo prevelikih stroškov za
starše. To nam je letos res uspelo, saj so skoraj vsi plačali malenkost manj, kot smo izračunali akontacije.
Druga pomembna dejavnost v razširjenem
programu so interesne dejavnosti. Učenci so
lahko izbirali med 23 na matični šoli in vsaj
enim ali dvema na podružnicah. Statistično
je bil vsak učenec šole skoraj pri dveh interesnih dejavnostih. Seveda vemo, da to ne
drži, ker jih imamo kar nekaj, ki se ne vključujejo v nobeno. Pridni in delovni so bili pri
vseh. Mogoče bi izpostavili planinsko skupino, ki je organizirala kar nekaj pohodov tudi
za starše in stare starše. Mladi vrtnarji v vrtnarskem krožku skrbijo za šolsko-vrtčevski
vrt in okrasno cvetje, ki ga lahko občudujete
pri sprehodu mimo šole. Zelo radi so hodili
h kuharskemu krožku in lutkovnemu, kjer so
konec pouka pripravili pravi mali lutkovni
abonma za starše.
Izvajali smo 14 projektov. Zelo zanimiv se
je odvijal na POŠ Koprivna – Pomahajmo v
svet, kjer so učenci s pomočjo računalniške
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MOJIH ŠESTNAJST LET V
PODRUŽNIČNI ŠOLI KOPRIVNA
Zadnje čase, ko se toliko govori o zaprtju
koprivske podružnične šole, me ljudje pogosto sprašujejo in se posledično temu tudi
čudijo, da sem na »svoji« šoli pustila pečat
kar šestnajstih let. Šolo jemljem za svojo,
kajti skozi vsa ta leta sem bila edina učiteljica, sicer res v nekaterih letih s polovično
pomočjo drugih sodelavk, a za vse šolske
ocene, dogajanje in utrip na koprivski podružnični šoli sem bila odgovorna sama.
Bila sem učiteljica in ravnateljica obenem.
Sama znova in znova ugotavljam, da se šolska leta vedno hitreje obračajo. In tako se
bo res obrnilo več kot poldrugo desetletje,
odkar sem se prijavila na razpis za delovno
mesto učiteljice na podružnični šoli. Govorilo se je, da se bo za to delovno mesto prijavila tudi učiteljica z nekajletno učno prakso
in tako bo zagotovo izbrana ona in ne jaz.
Diploma je bila skoraj končana, jaz pa sem
bila z mislimi čez poletje pri načrtu, da podaljšam absolventski staž. Kot puščica pa
me je sredi avgusta zadela novica, da se prej
omenjena učiteljica seli na Primorsko in da
drugega kandidata za mesto učiteljice na
podružnični šoli Koprivna poleg mene ni.
In tako sem bila v zadnjem tednu avgusta z
uradno pošto obveščena, da sem sprejeta in
da s 1. 9. 1998 pričnem z rednim delovnim
razmerjem.
Ne spomnim se več, kaj vse mi je takrat
šumelo po glavi, vem le to, da mi je redna
zaposlitev prekrižala načrte po brezskrbnem postštudentskem življenju. Na hitro so
me peljali na šolo, bivša učiteljica Mija Čarf
mi je vse razložila in razkazala, jaz pa sem
bila vsa zmedena od vseh učbenikov, delovnih zvezkov, šopa ključev in kombinacije 1.,
2., 3. in 4. razreda.
Na prvi šolski dan me je upokojena učiteljica
spremljala v razredu in mi tako pomagala
prebroditi začetno tremo, tudi pred učenci,
ne samo pred starši.

In tako se je začelo garanje. Domov sem
vlekla kupe knjig, da sem se lahko pripravljala za naslednji šolski dan. O kakšni kombinirani uri nisem slišala ne na fakulteti ne
kje drugje. Včasih sem za mnenje vprašala
mamo, izkušeno učiteljico, pa sva se na koncu še skregali in le redko strinjali o stroki jaz mlada in ponosna, ona izkušena in modra. Po večerih pa sem na skrivaj v svoji sobi
točila solze. Za računalnikom sem preživela
večino popoldneva; takšno je bilo moje prvo
leto.
Spomnim se, da sem že nekega toplega septembrskega popoldneva izvedla popoln bojkot same sebe – najprej sem si olajšala dušo
nad svojo mamo, potem sem se zavihtela na
kolo, se odpeljala proti Javorju, kjer so jo
skupili hlodi ob cesti, pa živali so morale poslušati moje tuljenje in cmerjenje. Potem pa
je od nekod potegnil lahen piš, odnesel moje
skrbi in črne misli in s tem dnem sem začela
načrtovati in uživati v učiteljskem poklicu.
Prvo leto sem bila v Koprivni prava atrakcija, starejši Koprivci so si me hodili ogledovat in mi kaj pripovedovat. Sčasoma pa so
se ljudje navadili, da je v koprivski šoli zavel
drugačen, svež veter.
V tem času nisem imela svojega avtomobila,
zato sem morala biti na avtobusni postaji v
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Črni ob 6.15. Avtobus je pred šolo pripeljal
ob 6.30, mene in še eno učenko, in takrat se
je začel moj delovni dan. S poukom smo pričeli ob 7.15 in končali že okoli 11.30. Avtobus
pa je v Koprivno spet pripeljal šele ob 13.30
in nisem imela srca, da bi učence poslala
proti domu peš. Zdeli so se mi premajhni
in nemočni pod težo šolske torbe. Zato smo
skupaj čakali, se igrali ali kaj ustvarjali do
prihoda avtobusa.
Po dobrih dveh letih me je začelo motiti, da
je moj urnik dolg več kot sedem šolskih ur.
Po pouku sem želela čas za pripravo na
pouk naslednjega dne zase in da si dela ne
nosim več v takem obsegu domov. Zato sem
šla srečo poskušat k takratni ravnateljici Jožici Ovnič, ki me je razumela in se zavzela
za rešitev problema. Skupaj z Občino Črna
in takratnim županom so preko Zavoda za
zaposlovanje sofinancirali delovno mesto
javna dela – učna pomoč in varstvo učencev
vozačev. Tako sem dobila potrebno pomoč,
zamenjavo in seveda družbo, ki je s svežimi
močmi skrbela za zabavo in ustvarjalnost
koprivskih šolarjev. Tako sem lahko po pouku nemoteno pripravljala vse za naslednji
šolski dan, da mi popoldnevov ni bilo potrebno preživljati za knjigami in računalnikom.
V okviru javnih del se je zamenjalo kar nekaj sodelavk – vse so bile pridne, iznajdljive, ustvarjalne in razumele smo se. Vsakih
12 mesecev smo izbrali drugo, ki je najbolj
ustrezala pedagoški izobrazbi.
V tem času sem imela tudi probleme z očmi
– pekle so me, se mi solzile in pri vožnji sem
postajala negotova. Pregled pri okulistu mi
je prinesel očala za izboljšanje vida na daljavo in za odpravljanje težav s pekočimi očmi
pred bleščanjem pri TV, računalniku ali na
cesti.
Danes v primerjavi s prvimi leti pred računalnikom preždim veliko manj časa in s tem
so omenjene težave bolj ali manj izginile.
V letih mojega poučevanja so se spreminjale
mnoge stvari, uvajalo se je dosti novosti. Internetna povezava je delovala kljub slabemu
signalu v Koprivni. Največja prelomnica je

bila uvedba devetletne OŠ leta 2002, katere
smo se bali, a na koncu ugotovili, da v prvi
triadi sploh ni tako slaba. Z njeno uvedbo
smo pridobili mnoge didaktične pripomočke in sredstva, da smo lahko učili tako, kot
nam je velevala devetletna OŠ.
Tudi zunanja podoba naše podružnične šole
se je v teh letih spreminjala. Še pod taktirko župana, pokojnega Franca Stakneta, so
sanirali podstrešje in na novo prekrili šolo.
Natanko pred 10 leti pa smo dobili tako težko pričakovana nova lesena okna in fasadni
omet, tako da videz šole sploh ne kaže njenih častitljivih 60 let.
Skoraj vsako leto smo v zadnjem tednu pouka na znamenitem »piknik placu« pred koprivsko šolo organizirali zabavno srečanje
učencev, staršev, delavcev šole in drugih, ki
jim je bila naša šola blizu. Tako smo se popoldan, v prostem času, zbrali sedanji in
nekdanji učenci, starši, učitelji, šoferji kombijev, dedki, babice in kmetje z bližnjih kmetij, ki so kosili okoliške travnike. Na ta dan
smo pripravili krajši zabavni nastop naših
učencev, igre druženja različnih generacij,
v nedogled igrali nogomet ali odbojko, pekli
mesene dobrote ter nazdravili uspešno zaključenemu šolskemu letu. V čast in veselje
mi je bilo, ko so se pred šolo vračali tudi nekdanji učenci, nekdanji starši ali Koprivci, ki z
mano niso imeli bližnjih opravkov. Z učenci
smo skoraj vsako leto »kresni« večer in noč
preživeli oz. prespali na blazinah v naši telovadnici in to je bil za njih največji čar.
Večina staršev ve, kakšna je prednost vaške
podružnične šole z malim številom učencev
in oddelkov, kjer si lahko učitelj dovoli individualni pristop pri poučevanju učencev.
Učenci s takimi ali drugačnimi primanjkljaji
so učno uspešnejši, z dobro utrjenim osnovnim znanjem ter z boljšo samopodobo. Po
drugi strani pa majhne podružnične šole ne
morejo ponuditi jutranjega varstva učencev,
oddelka podaljšanega bivanja, različnih interesnih dejavnosti, kosila in tudi zato se nekateri starši odločajo za vpis otrok na večje
šole, kjer je za otroka tako ali drugače poskr26

bljeno, ko so sami v službi. Življenjski tempo
je v zadnjih letih hiter in krut, to nam je vsem
znano. Starši mojih učencev se od doma na
delo vozijo po različnih krajih Koroške. Ta
težko ukrotljiv tok življenja je pripomogel
k temu, da se bodo lahko hitro navadili na
misel, da njihovi otroci obiskujejo centralno
šolo v Črni. Ne gre jim zameriti, to je odraz
in past sodobnega življenja v Sloveniji.
Torej na podružnični šoli Koprivna se je počasi obrnilo mojih prvih šestnajst šolskih
let. Ne rečem, da nisem kdaj pomislila, tudi
na glas, da bi se preselila na centralno šolo,
kjer mi ne bi bilo treba skrbeti še za mnoge
administrativne zadeve pa za proslave, za
sodelovanje z občino, vaško skupnostjo, pa
za to in ono, kar te spremlja ves dan in vse
dni v tednu. Velikokrat sem zvečer zaspala z
mislimi, kaj sem opravila in česa nisem in ali
sem na kaj sem pozabila.

V Koprivno se bom rada vračala – s kolesom, v gobe, proti gorama Olševi ali Peci,
vedno se bom rada vračala in s tem ali onim
pokramljala ob znanih domačijah.
Sedaj »moja« šola s šolskim letom 2014/15
zapira vrata. Mislim, da bom resnico dojela
šele na novem delovnem mestu na centralni
šoli. Pred mano je novo življenjsko poglavje –
drugačno in se ga veselim, a ne morem mimo
dejstva, kaj vse sem pridobila v Koprivni –
vsestranske poklicne izkušnje, pomembna
življenjska spoznanja, mnoga znanstva in
prijateljstva, pogum, šoferske sposobnosti,
organizacijske in tudi vodstvene sposobnosti, likovno in tehnično ustvarjalnost. Več si
človek ne more želeti in tudi dobiti.
Za vse to sem ji hvaležna; pogrešala jo bom,
ker je bila dolgo način mojega življenja.
Mojca Petrič

FOLKLORNA PRIREDITEV
»NA GAUDI SE DOBIMO«
Na prireditvi so zapeli in zaplesali kulturniki iz 4 različnih folklornih skupin: poleg
domače že vsem dobro poznane FS KD
Gozdar, ki v kraju in izven njega uspešno
deluje od leta 1981, trenutno pod vodstvom
Mojce Kovač Piko, se je prireditve udeležila
še Folklorna skupina KD Obrež, ki deluje že
od leta 1974. Ohranjajo plese, ki so jih plesali v Obrežu in okolici. Da bodo obreški plesi ostali v prvotni obliki, se lahko zahvalijo
gospodu Mirku Ramovšu, ki je njihove plese
zapisal. Naloga skupine pa je, da nadaljuje
s tradicijo prenašanja plesov iz roda v rod.
Članice in člani FS KD Obrež zelo uživajo v
plesu in v druženju. V Črni so se predstavili s
plesom Nova plesalka, kjer med že po parih
»urejene« plesalce pride nova, mlada, plesa
željna plesalka. Pri plesalkah vzbudi negativno vznemirjenje, pri plesalcih pa je seveda ravno obratno. Vztrajnost se ji na koncu
obrestuje.

V nedeljo, 17. avgusta 2014, je v Črni na Koroškem v okviru 59. Koroškega turističnega tedna potekala folklorna prireditev »Na gaudi
se dobimo«, ki jo že več let organizirata Kulturno društvo »Gozdar« in Občina Črna na
Koroškem. Tudi tokrat so se folklorne skupine najprej predstavile obiskovalcem v povorki skozi trg, nato pa še zaplesale in zapele v
prenovljeni dvorani Kulturnega doma.
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ŠPORT
hovo delo ponovno zamrlo, pred 2 letoma
pa so se ponovno odločili za vaje, preko
projekta nabavili sredstva za nakup novega
oblačilnega videza in zaplesali. Posebej ponosni so na dejstvo, da imajo v svojih vrstah
mlade. Na »Gaudi« so predstavili star ljudski
običaj Zvanje na gostuvanje. Na Goričkem je
bila namreč navada, da sta na gostijo vabila »drujžbena«, hodila sta tudi v druge vasi,
ki jih nista poznala, za lažjo orientacijo sta
imela s seboj tudi narisan zemljevid. »Zvača«
sta se rada šalila, prav tako pa so se na njun
račun pošalili domači, ponekod sta ukradla
kakšno malenkost, ki so jo potem prodajali
na gostiji. Žal pa se zaradi smrtnega slučaja
v skupini prireditve ni udeležila Folklorna
skupina KUU Seljačka sloga Nedelišće iz
Hrvaške.
Tako smo uspešno spravili pod streho še eno
našo prireditev, za kar so seveda zasluženi
številni posamezniki, obiskovalci, skupine,
društva, skratka vsi, ki ste nas podprli na
takšen ali drugačen način. Najlepša hvala
vsem in se vidimo v Črni na Koroškem na
60. Turističnem tednu, kjer bomo tudi »Gozdarji«.
Duša Komprej

Predstavila se je tudi Folklorna skupina DU
Moravče, ki deluje od januarja 2011 in ima
za seboj okoli 30 nastopov. Nastopajo na
občinskih prireditvah, odzivajo pa se na razna povabila tudi izven občine. Vsako leto
pripravijo svoj koncert. Umetniški vodja
folklorne skupine je Franc Hribovšek. Kostumi moravške folklorne skupine predstavljajo oblačilni videz kmečkega prebivalstva
in primestnih delavcev Moravč in okolice
v času 1850 do 1880. Tokrat so se občinstvu
predstavili s koreografijo »Veselica v Moravčah«; kot pove že ime, ponazarja plesni
dogodek na moravški veselici izpred 140 let
in s spletom gorenjskih plesov »Od Ciela do
Lublance«.
V Črni pa so zapeli in zaplesali tudi člani
Folklorne skupine KUD Budinci, znotraj
KUD-a delujejo tudi ljudski pevci in godci
z imenom Zgrablenci na kvadrat, ki so se
prav tako predstavili v središču Črne. Za
moralno podporo je bil z njimi tudi župan
Občine Šalovci Iztok Fartek. KUD Budinci
je bilo ustanovljeno leta 1987, folklorna skupina je ob ustanovitvi delovala nekaj časa,
na oder pa so ponovno stopili ob 20-letnici
društva. Ker niso imeli ustreznih noš, je nji-

ŠPORTNIKI LETA 2013
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev 14. 8. 2014 ob 18. uri
ŠPORTNIK LETA
2013:

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

TILEN DEBELAK
Rojen 31. 5. 1991
stanujoč Pristava 61
Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Panorama ZDA VSL 5. mesto Nor-am
Čile – SG – 6. mesto. Nor-am
San Domenico - SG – 1. mesto FIS
San Domenico – SG – 3. mesto FIS
Radstadt - SG, VSL – 10. mesto FIS
Madona dCampiglio – VSL – 4. mesto FIS
Peca – VSL – 1. mesto FIS
Peca – VSL - 2. mesto FIS
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ŠPORT
ŠPORTNICA LETA
2013:

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

TINA MAZE
Pristava 29
Črna na Koroškem
Roj. 2. 5. 1983

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto VSL – Olimpijske igre Soči
- 1. mesto Smuk – Olimpijske igre Soči
- 1. mesto – SG – SP Schladming
- 2. mesto – Seperkombinacija – SP Schladming
- 2. mesto – VSL – SP Schladming

ŠPORTNIK LETA
2013 – do 15 let

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA

ANŽE BOGATAJ
Rojen: 3. 1. 2002
Stanujoč: Pristava 48,
2393 Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
3. mesto državno prvenstvo - MDI
2 x 2. mesto Pokal Slovenije
1 x 3. mesto Pokal Slovenije
2 x 4. mesto Pokal Slovenije
2 x 5. mesto NO Borders Cup
1 x 4. mesto Pokal Topolino

ŠPORTNICA LETA
2013 – do 15 let:

PPREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

JERA KOMPAN
Center 120
Črna na Koroškem
Roj. 17. 9. 2002

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
6., 10., 12. mesto na tekmah državnega pokala Rauch
4., 2 x 6. in 8. mesto na tekmah vzhodne regije
2 x 3. mesto na tekmah Koralpen cup v Avstriji.

ŠPORTNI
FUNKCIONAR
LETA 2013
HENRIK PETRIČ
Mušenik 3
Črna na Koroškem
Roj. 29. 03. 1944

PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA KOROŠKEM
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Henrik – Hinko Petrič že od ustanovitve NK Peca leta 1962 aktivno
sodeluje v klubu – najprej kot igralec in trener, kasneje pa kot klubski
funkcionar. Opravlja številne naloge na organizacijskem področju –
dve mandatni obdobji je bil predsednik NK Peca, bil je predsednik gospodarske komisije, koordinator mlajših selekcij, vseskozii pa je član
upravnega oz. izvršnega odbora kluba.
Hinko Petrič je v desetletjih svojega dela kot funkcionar kluba pomembno prispeval k delovanju NK Peca, k njegovi organiziranosti in
organizaciji.
Sodeluje pri zbiranju finančnih sredstev, neumorno in vestno pa tudi
zbira in ureja dokumentarno gradivo in fotografski arhiv kluba.
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ŠPORT
ŠPORTNA
EKIPA LETA
do starosti
15 let - 2013
EKIPA U-9
NK PECA

PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA KOROŠKEM
SESTAVA EKIPE:
Jan KAKER, Jaka KERT, Rok KERT, Jure KOTNIK, Tine KRAJNC, Nejc KRIVEC,
Gal NAPEČNIK, Miha OSERBAN, Jan PODLESNIK, Gašper PUMPAS, Adam
PUSTOSLEMŠEK, Dino PUŠNIK, Neo REPOTOČNIK, Jošt SEDOVNIK, Nejc ŠTEHARNIK, Nejc VRHNJAK
TRENER: Jure LESJAK
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
U-9 je ena najperspektivnejših ekip mlajših dečkov v regiji. Ekipo poleg številčnosti
njenih članov odlikujejo velika pripadnost, požrtvovalnost, prizadevnost in veselje
do druženja in igranja nogometa.
Pod vodstvom trenerja Jureta Lesjaka so mladi nogometaši uspešno pridobivali
nogometno znanje in veščine, ob tem pa poudarjali predvsem medsebojno sodelovanje, kvalitetno in zdravo preživljanje prostega časa, druženje, prijateljstvo in
krepitev ekipnega duha.

ŠPORTNA EKIPA LETA 2013 – v starosti
do 15 let na področju individualnega športa

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA – TEKAŠKA SEKCIJA

SPRINT ŠTAFETA:
- ANŽE BOGATAJ, rojen 3. 1. 2002,
stanujoč Pristava 48, Črna na Koroškem
- ALJAŽ STANE, rojen 1. 11. 2002,
stanujoč Center 50, Črna na Koroškem

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1 x 1. mesto Pokal Slovenije
- 1 x 4. mesto Pokal Slovenije
- 1 x 6. mesto Pokal Slovenije

ŠPORTNA EKIPA
LETA 2013
ČLANSKA EKIPA
ODBOJKARSKEGA KLUBA ČRNA
NA KOROŠKEM

PPREDLAGATELJ:
TVD PARTIZAN ČRNA NA KOROŠKEM
SESTAVA EKIPE:
Jure ZMRZLIKAR, Roman GRABNER, Rok ŠUŠEL, Tadej ČERNEC, Marko
KAMNIK, Matej KLADNIK, Jože MLINAR, Blaž KEBER, Uroš PLAZNIK
TRENER: Robert SKUDNIK
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Ekipa članov OK Črna je v sezoni 2012/2013 nastopala v tretji državni odbojkarski ligi. Odigrali so šestnajst prvenstvenih tekem, štirinajst tekem so
zmagali, samo dve tekmi izgubili (obe proti ekipi Maribora, ki je bil prvak)
in se uvrstili na drugo mesto.

V okviru dobrodelne prireditve
»Iskrica v očeh 2014«, ki jo je organiziral Lions Club Ljubljana – Rožnik, kateremu predseduje Rajko
Kotnik, je na morje v Pacug odpotovalo dvanajst otrok iz Občine
Črna na Koroškem.
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MARKACISTI SKRBIJO ZA UREJENE
IN PREHODNE PLANINSKE POTI
Vsi planinci in pohodniki dobro poznamo
belo obarvan krog, obdan z rdečim kolobarjem, to je markacijo ali natančneje Knafeljčevo markacijo. Ne zavedamo pa se, kaj vse
še delajo markacisti, da lahko varno hodimo
po planinskih poteh. Bojan Šipek, načelnik
markacijskega odseka pri Planinskem društvu Črna, ima za sabo že 34 let markiranja,
nadelave, urejanja in vzdrževanja planinskih poti.

peč, Kramarica¬–Bukov stan–Smrekovec.
Vsako leto izberemo dve poti, ki ju temeljito obnovimo. Če je vse v redu, se v štirih letih prebijemo skozi vse poti. Potem je tu še
dokumentacija, ki jo je treba voditi za PZS
in za društvo. Na zvezo konec leta pošljemo
poročilo, kaj smo naredili, kje je potekala obnova poti, kdo in koliko ur smo delali in še
kup drugih podatkov o stanju poti. Pa nekaj
sestankov imamo skozi vse leto.
Večina del predstavlja fizični napor. Kako
zahtevno je vaše delo?
Res je naporno, a ker nimamo nadrejenih in
si ne postavljamo neke norme, pač delamo,
kolikor moremo; če ne gre, pa kdaj drugič.
Navsezadnje smo prostovoljci. Žensk zaradi
napora pri delu ni bistveno manj: med 60 koroškimi markacisti je okoli 15% žensk. Delo
na terenu si pač razdelimo: barve in čopiče
damo ženskam, moški pa vzamemo sekire
in žage v roke.

Bojan Šipek

Kaj vse delate markacisti? Opiši mi vaše dejavnosti skozi celo sezono.
Večina ljudi si predstavlja, da imamo le barvice in rišemo rdečo-bele kroge. Markiranje
pa se začne pravzaprav s pregledom poti,
na katerem pripravimo plan markiranja za
tekoče oziroma naslednje leto. Vsako leto
pregledamo vse naše poti, letos smo morali
zaradi požleda še dodatno na teren in navadno gremo skozi poti še v jeseni. Potem
se začne obnova, čiščenje steze, sanacije
zasutih ali odtrganih delov steze, sečnja zaraščenih odsekov, odvodnjavanje ter erozijska zaščita in nazadnje še samo obnavljanje markacij, ki v štirih letih že zbledijo. Po
končanem markiranju pot nazaj grede še
enkrat pregledamo in popravimo morebitne
pomanjkljivosti. V Črni imamo osem poti:
Žerjav–Naravske ledine, Križan–Sleme, Sleme–Smrekovec, Smrekovec–Bela peč, Črna–
Kramarica, Črna–Najevska lipa, Črna–Bela

Kako dolgo si že planinec in kako si pristal
pri markacistih?
Planinec sem že 53 let. Že v osnovni šoli so
me aktivirali starejši planinci: Kurnikov Poldi, Škoflekov Drago, Vidrih Ciril in drugi, da
sem z mladinskim odsekom šel popravljat
pot na Naravske ledine. Pozneje me je Poldi
nekajkrat zaposlil pri obnovi koče, hotel me
je potegniti v gospodarski odsek, toda Drago me je že 'rezerviral' za markacista. Povsod sem bil z njim. Tako me je enkrat vzel s
sabo na sestanek v Ljubljano in na nek seminar na Janče, kjer so me starejši kot smrkavca malo postrani gledali, o tečajih so se
takrat šele začenjali pogovarjati, pa sem
poslušal in si ustvaril sliko o delu markacistov. Dnevnice nisem dobil kot ostali, malico pa so mi vseeno dali! Potem me je Drago
vodil po vseh naših poteh in nepoteh in mi
pokazal najbližje prehode in dostope do na31
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ših markiranih poti. Rad se je pozabaval s
stopničkami, brvmi in smerokazi iz od vetra
zvitih in razvejanih viharnikov. Seveda me je
veliko naučil. Za njim sem prevzel delo jaz in
si našel svojo ekipo. Takrat sta mi pomagala
žena Marjana in sin Aleš, ki sta tudi opravila
tečaj, pridružila sta se tudi Nežka Pečovnik
in Franc Štrukl, tečaj je potekal pri Kumru.
Roman je bil vodja tečaja; to pomeni, da je
poskrbel za vse, hrano, prenočišče, predavanje, orodje in material. Jaz sem bil tehnični
vodja. Poskrbeti sem moral za traso, kjer bo
potekala markirana pot, in razdeliti skupine
po odsekih, delali pa smo seveda pod vodstvom inštruktorjev iz Ljubljane. Preštudirali smo poti proti Peci in Olševi (ne vem, če ju
nisem vsaj pet krat prehodil gor in dol) ter
potem v dveh ekipah uredili obe planinski
trasi. Danes sta to markirani poti Olševa–
Kumer in Kumer–Peca. Po obeh poteka Koroška planinska pot.

ga odseka. Samo delo po teh naših stezah
me je nekako zasvojilo. Čutim pa tudi odgovornost, da so naše planinske poti urejene
in lepo prehodne. To je moj način življenja z
gorami, s hribi, s prijatelji.
Nežka Pečovnik in Franc Štrukl sta člana že
od leta 1997. Marta Prah, ki je prej vsa leta
pomagala markirati v PD Ožbalt–Kapla,
in Franc Krajnc sta leta 2012 opravila tečaj
markiranja na Razor planini, sedaj pa sta že
markacista. Lani se nam je pridružil še Roman Močnik, ki je prišel s Prevalj in je poleg
markacista še predsednik odbora za planinske poti na Koroškem in član tehnične skupine pri Komisiji za pota PZS.
Ena od novosti so meritve poti z GPS aparati. Kako potekajo in čemu služijo?
Te meritve pridejo v poštev pri društvih, ki
odpirajo novo pot in jo hočejo vrisati na zemljevid. Ker geodeti tega ne naredijo, moramo sami. Preprosto greš z GPS-om po poti,
pritisneš dva, tri gumbe in strojček sam zabeleži, kje ti hodiš. Doma priklopiš na računalnik, preneseš črto na zemljevid in potem
zemljevid skopiraš. Sliši se tako enostavno,
pa ni. Tak kataster planinskih poti naj bi
zajemal vse slovenske poti. Planinec lahko
potem z interneta potegne opise (z zemljevidom, višinskimi grafi in koordinatami) vseh
obdelanih poti do nekega cilja ter le-te že
doma preštudira.
V našem odseku je za GPS zadolžena Marta, in sicer za urejanje katastra poti in katastra usmerjevalnih tabel. Z GPS-om smo
prehodili in posneli vse poti, ki jih je potem
Marta vrisala na zemljevid. Temu smo dodali še opis poti in nekaj slik ter zanimivosti
in razne detajle s poti. Za kataster tabel pa
smo priložili vse slike smerokazov in vse podatke o smerokazih in o stojiščih le-teh. Mislim, da smo eni prvih v Sloveniji, ki imamo to
že narejeno.

Kako postaneš markacist in kako se potem
dodatno izobražuješ?
Kandidat naj bi najprej vsaj eno leto hodil
z markacisti po terenu. Potem načelnik prijavi kandidata na tečaj; le-ta je bil včasih
opravljen kar v okviru Koroške, zdaj pa to
organizirajo na PZS. Nazadnje sta bila Marta Prah in Franc Krajnc na tečaju na Razor
planini. Po tečaju sledi dvoletna pripravniška doba, v tem času pa je treba narediti seminarsko nalogo, na primer opis poti; s tem
dobiš naziv markacist Planinske zveze Slovenije. Vsakih pet let pa je potem licenčno
izpopolnjevanje, kjer se obravnavajo novosti in obnavlja znanje. Na takih izpopolnjevanjih smo na primer obravnavali: prvo
pomoč, varovanje v steni pri napeljevanju
jeklenice, delo z GPS napravo, delo z motorno žago …
Koliko markacistov je v našem PD?
Šest. Jaz sem načelnik, pomagal pa sem pri
urejanju planinskih poti že leta 1980. Tečaj
za markacista sem opravil leta 1983, leta
1989 pa sem prevzel vodstvo markacijske-

Se uporabljajo tudi odsevne markacije?
Ne, niso zaželene. O markiranju obstajajo
neki pravilniki, ki naj bi jih upoštevali ne
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pa k Silvestru. Te table so bile velikokrat uničene ali obrnjene v drugo smer. Avtomobilist gleda rdečo tablo, ki velja le za planince,
za pešpot, zapelje napačno in se potem vrne
ter od jeze razbije smerokaz.
Kako je z vašo delovno opremo in financiranjem le-te?
Včasih smo za delo uporabljali svoje obleke, le enkrat smo si kupili delovne hlače in
enotne majice z napisom »MARKACIST PD
ČRNA«; uporabljali smo svoje orodje, a dobili smo plačano malico in kilometrino. Pa ne
zato, ker društvo ne bi dalo sredstev, ampak
enostavno nismo zahtevali. Sedaj pa ima
vsak odsek na razpolago nekaj denarja in
smo že nabavili ročno orodje, prvo pomoč,
enotne majice, v načrtu pa imamo tudi nakup motorke in še nekaterih drugih pripomočkov ter delovna oblačila, ki naj bi bila
enotna za vse odseke.

Črnjanski markacisti

samo markacisti, ampak vsi uporabniki planinskih poti. Nameščanje odsevnih markacij
je bila pobuda nekega stalnega udeleženca
24 ur – največjega koroškega hribovskega
izziva; kar sam je namestil svetleče markacije, kar pa seveda ni dovoljeno.

Za svoje vestno in dolgoletno delo si prejel
že tudi priznanja. Katera?
Od PZS sem prejel priznanje in diplomo
Alojza Knafelca, to je najvišje priznanje za
markacista. V okviru Koroške pa smo si
omislili posebno pohvalo, ki smo jo poimenovali 'markacist leta' in se podeljuje na našem
vsakoletnem srečanju za najbolj zaslužnega markacista. Tudi to sem prejel, ker sem
sodeloval pri več dejavnostih: z Romanom
Močnikom in Lojzetom Pristovnikom smo
pripravili vse za Hojnikovo pot na Lanež, a
žal kasneje Lojze ni dobil soglasja; drugo je
bilo delo za pot po Karavankah: Avstrijci so
nas zaprosili za pomoč, opravili so delo na
svoji strani, midva pa sva opisala pot na slovenski strani Olševe in naprej mimo Kumra
do Pece; a vmešala se je PZS in zadeva se
sedaj urejuje v Ljubljani. Pomagal sem pri
katastru usmerjevalnih tabel PD Ožbalt–Kapla, pri snemanju poti in postavljanju smerokazov, pa še bi se našlo kaj. To naj bi bilo
dovolj za podelitev že drugega priznanja.
Koroški markacisti se enkrat letno dobimo
na skupni akciji z namenom, da društvu, ki

Pri svojem delu se srečujete tudi s problemi:
morda z lastniki zemljišč in ob sečnjah?
Z lastniki zemljišč se dobro razumemo. Težava pa so sečnje, saj lesa ne spravljajo več
po drčah, ampak pridejo skoraj do vsakega
drevesa s traktorjem. Te vlake nam potem
uničijo steze in tudi markacije izginejo, ostaja pa le blato. Tako se zadnje leto dogaja
v Bukovem stanu. Prav bi bilo, da bi nas o
sečnji pravi čas obvestili, kje in kako dolgo
bo trajalo njihovo delo, da bi mi javili na PZS
in obvestili uporabnike o zaprti poti oziroma o težji prehodnosti. Prav tako smo veseli
vsakega obvestila od planincev o stanju poti,
tudi pohvalnega, če že ni kaj za kritiko.
Kaj pa vandalizem? Se po naših planinskih
poteh kaj tudi namerno uničuje?
Uničevanje smerokazov se dogaja le na križiščih, kjer gre cesta v drugo smer kot planinska pot. Na primer na Kramarci: cesta v
Črno gre proti Pudgarskemu, planinska pot
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pet let naprej. Letos imamo v planu ureditev
poti iz Črne na Kramarico, pot od Križana
do Doma na Slemenu pa smo že obnovili.
Prihodnje leto bomo uredili pot na Najevsko
lipo, letos smo jo do Kogelnika pred srečanjem z državniki.
V prihodnje želimo med markaciste vključili
tudi kakega mladega navdušenca, čeprav je
moj osebni plan, da bi s to ekipo markiral še
vsaj do mojega devetdesetega leta!
Če koga zanima kaj več o markiranju, ga z
veseljem vabimo, da se nam pridruži na eni
izmed naših delovnih akcij. Obljubim, da vas
ne bomo preveč utrudili.

ima največ težav, pomagamo. Na primer, ko
so Mežičani na Durcah prenavljali oz. na
novo delali pot, smo jim priskočili na pomoč,
seveda pa so pri tem sodelovali tudi s PZS.
Vsako leto priredimo izlet, zbere se nas okoli
60, in potem navadno ne gremo po markiranih poteh. Torej ne le delamo, ampak poskrbimo tudi za zabavo.
Ste imeli pri svojem delu že kako nesrečo?
Ne, na srečo ne. Markacisti smo posebej
zavarovani; seveda moramo delovno akcijo
prijaviti. Delo z motorko so uredili tako, da
se opravi tečaj za motorno žago; npr. Franc
že ima potrdilo, zato bo odslej on skrbel za
rezanje večjih del. Opravili pa smo tudi tečaj
prve pomoči.

Za izčrpne odgovore se ti v imenu bralcev
Črjanskih cajtng lepo zahvaljujem. Želim
ti še veliko zadovoljstva pri delu na planinskih poteh in pri samem obiskovanju gora.
Irena Greiner

Imate v markacijskem odseku kakšne posebne načrte?
Kaj posebnega ne. Planiramo navadno za

NK PECA V TEKMOVALNI SEZONI 2013/2014
V mesecu juniju zaključena tekmovalna sezona je za nami. Naš nogometni klub je s
svojimi selekcijami nastopal v naslednjih kategorijah:
Članska ekipa je v Štajerski ligi osvojila
končno 10. mesto. Zaradi nepričakovane odločitve Nogometne zveze Slovenije, ki je sredi aprila spremenila tekmovalni sistem, so
naši fantje skoraj do samega konca lige imeli priložnost celo za napredovanje v 3. ligo,
na koncu pa se jim na žalost ni izšlo.
Kadeti so v ligi MNZ Maribor osvojili 6. mesto. Med sezono je prišlo tudi do nekaj menjav
na trenerskem mestu, kar je nedvomno vplivalo na moralo fantov, ki pa so, kljub temu
da so bile vse ekipe v ligi v povprečju vsaj
za leto dni starejše od naše, korektno speljali
tekmovanje do konca.
Ekipa fantov U-13 je pod vodstvom trenerja
Franca Vrabiča prav tako tekmovala v ligi

Članska ekipa

MNZ Maribor. Pri tej starosti se nogometašem že pozna prehod z igranja na malem
igrišču na igrišče z večjimi dimenzijami. Vseeno so se borili po svojih najboljših močeh in
dosegli tudi nekaj zmag.
Pri vseh ostalih mlajših selekcijah (U-11 pod
vodstvom trenerjev Dejana Rebernika in
34

ŠPORT
Draga Kraševca, U-9 pod vodstvom Jureta Lesjaka in U-7 pod vodstvom Boštjana
Oprešnika) se od lanske sezone rezultati
uradno več ne beležijo, saj je pri najmlajših
bolj kot končni izid pomembno druženje
s sovrstniki, ustvarjanje ekipnega duha in
skupno preživljanje prostega časa.
V mesecu maju je prišlo tudi do spremembe
v vodstvu kluba, kjer je dolgoletno predsednico Romano Lesjak zamenjal Primož Fajmut, hkrati pa je v izvršni odbor kluba prišlo
še nekaj novih obrazov.
Na prireditvi Športnik leta 2013 sta dve priznanji romali tudi v naš klub. Najperspektivnejša mlada ekipa v občini je ekipa fantov
U-9, ki jih kvalitetno vodi trener Jure Lesjak,
za funkcionarja leta pa je bil izbran naš dolgoletni predsednik, sedaj pa član izvršnega
odbora Hinko Petrič. Vsem nagrajencem
iskreno čestitamo!
V prihajajoči sezoni bomo ponovno tekmovali v enakih ligah kot lansko sezono. Tihi cilj

Prostovoljci, ki pomagajo v klubu

članske ekipe je borba za uvrstitev pod sam
vrh Štajerske lige. Ampak cilji so eno, realnost pa drugo - pustimo se presenetiti …
Na koncu bi radi povabili vse zainteresirane, ki so v klubu pripravljeni pomagati na
kakršen koli način, da naj se javijo na stadionu in vse bomo z veseljem sprejeli medse!
Avtor: NK Peca

ALPINISTIČNA ODPRAVA V CORDILLERO
BLANCO OB 40-LETNICI AK ČRNA
Letošnji Turistični teden v Črni je bil precej
obeležen z delovanjem Alpinističnega kluba
Črna. Nič čudnega, saj le-ta praznuje svojo
40-letnico delovanja. Ob tej priložnosti se je
zvrstilo kar nekaj dogodkov in predstavitev.
8. avgusta je kot prva prireditev v okviru Turističnega tedna potekala otvoritev razstave
ob 40-letnici AK Črna. Obilico slikovnega in
tehničnega materiala so prispevali dolgoletni aktivni člani kluba in nas tako popeljali
čez štiri desetletja alpinističnih odprav, razvoja in sprememb v koroškem alpinizmu,
kjer pa cilj ostaja še vedno enak - premagati
samega sebe.
Ob izteku Turističnega tedna je v soboto, 16.
avgusta, v organizaciji AK Črna potekala
tradicionalna prireditev Mast'n Grif, na kateri se v balvanskem plezanju pomerijo naj-

Slikovita gora Alpamayo

boljši plezalci Koroške. Prireditev vsako leto
postreže z zanimivim tekmovanjem – »skokom za akumulator«, na katerem plezalci
prikažejo balvanski skok s pomočjo oprimkov. Najvišji skok je nagrajen z akumulatorjem.
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V četrtek, 14. avgusta, pa so plezalci predstavili svojo odpravo v Ande, posvečeno 40-letnici kluba. Predstavitve v Kulturnem domu
Črna se je udeležilo kakšnih 100 poslušalcev. Udeleženci so v sliki, glasbi in besedi
predstavili svoje podvige v Južni Ameriki v
okviru enomesečne odprave.
5 članov AK Črna in en pridružen član AK
Ravne so konec maja odpotovali v perujsko
mesto Huaraz, ki je služilo kot izhodišče za
vzpone na gore v verigi Cordillere Blance.
Mesto se nahaja na nadmorski višini 3.090
m. Fantje so za aklimatizacijo opravili dva
trekinga: prvega do planin nad jezerom Vilcacocha na višini 4.000 m ter drugega do
izjemno slikovitega jezera Churup, ki leži
4.500 metrov nad morjem.
V nadaljevanju so se člani odprave povzpeli
do prvega baznega tabora v dolini Ishince
na višini 4.300 m. Dva udeleženca sta morala
zaradi slabega počutja sestopiti v mesto, ta
čas pa je preostala četverica v soju sončnega vzhoda po normalnem pristopu osvojila
5.400 m visoko goro Urus. Dva dni kasneje
sta dva člana stala na vrhu 5.500 m visoke
gore Ishinca, ki daje ime celotni dolini, naslednji dan pa sta se nanjo povzpela še dva
udeleženca odprave.
Oba vrhova sta bila osvojena po »normalkah« - t.j. najlažji pristopni poti na vrh. Zato
so se člani odprave želeli na glavni cilj odprave – markatno goro Alpamayo – povzpeti po nekoliko zahtevnejši Francoski direktni
smeri. Po štiridnevnem pristopu iz doline
Santa Cruz je to trem tudi uspelo. Ostali
trije so morali zaradi slabega počutja in utrujenosti sestopiti v dolino. Višina 5.947 m,
kolikor je visoka omenjena gora, namreč
povzroča že znatne težave pri oskrbi telesa
s kisikom, kar botruje različnim simptomom
(slabost, težave s prebavo, utrujenost).
Po osvojitvi glavnega cilja odprave in po poslabšanju vremena so jo štirje člani odprave
mahnili raziskovat bolj turistično plat Peru-

Pred odhodom v Južno Ameriko

ja, dva pa sta čakala na ugodne razmere za
osvojitev še kakšnega vrha. Četverica se je iz
glavnega mesta Lima podala proti jugu, kjer
so si ogledali misteriozne risbe v puščavi.
Pot jih je vodila čez obsežna puščavska območja v notranjost dežele - v mesto Cusco,
od koder so krenili v džunglo in si ogledali
Machu Picchu, izgubljeno inkovsko mesto, ki
je uvrščeno tudi na enega izmed seznamov
sedmerih čudes sveta. Na svoji poti nazaj v
prestolnico so si ogledali še nacionalni park
Paracas, polotok ob Tihem oceanu, ki nudi
dom številnim pelikanom, morskim levom in
flamingom.
Preostala dva člana odprave sta medtem
skušala izkoristiti kratko obdobje lepega
vremena in osvojiti šesttisočak Tocllaraju.
Kakšnih 200 višinskih metrov pred vrhom
sta se morala zaradi izčrpanosti in poslabšanja vremena obrniti in se vrniti v dolino,
kamor sta prispela po 20 urah neprekinjene
hoje. Vsi fantje so se živi, zdravi in polni vtisov konec junija vrnili domov v Slovenijo.
Zadnje dejanje ob 40-letnici AK Črna pa sledi
oktobra, ko dva člana odhajata na odpravo
v nepalsko Himalajo, z glavnim ciljem osvojitve 6.856 m visoke gore Ama Dablam.
Boštjan Jurič
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ODBOJKARSKI KLUB ČRNA
V odbojkarskem klubu Črna je v sezoni
2013/14 vadilo in tekmovalo v petih selekcijah 73 registriranih igralk in igralcev pod
vodstvom Germadnik Neve, Repanšek Filipa, Skudnik Robija, Špele Krašovec in Beondič Iva.
Ekipa članov, ki je v sezoni 2013/2014 nastopila v III. državni odbojkarski ligi, je trenirala trikrat tedensko po dve uri v telovadnici
osnovne šole pod vodstvom trenerja Robija
Skudnika
V tekmovalni sezoni 2013/14 so odigrali 16
prvenstvenih tekem, 14 krat zmagali, samo
dvakrat izgubili, na koncu osvojili 1. mesto
in se po dveh letih ponovno uvrstili v II. državno ligo. Ker predstavlja igranje v drugi
ligi velik finančni zalogaj, smo pričeli z aktivnostmi za pridobivanje sredstev in novega
kadra že v mesecu aprilu. Kadrovsko smo se
okrepili z novim trenerjem, to bo bivši trener Fužinarja in avstrijskega Doba Branko
Golob, in še z igralcem Fužinarja Jernejem
Prikeržnikom.
Upamo, da bomo z novimi okrepitvami in
zagnanostjo dosedanjih igralcev uspešno
tekmovali v naslednji sezoni. Cilj je ostati v
drugi ligi, za kar pa bomo potrebovali tudi
pomoč s tribun in že ob tej priliki vabim vse
ljubitelje odbojke, da obiščete tekme in spodbujate domače ekipe.

Ekipa članic, ki igra v III. državni odbojkarski ligi, je trenirala trikrat tedensko po dve
uri v telovadnici osnovne šole pod vodstvom
trenerja Iva Beondiča. Odigrale so 18 tekem,
zmagale 11 tekem, 7 tekem izgubile in osvojile končno 3. mesto.

Ekipa članic v tekmovalni sezoni 2013/2014: Alja
Plesec, Žana Šumah, Kaja Praprotnik, Lucija
Komprej, Nuša Napotnik; Tadeja Raztočnik, Tamara Krivec, Ivo Beondič - trener,
Slavica Fortin, Špela Krašovec, Kristina Čofati,
Urška Keup, Adrijana Kamnik in Franciska Kunc

V sezoni 2013/2014 so starejše deklice vadile dvakrat tedensko pod vodstvom trenerja
Iva Beondiča. V jesenskem delu prvenstva
2013/2014 so tekmovale v kvalifikacijah z
ekipami Kajuha Šoštanj, Celja, Kostmman
Sl. Gradec A in Kostmman Sl. Gradec B na
5 medregijskih turnirjih, odigrale osem tekem, 4 tekme zmagale in doživele štiri poraze, zasedle 3. mesto in se uvrstile v nadaljnje tekmovanje v »B« ligo, kjer so igrale
z ekipami Mežice, Turbine iz Sevnice, Formisa iz Hoč in ekipe Kostmman Sl. Gradec
B. Na štirih odigranih turnirjih so na osmih
tekmah sedemkrat zmagale in le enkrat izgubile ter zasedle prvo mesto v B državni
ligi.

Ekipa članov v tekmovalni sezoni 2013/2014:
Skudnik Robi - trener, Jure Zmrzlikar, Roman
Grabner, Rok Šušel, Tadej Černec; Marko Kamnik, Matej Kladnik, Jože Mlinar, Blaž Keber in
Uroš Plaznik
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Ekipa starejših deklic v sezoni 2013/2014: Kaja Hodnik, Kaja Praprotnik, Maja Senegačnik, Mojca
Napotnik, Franciska Kunc, Adrijana Kamnik, Ivo
Beondič – trener; Petra Robnik, Žana Šumah, Tamara Krivec in Polona Rošar

Ekipa starejših deklic v sezoni 2013/2014: Klara
Vrabič, Neja Kramberger, Anja Sušnik, Špela Kreuh, Nuša Čofati, Nika Kos, Neža Vračko, čepijo:
Karin Kozlar, Jera Kompan, Neva Germadnik
(trenerka), Nika Fortin, Sara Podlesnik

V sezoni 2012/2013 je pričela ponovno vaditi
in tekmovati ekipa mladincev, ki so pod vodstvom trenerja Filipa Repanška jeseni odigrali en turnir in na tekmah proti ekipama
Fužinar Metala in Mežice doživeli dva poraza in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja.

32 igralk, od katerih jih je dvanajst tudi nastopilo na turnirjih za naslov državnih prvakov. Na štirih kvalifikacijskih turnirjih v
mali odbojki je ekipa odigrala deset tekem,
štiri tekme zmagala, šest pa izgubila in izpadla iz nadaljnjega tekmovanja.

Mlajše deklice so trenirale mini in malo odbojko dvakrat tedensko. Pod vodstvom Neve
Germadnik in Špele Krašovec je vadilo kar

Predsednik OK ČRNA
Milan Kumer

KEGLJANJE V SEZONI 2013/14
Kot vsa leta do sedaj je Kegljaško društvo
Črna na Koroškem v sezoni 2013/14 posvečalo največ pozornosti delu na področju
kvalitetnega razvoja kegljanja in treningom
mlajših kategorij in kategoriji članov.
Člani so se udeležili več turnirjev na območju R Slovenije, ki so jih organizirali razni
klubi. Pri tem so nekateri člani dosegli odmevnejše rezultate, in sicer:
I. Turnir v organizaciji KK Fužinar Petrol
Energetike Ravne:
1. mesto Jože RAMŠAK med neregistriranimi kegljači.
II. Mednarodni turnir v organizaciji KK Šoštanj:

2. mesto Pavel SUŠNIK med neregistriranimi kegljači.
III. Mednarodni turnir v organizaciji KK
Ruše:
3. mesto Drago HODNIK med neregistriranimi kegljači.
IV. Mednarodni turnir v organizaciji KK
Medvode:
4. mesto Pavel SUŠNIK med neregistriranimi kegljači.
V mesecu avgustu 2013 je bil organiziran
celotedenski turnir za pokal Turističnega
društva, kjer so dobre rezultate dosegli naši
člani, in sicer:
med neregistriranimi kegljači: 2. mesto Filip
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Jelen,
med upokojenkami: 1. mesto Anka GORIŠEK,
med upokojenci: 1. mesto Ivan ROPIČ, 3.
mesto Milan PEČOVNIK.
Organizirali smo tradicionalni regijski
Miklavžev turnir v kegljanju posamezno,
kjer je sodelovalo 107 kegljačev iz vse Koroške in nekaterih klubov vzhodne Slovenije.
Naši člani so dosegli naslednje rezultate:
med neregistriranimi tekmovalci:
1. mesto Pavel SUŠNIK
3. mesto Matjaž OBRETAN
med upokojenkami:
1. mesto Anka GORIŠEK
med upokojenci:
1. mesto Alojz NAPOTNIK
2. mesto Srečko VERHNJAK
Odigrane so bile tekme za občinski pokal,
po pravilih Kegljaške zveze Slovenije na izpadanje, kjer so prva tri mesta dosegle ekipe:
1. mesto ekipa Podpeca–Rešer
2. mesto ekipa Kralj Matjaž
3. mesto ekipi ŠD Najevska lipa in EKO DIM

57
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33
3. EKO DIM
15
:
45
0
4. ŠD NAJEVSKA LIPA
42
:
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5. TANABRANI 15
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Vzporedno z ekipnim tekmovanjem je potekalo tudi tekmovanje posameznikov. Za uvrstitev na lestvico posameznikov se je štelo
najboljših 8 rezultatov. Vrstni red prvih 10
pa je bil na koncu naslednji:

Najboljši ekipni rezultat sezone je dosegla
ekipa ŠD Podpeca–Rešer z 2225 podrtimi
keglji.
Najboljši rezultat sezone posamezno pa
Alojz NAPOTNIK iz ekipe Serving–Metalis s
591 podrtimi keglji.
Na koncu tekmovanja občinske lige je bilo
organizirano tekmovanje naključnih trojk.
Prva tri mesta so dosegle trojke:

Kot vsa leta do sedaj je bila odigrana tudi v
tej sezoni Občinska liga v kegljanju ekipno.
Sodelovalo je 6 ekip, lestvica pa je na koncu
izgledala takole:
		
15
42
15

20
1

Zmagovalka občinske lige, ekipa Serving-Metalis. (DSCF1377)

Zmagovalka Občinskega pokala ekipa ŠD Podpeca-Rešer (DSCF1378)

1. SERVING-METALIS
66
:
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2. ŠD PODPECA-REŠER
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Odigrana je bila tudi nova disciplina Tandem MIX, prvi štirje
pari pa so se razvrstili takole:

Ob zaključku tekmovanja lige je bila odigrano tekmovanje vseh ekip v borbenih igrah, kjer so
prva tri mesta zasedle ekipe:

podrtih kegljev,
4. mesto Nace SREBRE, doseženih 580 podrtih kegljev,
dečki 4. kategorija:
1. mesto Jan POTOČNIK, doseženih 1.811 podrtih kegljev,
deklice 2. kategorija:
1. mesto Nuša KAMNIK, doseženih 2.036 podrtih kegljev.
Tekmovalna ekipa KD Črna je nastopila v sezoni 2013/14 tudi v kegljaški ligi OTS Koroška,
kjer je nastopalo 7 ekip iz Koroške, kegljači
pa so bili tudi iz Velenja, Šoštanja in Sl. Konjic.
V vseh ekipah razen KK Radlje in naše so
nastopali v večini kegljači, ki igrajo v državnih ligah, celo v 1. državni ligi. Kljub temu je
naša ekipa igrala zelo dobro, odigrala je eno
tekmo manj, vzrok je poznan samo organizatorju lige, in na koncu dosegla 5. mesto.

Ekipa Kralja Matjaža, zmagovalka borbenih
iger( DSCF12376)

Treningi mlajših kategorij so potekali v dveh
skupinah, in sicer 1. skupina starejši dečki in
2. skupina mlajši dečki. Treningi so potekali
ločeno, zelo dobro jih je vodil Aleš MOLIČNIK. Mladi tekmovalci so se udeležili regijskega prvenstva, ki je potekalo v petih krogih na
več kegljiščih, med drugim tudi v Črni, in so
bili doseženi naslednji rezultati:
dečki 1. kategorija:
1. mesto Primož POTOČNIK, doseženih 1.073
podrtih kegljev,
dečki 2. kategorija:
1. mesto Milan POTOČNIK, doseženih 2.396
podrtih kegljev,
2. mesto Žiga REPANŠEK, doseženih 1.750
podrtih kegljev,
3. mesto Matej GOLOB, doseženih 1.320 podrtih kegljev, dečki 3. kategorija:
3. mesto Andraž POTOČNIK, doseženih 1.953

V letošnjem letu je bil na programsko volilnem občnem zboru izvoljen novi stari odbor
z nekaterimi spremembami. Nekateri člani
bivšega upravnega odbora so prenehali z delovanjem, med njimi je tudi dolgoletni član in
soustanovitelj kegljaškega društva Jože GORIŠEK, ki je s svojim delom v veliki meri pripomogel k, po mojem mnenju, dobremu delu
našega društva, za ves vložen trud se mu na
tem mestu prav lepo zahvaljujem. Zahvala za
delo gre tudi drugim članom odbora in komisij.
Predsednik Kegljaškega društva Črna
Ivan Ropič
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GASILCI
PRI NAS JE VSE MIRNO, PA VENDAR SE NEKAJ DOGAJA!
Zadnje čase zelo pogosto spremljamo poročila o raznih elementarnih nesrečah, ki so
se dogodile v naši daljni in tudi bližnji okolici. Ko gre ujma mimo nas ali nas povsem
obide, si rečemo: »No, pa smo imeli srečo«,
obenem pa nam ni vseeno za ljudi, ki jih je
prizadela nesreča.
Pa vendar se nekaj dogaja!
Gasilci prostovoljnega gasilskega društva
Črna na Koroškem smo nenehno aktivni in
pripravljeni pomagati ljudem v stiski.
V nekaj vrsticah bi rad opisal dejavnost našega društva v osmih mesecih tega leta.

krajih po Sloveniji - šestkrat),
- mladinsko regijsko tekmovanje,
- gasilsko športne igre v sodelovanju z OŠ
Črna na Koroškem,
- mladinski tabor GZ Mežiške doline na Pikovem,
- prikaz dela gasilce v vrtcu Žerjav,
- priprave - vaje starejših gasilk in gasilcev
za tekmovanje,
- gasilka vaja za nosilce izolirnih dihalnih
aparatov v Mežici,
- praznovanje in vaja gasilcev v Centu Črne
ob praznovanju sv. Florjana,
- skupna vaja z PGD Mežica na objektu v
Mušeniku.

Požari, črpanje vode in prevozi pitne vode:
- dimniški požar v Žerjavu - dvakrat,
- dimniški požar v Koprivni,
- požar kontejnerja na pokopališču Črna,
- požar v Rudarjevem,
- črpanje vode iz poplavljene kleti,
- prevoz pitne vode v Delavski dom Žerjav petkrat,
- črpanje vode iz kurilnice hotela.
Izobraževanja, tekmovanja in vaje
Da naši gasilci lahko opravljajo svoje delo
strokovno in profesionalno, se morajo nenehno izobraževati. Tako so naši gasilci
opravili naslednja izobraževanja:
- tečaj za gašenje notranjih požarov, modul
A in B - 4 gasilci,
- tečaj usposabljanja za nosilce izolirnih dihalnih aparatov - 2 gasilca,
- tečaj usposabljanja gašenja požarov v naravnem okolju - 4 gasilci,
- tečaj usposabljanja za tehnično reševanje
- 3 gasilci,
- zaključek nadaljevalnega tečaja za gasilce
- 10 gasilcev.
Vsa izobraževanja potekajo v izobraževalnem centru Ig pri Ljubljani.

Opravljajo pa se tudi druge dejavnosti, ki
niso obrobnega pomena za krajane, saj jim
s svojim delom pomagajo pri odpravljanju
manjših težav.
Čiščenje vodnih jaškov, žlebov, kanalizacije,
dežurstva in druga preventivna dejavnost:
- čiščenje žlebov v CUDV Črna,
- čiščenje jaškov in kanalov v Javorju, Jazbini, Koprivni, v centru Črne - 12-krat,
- prevoz otrok na planinski izlet,
- prevoz upokojencev na piknik in obisk ostarelih na Prevaljah,
- požarne straže na industrijskih objektih
TAB in MPI,

- Tekmovanje v spajanju sesalnega voda za
članice (tekmovanje je potekalo v različnih
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- dežurstva – redarstva ob Turističnem tednu, ob sprejemih Tine Maze, nenazadnje pa
so prisotni tudi na vseh večjih družabnih prireditvah v kraju.

silskega doma kakor tudi za njegovo okolico.
V notranjosti doma smo preuredili tudi stolp
za sušenje gasilski cevi, v manjši dvorani pa
smo montirali projektor, ki bo služil za izobraževanje in predavanja članom in krajanom v Črni.
Da so naša prizadevanja za urejenost doma
in okolice bila tudi opažena, potrjuje priznanje Turističnega društva Črna za najlepše
urejeni objekt družbenega pomena.

Prijavili smo se tudi na razpis trgovskega podjetja MERCATOR - RADI DELAMO
DOBRO, kjer so krajani ob nakupih z žetoni
glasovali. Zbrali smo največ glasov – žetonov
in s tem osvojili prvo nagrado 1.000 evrov, za
kar se vsem krajanom in trgovskemu podjetju MERCATOR najlepše zahvaljujemo.

Poveljstvo in tajništvo PGD
Črna na Koroškem,
Peter Kropivnik

Poleg že omenjenega bi še poudaril, da smo
ves ta čas skrbeli za urejenost in čistočo ga-

PO 70 LETIH SMO SE POKLONILI
SPOMINU NA JOŽEFA JERNEJA
ki je izkrvavel do zadnjega 8. januarja 1943.
leta. Padlo je 69 bork in borcev, enega borca
pa so ranjenega ujeli. Čez nekaj časa pa so
še tega ustrelili kot talca.
Kljub glasnemu bučanju vetra v krošnjah
visokih smrek je bilo na samem prizorišču
zadnjih bojev bataljona zelo mirno in tiho.
Tudi sami smo govorili molče v spoštovanju
in občudovanju borcev, katerih imena opozarjajo z granitnih kock. Prižgali smo svečo. Vsak rodoljub bi se moral vsaj enkrat v
življenju sprehoditi med temi obeležji pod
smrekami in občutiti tisti mir, spokoj, umirjenost ter se kasneje z veliko hvaležnosti vrniti
vsak v svoj mir, mir družine.
Polni globokih občutkov smo končali obisk
na Osankarici in se po novi asfaltirani cesti
spustili z vrha proti Zrečam, kjer nas je že
nestrpno pričakovala vodička Urška. Skupaj smo se odpravili na kosilo, razpoloženje
je postalo sproščeno in veselo. Po dobrem
kosilu smo se namenili na mestno kopališče,
da se poklonimo spominu na Jožefa Jerneja,
Črnjana, ki je bil 9. marca 1944. leta ustreljen
v Zrečah kot talec.
V lanskem letu so Jožefovi sorodniki izrazili

Iz knjige Aleša Mrdavšiča

Med veliko aktivnosti, ki jih občinsko združenje borcev za vrednote NOB Črna na Koroškem organizira skozi leto, je tudi vsakoletni enodnevni izlet članstva in simpatizerjev.
Letos smo se odločili za obisk Pohorja, Zreč
in Vitanja. V Zreče pa smo se napotili s prav
posebnim namenom.
31. maja se nas je 29 članov odpeljalo na ne
preveč dolgo, a zelo razgibano, slikovito in
poduhovljeno pot. Naš prvi cilj je bila Osankarica in prizorišče poslednjega boja legendarnega Pohorskega bataljona z okupatorji,
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veliko željo, če bi lahko pomagal pri iskanju
njihovega strica. Tudi po 70 letih sorodniki
niso natančno vedeli, kje, kdaj in kako je
končal življenjsko pot Jožef Jernej. Kljub iskanju po dokumentih, ki so mi na voljo, podatka nisem izbrskal. Ob koncu februarja
letos pa se zgodi klic iz Zreč. Gospod Martin
Mrzdovnik, kronist in zbiratelj pričevanj iz
naše polpretekle zgodovine na območju Pohorja, se trudi napisati knjigo o žrtvah, ki jih
je nemški okupator pripeljal iz mariborskih
zaporov in postrelil kot talce 9. marca 1944 v
Zrečah. Med njimi je bil tudi Jožef Jernej iz
Črne na Koroškem. Novico sem nemudoma
sporočil sorodnikom.
Gospod Martin pa nas je sprejel tudi na pokopališču in po prisrčnem pogovoru smo
pred spomenikom izvedli krajšo komemoracijo. 'Počivaj jezero v tihosti' je zazvenelo
po lepo urejenem pokopališču, z Jožefovo

Na Osankarici

sorodnico pa smo prižgali svečo. Lep in topel občutek, ki nas je spremljal vso pot mimo
Vitanja do doma. Jožef Jernej se je z nami
vrnil domov, v Črno.
Gvido Jančar

70. OBLETNICA LEGENDARNIH BOJEV
VZHODNO-KOROŠKEGA ODREDA KOROŠKE
GRUPE ODREDOV NA OBMOČJU BISTRE,
KOPRIVNE, TOPLE IN PODPECE
Pred 70 leti so se v dnevih od 19. do 24. avgusta 1944 odvijali težki boji Vzhodno-koroškega odreda (VKO) Koroške grupe odredov
(KGO) na območju Bistre, Koprivne, Tople in
Podpece za obrambo Koroške partizanske
republike proti bistveno močnejši okupatorjevi vojski. Prvi boji so se pričeli na sotočju
rek Meže in Bistre, kjer danes nedaleč stran
stoji spominsko obeležje, in se kasneje nadaljevali po dolinah naših lepih rek ter po
okoliških vrhovih in hribih, ki so jih zasedli
neustrašni branilci, borci VKO in aktivisti.
Bili so težak, a zmagovit boj. Okupatorjeva
vojska je občutila koroško oboroženo pest.
V udarni pesti se je zlila moč vseh, ki so v
bojih sodelovali. Komunisti, verniki, kmetje,
delavci, izobraženci, zavedno prebivalstvo,
ženske in moški so se zlili v eno. In v vseh

enaka, velikanska želja – pregnati nacizem
in morijo iz naših domačih logov. Po devetih
mesecih težkih preizkušenj je slovenski partizanski vojski z malo pomočjo enot JA po
bitki na Poljani in ostalih bojih na območju
obeh strani Koroške to tudi uspelo.
Občina Črna na Koroškem praznuje občinski praznik na dan največje bitke v Mežiški
dolini in pomembne zmage domačinov KGO
nad močnim nasprotnikom. Črna na Koroškem je v štirih letih morije dala velik delež.
Med okupacijo je bilo v kraju z okolico aretiranih kar 279 krajanov. To je bil tudi vzrok,
da se je vedno več domačinov odločilo za odhod v partizane. Ob koncu vojne je iz občine
Črna v bojih padlo ali v ujetništvu umrlo 135
naših ljudi, skupno število žrtev pa znaša 225
krajanov, ki so umrli v taboriščih, zaporih in
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70 leti. Danes lahko uživamo v miru in ne
potrebujemo več borbene in udarne pesti.
Potrebujemo pa združeno pest vseh odgovornih in poštenih ljudi, da bo odprta dlan iz
pesti znova topla in tovariška in da bo ljubila
našo najlepšo domovino.
Ob spremljavi pihalnega orkestra Rudnika
Mežica so se pridružili tudi pohodniki, MePZ
Mato pa je odpel himno. Po krajših pozdravnih besedah predsednika ZB za vrednote
NOB Črna na Koroškem in organizatorja
prireditve Gvida Jančarja in županje mag.
Romane Lesjak je moderator prireditve Tomaž Simetinger z veliko občutka povezal
NOB s pesmijo in kulturo. MePZ Mato je z
zanosom odpel partizanske pesmi.
Za vrhunec svečanosti pa je poskrbel slavnostni govornik, tov. Franc Sever – Franta, politični komisar VKO in udeleženec
petdnevnega zmagovitega boja pred 70 leti.
Z izjemno natančnostjo je opisal vsak posamezni dan, kako in kje so potekali boji, svoja občutja in občutja ostalih borcev. Pohvalil
je zavedno prebivalstvo, žene in dekleta, ki
so kar med bojem nosile na položaje hrano
in celo pecivo. Poudaril je velik odmev na
te petdnevne boje, ki so jim peli hvalo tudi
zavezniki. V nadaljevanju je tovariš Franta
omenil tudi 70. obletnico zavezniškega izkrcanja na Normandiji in povabilo francoskega predsednika na veliko svečanost, katere
se je delegacija ZZB za vrednote NOB Slovenije tudi udeležila. Slavnostni govornik pa
se ni izognil tudi našim, domačim temam, ki
pa so vse prej kot idealne. V zaključku se je
zahvalil vsem Koroščem in Korošicam.
V nadaljevanju svečanosti so delegacije položile vence k spominskemu obeležju, mladi
recitatorji so nam predstavili Kajuha. Mešanemu pevskemu zboru Markovič Kristl
- Matu, ki dela in prepeva že več kot trideset let in nosi ime po padlem borcu VKO,
Črnjanu, ki je padel med že omenjenimi boji
avgusta 1944. leta, pa sta predsednik mladinske komisije pri glavnemu odboru ZZB
za vrednote NOB Slovenije Aljaž Verhovnik
in predsednik območnega ZB za vrednote

v izgnanstvu. Res velik krvni davek.
Praznični dan 16. avgusta se je pričel že precej zgodaj, ko so se pohodniki tradicionalnega pohoda po poteh Koroškega bataljona
podali na pot spomina in prehodili del položajev, ki so jih pred 70 leti zasedali borci
VKO. Jutro je bilo mrko in sveže, rosa na travi je hladila pohodniško vnemo. Samo da se
ne bi ulil dež. Proti naravi nobena tehnologija in spremljanje večdnevnih vremenskih
napovedi ne pomaga, le izkušnje o meglah
okoli naše Pece. Zjutraj megel ni bilo.
Opoldne se je na prizorišču svečane prireditve prebudilo mravljišče. Pevci mešanega
pevskega zbora (MePZ) Markovič Kristl
– Mato in glasbeniki pihalnega orkestra
Rudnika Mežica so že zavzeto vadili, praporščaki so se zbirali, tudi obiskovalci so
pridno zasedali stole. Med njimi so bili tudi
člani ZZB za vrednote NOB Sežana in delegacija Zveze koroških partizanov iz Pliberka. Pridružil se jim je tudi Ivan Šteharnik – Džok, komandant 1. Bataljona VKO.
Prihajali so še drugi gostje iz širše okolice
Mežiške doline. Prireditev se je pričela z
mimohodom praporščakov. Pozdravili smo
originalni prapor VKO, ki so ga med vojno
sešila dekleta iz Solčave. Pozdravili smo prapore ZB za vrednote NOB iz Mežiške doline,
prapore veteranov vojne za Slovenijo, prapor policijskega veteranskega združenja Sever za Koroško in prapore domačih društev
in organizacij. Z nami so bili upokojenci, invalidi, lovci, gasilci, čebelarji, nogometaši …
Znova smo bili skupaj, vsi združeni kot pred
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NOB Mežiška dolina Stanislav Ovnič podelila srebrno plaketo ZZB za vrednote NOB
Slovenije. Priznanje je sprejel predsednik
zbora Željko Burica.
Za zaključek je MePZ Mato odpel Rož, Podjuna, Zila, pesem, ki živi v srcih vseh Korošcev. Srčno izvedena prireditev se je končala
s koračnico pihalnega orkestra in z druže-

njem vseh nastopajočih, gostov in obiskovalcev ob divjačinskem golažu.
Dežja ni bilo!
Zahvaljujem se vsem, ki so mi kakor koli pomagali pri organizaciji svečane prireditve.
Gvido Jančar

KAKO SMO V ČRNI GRADILI HOTEL
ca, Koprivna, Žerjav in Črne je nastal KLO
Črna. Na volitvah leta 1949 sem bi izvoljen
za predsednika tega KLO-ja.
Cesta skozi Črno je bila tako ozka, da je bila
prava prometna ovira. Zato si je tedanji KLO
zadal kot prvo nalogo ureditev središča kraja. Takrat je dobival KLO finančna sredstva
le za administracijo, za kakršno koli dejavnost pa smo jih morali zbrati sami. V kraju
smo imeli organizirana krajevna podjetja:
mesnico, gostišče, mizarsko delavnico, komunalno podjetje, trgovino. Z vsem tem pa
nismo ustvarili toliko sredstev, da bi lahko izpeljali te načrte. Črna je bila med narodnoosvobodilno vojno politično enotna, ljudje so
večinoma bili proti okupatorju. Ta enotnost
se je tudi kasneje pokazala pri vseh akcijah,
ki smo jih izvajali, zato smo probleme lahko
reševali z udarniškim delom. Najprej smo na
ta način odstranili zid okoli cerkve in odstranili material. Za to so bili najbolj zaslužni
rudarji in mladina. Nato smo podrli hleve in
skladišča, ki so bili družbena lastnina, ker so
bili bivši lastniki razlaščeni, odstranili smo
še kegljišče. Tako je nastal prostor za središče kraja, ki je postal osnova za sedanjo ureditev. Nasprotniki tega urejanja so trdili, da
smo zaletavi in so prostor imenovali Timov
trg. Tim je bilo moje partizansko ime in na
ta način so me hoteli prizadeti.
V letu 1951 smo začutili dolžnost, da se lotimo gradnje spomenika NOB. Odbor ZB je
zadolžil mene in še nekaj drugih, da želje
uresničimo. S prošnjo za zamisel spomenika smo se obrnili osebno na slovitega arhi-

Zapis je nastal 27. 10. 1993 očitno na pobudo
Krajevne skupnosti Črna, da bi dobili verodostojen potek gradnje hotela v Črni. Obrnili
so se na IVANA HERCOGA, ki je bil eden tistih Črnjanov, ki je v času po letu 1945 do svoje
upokojitve 10. 1. 1969 veliko prispeval, da je
središče kraja dobilo osnovo, na kateri se je v
naslednjih letih oblikovala današnja podoba
kraja. Ivan Hercog je bil vsa leta skupaj z drugimi dejaven pri razvoju Črne, bil je dober organizator in znal je za svoj kraj najti poti in
sredstva, da je kraj napredoval.
Datum tega zapisa je le 17 dni, preden je preminil. Rokopis je dala na voljo za objavo družina njegovega sina Pavla Hercoga.
(Marta Repanšek)
Na zastavljeno vprašanje s strani KS Črna
na Koroškem, kako je potekala gradnja hotela Planika v Črni, dajem sledeča pojasnila.
Ob tem bom podal tudi motive za gradnjo in
razmere, ki so bile takrat v kraju.
Uvodoma bom posegel nekoliko nazaj v leta
od 1949 do 1952.
Črna je bila v sedanjem središču kraja pozidana s hlevi in skladišči bližnje trgovine,
s kegljiščem, ob Javorskem potoku je bila
kovačnica. Od Rešerja do trgovine Puhan
(danes Center 25) je bil okoli cerkve srednjeveški zid, ki je segal globoko v današnje cestišče. Glavna prometnica skozi Črno – cesta
proti Mežici – je vodila med sedanjo upravno zgradbo KS in skladiščem (danes lokal
Studio OOH).
V letu 1949 so se iz dotedanjih Ljudskih odborov formirali večji. Iz KLO Javorje, Podpe45
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tekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. V grobih
obrisih je naredil osnutek zanj, delo v detajle
pa je poveril svojemu asistentu ing. Bitencu.
V priprave v Črni je bilo spet vloženih veliko
udarniških ur, organizacije dela in posebej
zbiranja sredstev. 4. julija 1952 je bil spomenik odkrit v obliki in izvedbi, kot stoji še danes. Sporočilo spomenika je bilo: Z žrtvami
(glava na vrhu) za življenje mladih (glava ob
strani in pretakajoča voda).
Ob tedanjem mostu je bil zgrajen še nov Rakežev most in s tem je Črna dobila sedanjo
podobo središča kraja.
Črna je bila v urbanističnem pomenu vedno
nemiren kraj. Volja in pripravljenost ljudi,
da uredimo kraj po sodobnih zasnovah, je
bila spontana.
V letu 1952 je nastala tudi zamisel, da bi
zgradili hotel. To so narekovale zimsko-športne aktivnosti Zgornje Mežiške doline in
poslovni obiski Rudnika Mežica iz raznih
krajev Jugoslavije. Naravne danosti kraja
so že v predvojni Jugoslaviji nudile možnosti
razvoja turizma. Turisti so prihajali iz Zagreba, tujske sobe so imeli privatniki. Bile pa so
slabo vzdrževane, kar je tudi krepilo misel
na gradnjo hotela. Za kulturne dejavnosti so
bile v kraju tri manjše dvorane, vendar vse
le za manjše odrske prireditve in za predvajanje filmov (Geršak, Knez, farovški skedenj). Ob gradnji hotela smo si zamislili še
kulturni dom. V letu 1950 je deloval gradbeni
odbor za gradnjo kulturnega doma, ki je organiziral izdelavo idejnega načrta. Vendar
je ta odbor naslednja leta prenehal delovati.
Zamisel o gradnji hotela in kulturnega doma
pa je živela naprej. Izbrana je bila lokacija
na parceli, kjer so danes te zgradbe. Parcela
je bila družbena lastnina, na njej je stal kozolec, zemljišče je bilo močvirnato, potrebno je
bilo izvesti melioracijo.
Leta 1955 je nastala nova regionalna ureditev Slovenije, oblikovali so nove občine in
okraje. V Mežiški dolini so nastale občine:
Dravograd, Ravne in Črna. Občina Črna je
vključevala poleg Črne z okolico še Žerjav in
Mežico z okolico. Sedež občine je bil v Črni.
Z ozirom na to, da je bila Črna z okolico med
vojno 'partizanska republika' v pomenu po-

Plečnikov rokopis

litične oznake, je bila deležna priznanja s
sedežem občine. Na volitvah za Občinski
ljudski odbor sem bil izvoljen za predsednika Občine.
Ponovno smo obudili zamisel za gradnjo hotela in kulturnega doma. Občinski ljudski
odbor je imenoval gradbeni odbor, katerega
predsednik je postal Franc Stakne. Za pridobitev načrtov sva bila zadolžena pokojni
Albert Vodovnik in jaz. Obrnila sva se na
znanega arhitekta Eda Ravnikarja, ki nam
je zagotovil izdelavo idejnega načrta in kot
diplomsko nalogo zanj zadolžil ing. arh.
Franca Meznerja. Po teh zagotovilih je gradbeni odbor takoj začel priprave na gradnjo.
Seveda so bile prve akcije zbiranje materiala in finančnih sredstev in spet organizacija
udarniškega dela. Na zborih volivcev, ki so
bili zelo efektivna oblika obveščanja občanov, smo ljudem predstavljali potrebe gradnje in s posebnim poudarkom predstavljali
gradnjo kulturnega doma. Ob naklonjenosti
uprave Rudnika Mežica, uprave Gozdarskega obrata v Črni, lesne industrije (žaga Mušenik) so se natekala tudi finančna sredstva.
Občinski ljudski odbor je zagotovil začetek
pripravljalnih del. Seveda zbrana sredstva
po grobem predračunu za celotno gradnjo
niso zadostovala. Okrajni ljudski odbor Maribor, posebej Okrajni komite ZK Maribor, je
zamisli gradnje podprl, saj je v svojih razvojnih načrtih predvideval, da postane Črna
turistični center Zgornje Mežiške doline, po46
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Občino Ravne s sedežem na Ravnah. Dne
23. 10. 1958 sem bil izvoljen za predsednika
združene občine. Obveznosti, ki jih je imela
prejšnja občina Črna, so postale skrb nove
občine Ravne. V načrtovanju nove občine je
ostala prejšnja opredelitev, da bo Črna zimsko turistični center, Ravne upravno središče, Prevalje trgovski center in Mežica nastanitveni kraj.
Črna je imela hotel, ki je bil svečano odprt
junija 1961. leta, poleg tega pa že prej naštete
športne objekte. V Črni je bilo združeno vse
gostinstvo (gostilna Reiter, gostišče Teber,
gostilna Geršak in hotel Planinka). Tako je
bila dana možnost uspešnega dela gostinske
ponudbe.
Po poteku mandatne dobe leta 1961 sem bil
delegiran za direktorja Kmetijske zadruge
Črna. Z reorganizacijo gozdarstva je morala
Zadruga delovanje na področju gozdarstva
prepustiti Gozdnemu gospodarstvu Slovenj
Gradec, kmetijsko dejavnost pa KZ Prevalje.
Meni so ponudili službovanje pri GG Slovenj
Gradec, kar sem odklonil. Na KZ Prevalje
so bila prenesena znatna denarna sredstva
in imetje. Na prigovarjanje kolektiva Gostinskega podjetja Bistra sem pristal na funkcijo
direktorja tega podjetja. Čeprav to z mojo
izobrazbo ni bilo usklajeno, sem se z vso svojo energijo lotil tega dela in lahko trdim, da
sem bil uspešen. Podjetje sem s pomočjo avstrijskega Reisebiroja uspel rešiti denarnih
zagat in ustvariti razvojno perspektivo za
naprej. V računovodstvu smo imeli podatek,
da so bile pokrite anuitete in investicijski
krediti. To je pokril dober obisk gostov in nekaj tudi inflacija, po kateri so bili nominirani
krediti enaki brez valorizacije.
Hotel se je tako rešil velikega bremena, vendar – kot sem bil pozneje seznanjen – je novo
vodstvo zapravilo ta ugoden trend.
Ko sem se zavedal, da sem v letih, ko naj bi
končno mislil tudi o svoji bodočnosti (upokojitvi), sem se prijavil na razpis Rudnika Mežica za poslovodjo elektroslužbe EE Topilnica. Dolžnosti sem prevzel 1. 11. 1965 in bil na
tem mestu do upokojitve 10. 1. 1969.

sebej naravnan na zimski turizem. Ing. arh.
Franc Mezner je pogosto prihajal na teren,
zato smo lahko po njegovih navodilih delali izkop gradbene jame za stanovanjski del
hotela. Izvedli smo potrebno kanalizacijo,
napeljavo glavnega vodovodnega priključka, priklopa elektrike za potrebe gradnje in
deloma začeli graditi temelje.
Za gradnjo so bila potrebna finančna
sredstva. Zanje smo zaprosili pri Mariborski investicijski banki, garancijo za odplačilo
najetih sredstev sta dala Občinski ljudski odbor Črna in Okrajni ljudski odbor Maribor.
Ker je bil finančni načrt za celotno gradnjo
visok (točne podatke ima preds. gradbenega odbora Franc Stakne) smo se odločili za
krčenje števila postelj v hotelskem delu tako,
da smo hotel znižali za eno nadstropje. Odločili smo se za etapno gradnjo, tako da je v
prvi fazi izpadel kulturni dom. Zbrani material: les, cement, skodle za kritino, železo,
udarniško delo pri izkopu jame in betoniranje temeljev je pripomoglo, da nam je bil
kredit odobren in je to predstavljalo lastno
udeležbo. Zato je kot investitor nastopala
Občina. Otvoritev del je bila obeležena z vzidavo temeljnega kamna in s svečanostjo, na
kateri se je zbrala večina prebivalcev kraja. To je bila tudi zagonska sila v obliki volje
prebivalcev Črne. Ker je bila Občina sama
investitor, ni bilo administrativnih ovir.
S postopno gradnjo smo turistične objekte
zgradili v času obstoja Občine Črna.
Zgrajen je bil nov most preko Javorskega
potoka pred hotelom (investitor Cestno podjetje Maribor), most preko Meže na Pristavi
(v lastni režiji), smučarska skakalnica (60
m), nogometno igrišče, smučarska vlečnica
(800 m), asfaltiranje trga (leta 1961), gradnja
čistilne naprave za kanalizacijo, kanalizacija v središču kraja, zajetje vode v Stanečem,
(vodovod 6,7 sek/l), položitev vodovodne napeljave Pristava–Črna.
Vse to je omogočila pripravljenost prebivalcev kraja z vsestransko maksimalno angažiranostjo, s prostovoljnim delom in s prispevki lokalnih podjetij.
Še pogled nazaj. Leta 1958 je nastala nova
organizacija občin. Črna se je združila z

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

Slika iz leta 1935, posneta v Žerjavu
Zadnja vrsta z leve strani: Ivan Kobolt, Silva Tomše, Anton Kobolt
Srednja vrsta: sedijo z leve Helena Kobolt, Cilka Kobolt (v naročju drži hčerko Milado), Milka
Tomše
Spredaj sedita Rozka Kobolt in Tinca Drofelnik
Marjeta Burjak

Tokrat sta fotografije prispevala Marjeta
Burjak in Hinko Petrič.

Pust v Črni (neznana letnica)

Fanika Trebovc – Merva (mama Marjete Burjak)
prvič na Smrekovcu – 20. 9. 1936
Z desne proti levi: Tevži Ročnik, Pavla Šah, Martin Gašper, Fanika Trebovc, Pavla Krebs, gospod
ravnatelj, Zofka Rezar
Marjeta Burjak

Marjeta Burjak

Leto 1962. Letno kopališče v Črni - tam kjer danes
stoji zdravstveni dom.
Hinko Petrič
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DO ČISTE ZEMLJE NA VRTU Z
EVROPSKIM PROJEKTOM LIFE ReSoil
Zdravo hrano za lastne potrebe lahko pridelamo le na čistih tleh.
Zaradi prevelikega opuščanja kmetijskih
zemljišč in vse večje odvisnosti od hrane iz
uvoza, je danes v ospredju težnja po vnovični
obuditvi zadostne samooskrbe. Vse več ljudi
si želi pridelati lastno sadje in zelenjavo in
vrtičkarstvo postaja priljubljen hobi in rekreativna dejavnost. Z aktivnimi prostočasnimi dejavnostmi in uživanjem zdrave hrane
lahko ugodno vplivamo na svoje zdravje. A
zdravo hrano lahko pridelamo le na čistih
tleh.

Koncept remediacije onesnaženih tal, LIFE ReSoil.

Prisotnost potencialno strupenih elementov
in spojin zahteva previdnost pri rabi tal.
Obremenjenost tal z onesnažili, škodljivimi
za naše zdravje, s prostim očesom po navadi
ni vidna. Ravno tako so nevidne poti prehajanja potencialno strupenih snovi po prehranjevalni verigi in njihova (bio)akumulacija.
Zaznamo šele posledice, ki se odražajo na
zdravju ljudi in živali ter stanju vegetacije.
Na možno prisotnost potencialno strupenih
elementov v tleh nas lahko opozarja poznavanje naravne kemijske sestave kamnin,
zapuščina pretekle rudarske in druge težke industrije v okolici, kot tudi intenzivnega
kmetijstva s prekomerno uporabo mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev itd.
Prisotnost tovrstnih problemov zahteva snovanje primernih pristopov upravljanja in
rabe tal. Potrebno je poglobljeno razumevanje procesov, ki se odvijajo v naravnih sistemih, kot tudi razumevanje vplivov človekovih
aktivnosti, ki lahko spreminjajo mobilnost in
biološko dostopnost potencialno toksičnih
elementov in spojin v takih tleh.

Danes poznamo več načinov obnove tal,
obremenjenih s potencialno strupenimi
elementi. Mobilnost onesnažil lahko preprečimo z vbrizgavanjem materialov, kot
so cement, apno, fosfati itd, pri čimer sicer
zmanjšamo njihovo možnost za vnos v organizme, a se onesnažila ne odstranijo iz
zemlje. Naslednja možnost je separacija tal,
pri čemer odstranimo tiste frakcije tal, ki so
najbolj obremenjene z onesnažili, predvsem
organsko snov in fine talne delce. Tako procesirana tla niso več rodovitna. Poznane so
tudi okolju prijaznejše metode ekstrakcije
kovin iz tal z rastlinami (fitoekstrakcija), ki
so primerne za blažje obremenitve tal, ne
moremo pa jih uporabiti za na primer s svincem zelo obremenjena tla. Plod slovenskega
razvoja je metoda pranja tal z raztopinami ligandov, kot je etilendiamintetraacetat
(EDTA), ki se uporablja tudi v zdravstvu v
primeru zastrupitve s kovinami. Začetne laboratorijske raziskave na tem področju so
se odvijale na Biotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani. Tehnološko nadgradnjo metode
pa je prevzelo podjetje ENVIT d.o.o. V letu
2013 je za demonstracijo tovrstne tehnologije podjetje pridobilo podporo Evropske
Komisije v okviru projekta z naslovom De-

Potencialno toksične kovine lahko trajno odstranimo iz tal in ohranimo njihovo rodovitnost
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monstracija inovativne tehnologije pranja
s toksičnimi kovinami močno onesnaženih
vrtnih tal, »LIFE ReSoil«. Z evropsko podporo je razvoju in demonstraciji predlagane
inovativne in okolju prijazne rešitve priznana razsežnost evropskega pomena. Lokalno je projekt umeščen na območje Mežiške
doline. V pilotni demonstracijski napravi, ki
bo postavljena v Industrijski coni Dobja vas,
bo podjetje ENVIT v partnerstvu s podjetjem
ARHEL do konca avgusta 2017 opravljalo demonstracijo in optimizacijo metode. Inovativna vrednost predlaganega pristopa je v
veliki kapaciteti ponovne uporabe procesne
vode in EDTA, ki se uporablja pri pranju tal,
ter majhni količini končnega odpadka, ki ga
lahko varno odložimo. Rodovitnost prsti pa
se pri tem ohrani.
Prva vzorčna gredica z očiščeno zemljo že
stoji. Iščemo nove interesente z območja

potekale še druge spremljevalne aktivnosti,
kot je demonstracija tehnologije z dnevi odprtih vrat in celostno svetovanje o nadaljnji
rabi očiščenih tal v izogib ponovni kontaminaciji zemljine (primeren način kompostiranja in gnojenja tal). Z umestitvijo projekta v
Mežiško dolino se lastnikom zemljišč ponuja
možnost brezplačnega čiščenja zemlje z njihovih zelenjavnih gredic. V okviru projekta
LIFE ReSoil si namreč prizadevamo pridobiti čim več različnih tipov tal z različnih lokacij. Izgradnja pilotne naprave je predvidena
v letu 2015 in s tem tudi začetek aktivnosti
čiščenja tal. Zainteresirane občane z območja Črna na Koroškem in Mežica vabimo, da
se javijo na kontaktni naslov podjetja info@
envit.si, kjer bodo prejeli dodatne informacije. Zgodnja prijava bo omogočila optimalno
logistiko odvoza in vračanja očiščene zemlje
nazaj na mesto izkopa. S tem bo očiščena
zemlja na razpolago že v isti rastni sezoni.
Doma pridelana hrana naj zraste na čistih tleh. Na območju občine Črna na Koroškem in Mežica vabimo zainteresirane
lastnike vrtov k brezplačnemu čiščenju
njihove zemlje v okviru evropskega projekta LIFE ReSoil.
Zainteresirane občane vabimo, da se javijo na info@envit.si, kjer bodo prejeli dodatne informacije. Vabljeni.
Uspešno sodelovanje in prenos znanja med
Univerzo in podjetji na področju remediacije
tal in ugotavljanja bio-dostopnosti onesnažil.
Od začetnega vedenja o nevarnosti posameznih elementov, ki se pojavljajo v tleh, za
zdravje ljudi, je danes znanje napredovalo
na stopnjo, ko vemo dosti bolj natančno, v
kakšnih okoljskih pogojih in interakcijah so
ti elementi nevarni in biološko dostopnosti.
Nosilec projekta LIFE ReSoil, podjetje ENVIT, je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto
in podjetjem ARHEL razvijal tako tehnološke
postopke in opremo za odstranjevanje kovin
iz tal, kot metode in opremo za ugotavljanje biološko razpoložljivih in bio-dostopnih

V Rudarjevem je bila v okviru projekta ReSoil vzpostavljena vzorčna gredica z remedirano
(očiščeno) zemljo.

Črna na Koroškem in Mežica.
V Mežiški dolini je najbolj problematična
prisotnost svinca v tleh. Z omenjeno metodo
lahko drastično znižamo mobilnost te kovine v tleh in s tem njeno biološko dostopnost,
kar so potrdila večletna laboratorijska testiranja, izvedena na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Ocenjena celokupna vrednost odstranjenega svinca (mobilna in vezana frakcija)
znaša v povprečju 75%. V okviru projekta
bodo, poleg čiščenja tal na pilotni napravi,
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frakcij potencialno strupenih kovin v tleh
in rastlinskem materialu za človeški organizem. Z demonstracijskim projektom se tako
odpira pot začetka dokončne remediacije
površin Mežiške doline, kjer se še vedno po-

javljajo povišane vrednosti kovin v tleh kot
ostanek nekdanje industrijske dejavnosti.
Maja Zupančič Justin
Neža Finžgar

V SLOVENIJI LAHKO LJUDJE SODELUJEJO
PRI BELEŽENJU POSAMEZNIH VRST
Slovenija je biotsko izjemno pestra, tu živi
tudi mnogo redkih in ogroženih vrst. Poznavanje razširjenosti ogroženih vrst nam daje
pomembne podatke o kakovosti našega okolja in pripomore k boljšemu usmerjanju rabe
našega prostora. Na Zavodu RS za varstvo
narave smo za zbiranje tovrstnih podatkov
pripravili spletni portal www.sporocivrsto.
si, kamor lahko vsakdo sporoči svoje opažanje katerega izmed štirih ogroženih vrst
hroščev iz seznama Natura 2000: rogača,
alpskega kozlička, bukovega kozlička in
hrastovega kozlička.

Za vpis in s tem prispevek k ohranjanju teh
vrst hroščev se zahvaljujemo vsem, ki bodo
letos na spletni portal vpisali svoje opažanje.
Akcija strokovnjakom prinaša neprecenljive
podatke o spremljanju stanja živalskih vrst,
vsem nam pa prinaša novo znanje in možnost sodelovanja pri ohranjanju biotsko izjemno bogate slovenske narave.

Te razmeroma lahko prepoznavni hrošči
so v nekaterih državah Evrope že izginile
zaradi spremenjenih razmer v gozdovih,
predvsem nastalih zaradi intenzivnega gospodarjenja. Iskane hrošče, ki so odvisni od
ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu
z dovolj odmrlega in starega lesa, najdemo
v listnatih gozdovih z bukvijo, hrastom in
kostanjem. Kjer je z izsekavanjem gozd močno spremenjen in je nasajena le smreka, so
ti hrošči izginili. Zato so dober pokazatelj sonaravnega gospodarjenja in dobrega naravnega ravnovesja v gozdu.

Zavod RS za varstvo narave
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TANAH AIR - ZEMLJA IN VODA
Indonezija - 1. del

Marec 2014 se bliža h koncu in spet me neizmerno vleče nekam ven, v svet, da zopet dodam en kamenček v svoj mozaik, imenovan
življenje. Spoznati in doživeti nekaj novega,
postaviti sebe na preizkušnjo spreminjanja.
Razmišljam. Južna Amerika je že od nekdaj
moja top destinacija, vse mi je nekam tako
blizu tam, vendar tudi Indonezija mi postaja
vedno bolj mamljiva. Slednja si tekom razmišljanj, pogovorov s prijatelji pribori največ potrebnih točk in že začnem z logistiko
priprave, ki je tokrat začuda zelo ažurna in
brez komplikacij. Le termin mi še nekam nagaja, ne vem, tudi zame se bliža nek poseben
datum, ki bi ga rada doživela in preživela na
drugačen način, kot sem to izpeljala običajno, skozi vsa pretekla leta, zato se odločim
za konec aprila z nekaj dnevi maja - za Indonezijo.
V knjižnici mi Simona priskrbi Lonely planet
– Bali&Lombok in Indonezija, to je nekakšna
biblija vsake države posebej. V tej knjigi so
vsi plusi in minusi opisane dežele, od njene
zgodovine do površine, mentalitete, zanimivosti, možnosti prenočevanj in nenazadnje možnosti vpogleda v najpomembnejše
stvari, ki jih popotnik, takšen kot sem sama,
čeprav tokrat v družbi 20 oseb  (backpekerski način premikanja po neznanem mi še
vedno odtehta vse ostale oblike!), rabi za popotovanje.

Indonezijci imenujejo svojo državo TANAH
AIR – Zemlja in voda. Zaradi svoje zemljepisne lege in naravnih bogastev je bila v zgodovini večkrat tarča velikih osvajanj, več kot
300 let je bila nizozemska kolonija, ki pa si
leta 1945 pribori svojo samostojnost. Republika Indonezija, kot je njen uradni naziv,
je otoška država v JZ Aziji, posejana z več
kot 17.000 otočki med Indijskim in Tihim oceanom, ki vsak predstavlja delček velikega
arhipelaga, obdarjenega z res neizmerno
lepoto in kulturno drugačnostjo. Od vseh
teh otočkov pa je naseljenih okrog 6000 le-teh. Denarna enota je indonezijski rupij, ki
ne stoji najboljše, zato za 10 eur dobiš kar
zajeten kupček rupij, ki ti predstavljajo velik problem pri shranjevanju v naše bolj za
kovance prirejene denarnice. Je petnajsta
največja država na svetu, v kateri živi skoraj
250 milijonov prebivalcev različnih narodnosti in veroizpovedi, zaradi česar je četrta najbolj naseljena država na svetu. Vsi ti otoki,
med katerimi so največji Java, Borneo, Sulavezi, Nova Gvineja in Sumatra, se razprostirajo na območju 190.0000 km2 celotne površine Indonezije. Najbolj poseljena je Java,
na kateri je tudi glavno mesto Jakarta in na
kateri živi največ Indonezijcev. Ker leži na
stičišču treh pomembnih tektonskih plošč,
pacifiške, evrazijske in indoavstralske, so tla
tam še kako aktivna s potresi in posejana s
preko stopetdesetimi aktivnimi ognjeniki.
Indonezija ne pozna letnih časov, tako kot
mi, ampak samo deževno in suho obdobje,
zato tudi ni večjih temperaturnih nihanj.
Skozi celo leto je temperatura nekje 30 stopinj, kljub temu da je stopnja vlage zelo visoka in včasih kar neznosna. Suho obdobje
je od aprila do septembra, deževno pa od
oktobra do marca, vendar se kar konkretno
ulije tudi v suhem obdobju, a je po dveh urah
že vse spet suho in sončno. Zelo zanimiva je
tudi zaradi svoje verske raznolikosti in svojih regilioznih obredov, ki pa so na vsakem

Zemljevid Indonezije
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otoku drugačni. Največ prebivalstva v Indoneziji je muslimanov (86 %), ostali procenti so
razdeljeni med hindujce, budiste, protestante in rimokatolike. Prebivalstvo je prav tako
etnično in jezikovno zelo raznoliko, saj na indonezijskih otokih živi 300 etničnih skupin,
ki govorijo preko 250 različnih dialektov.
Kulinarika v Indoneziji pa je spet eno čudovito poglavje zase, saj je podnebje kot nalašč
primerno za vse vrste sadja, zelenjave, riža,
koruze in vseh drugih eksotičnih zadev. Indonezija je res zanimiva dežela templjev,
kulturne pestrosti, prečudovite narave,
prijaznih in gostoljubnih domačinov in svojevrstnih indonezijskih posebnosti.
Vsi ti podatki so me res dodobra prepričali,
da sem na pravi poti, na potovanju v Indonezijo. Celotna pot bo potekala v smeri Java,
Bali, Gili Travangan in Lombok. Po urejanju
osnovnih stvari od zavarovanj, prevoza na
letališče, ureditve potovalne lekarne, kjer
sem, odkar sem starejša, tudi posledično
vedno bolj dosledna, in nenazadnje pakiranja, najbolj mukotrpnega opravila, vsaj
zame, saj si vedno spakiram preveč, potem
pa v sebi nergam, ker na sami destinaciji je
vsak kilogram v nahrbtniku vrednoten trojno.
Let nas – našo Shappa skupino (Shappa avanturistična agencija z »jajci«!) vodi preko
Benetk do Abu Dhabija (tu spoznamo, kaj
pomeni bogastvo naftnih vrelcev), pa vse do
Jakarte na otoku Java. Let z vsemi vmesnimi
postanki traja skoraj cel dan, tako da zvečer
ob enajstih vsi utrujeni prispemo v Jakarto.
Na letališču si takoj uredimo 30-dnevno vizo
za bivanje v Indoneziji in že drvimo proti
hostlu v središču Jakarte. V Indoneziji prenočujemo v low budget hotelih, bungalovih
in hostlih, vsi so nizka oz. neka srednja kategorija glede na naše evropske razmere.
Takoj ko stopimo iz letališčne zgradbe, nas
poboža vroč in vlažen zrak Indonezije, pomešan z obilico smoga in azijske poulične
peke in takoj si rečem: Jaaaa, to bo to! Ko
prispemo v hotel, se dogovorimo za kratek
spoznavni večer v bližnjem baru, ki obratuje

24 ur na dan in kjer se bomo že lahko spoznali z indonezijskim življenjem. Kar mi takoj
pade v oči, ko stopim na cesto, je nenormalno in kaotično »urejen« promet, vsak vozi po
svoje, veliko se hupa, smerniki so na avtomobilih v veliki večini popolnoma neuporabni
in ves promet poteka po levi strani. Največ
prevoznih sredstev pa je motornih koles različnih oblik in moči. Ja, to bo še zanimivo.
Dobimo se v baru, kar čez cesto od našega
hotela, kjer spoznavni večer mine v čudovitem vzdušju; kljub temu da nas je dvajset, se
nam uspe začutiti na tisti res tapravi - popotniški način že ob prvem dnevu, zmoremo pa
tudi izprazniti vse zaloge piva, ki ga ta bar
premore. Pivo, imenovano Bintang, je res pitno in na mizo je prihajalo v 6,6 dcl flašah,
kar velik zalogaj, sploh za nekoga, ki je še
vedno velik ljubitelj črnega vina.
Drugi dan Indonezije si v času do našega leta
za Yogyakarto na kratko ogledamo glavno
mesto Jave - Jakarto, njene velike stolpnice,
gost promet in nacionalni spomenik Monas,
123 m visok simbol bojev za indonezijsko neodvisnost, ki ponuja veličasten razgled na
celotno Jakarto z okolico.

Spomenik Monasi in glavno mesto Indonezije
Jakarta

Popoldan nas čaka enourni let za Yogyakarto. Yogyakarta je posebno ozemlje na Javi,
nekakšna kulturna prestolnica Jave, ki uživa poseben status. Je mesto, ki ga še vedno
vodi sultan, zato je to mesto t.i. sultanat. Zelo
dinamično mesto, kjer si zvečer privoščimo
pravi indonezijski pool party in se sprehodimo po eni izmed najboljših tržnih ulic Malioboro, kjer dobiš res VSE na enem mestu
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Indoneziji, sestavljen iz osmih glavnih objektov in dvestopetdesetih manjših, ki te glavne
obkrožajo. Trije največji objekti se imenujejo
Trisakti-tri sveta mesta, ki so posvečena bogovom Šivi, Višni in Brahmi.

oz. na eni dooolgi ulici. Pot nas naslednji
dan vodi skozi kulturno zanimivo Yogyakarto in njeno okolico. Ogledamo si Sultanovo
palačo (Kraton), tu je del zaprt za javnost
(ker tam še vedno živi Sultan s svojo družino), vodni grad z vodno mošejo, budistični
tempelj Borobudur in hinduistični tempelj
v Prambanan - res do potankosti zapolnjen
dan. Kot eno izmed zanimivosti Indonezije
moram omeniti, da ti pred vsakim vstopom
v tempelj oz. kakšen njim sveti objekt okrog
pasu ovijejo t.i. sarong, to je našim rutam za
na plažo podobna ruta posebnih ornamentov, namen tega pa je, da tam domačini v saronge ovijajo vse, kar častijo, slavijo (na poti
po Indoneziji smo v saronge ovite videli tudi
posebne vrste dreves) oz. kar jim je sveto.

Tempelj Prambanan in kip

Prambanan je bil leta 2007 zelo poškodovan v potresu, tako da okrog samega kompleksa leži kar veliko delov in delčkov, ki
jih je potrebno ponovno sestaviti. Pot nas
vodi naprej do templja Borobudur, ki je največji budistični tempelj na svetu in spada v
kategorijo svetovnih čudes. Je čista poezija
zgodovine in narave, zgrajen sredi čudovite
pokrajine v obliki budistične mandale, katerega so gradili 75 let. Na vrh templja se
povzpnemo v smeri urinega kazalca, kjer
nam tudi dovolijo pričakati sončni zahod, ki
se ne da opisati z besedami, to moraš preprost doživeti na lastne oči.
(Se nadaljuje)

Drevo, zavito v sarong, in Sarong v batik tehniki

Iz otoka Java pa izvira tudi Batik tehnika
vzorčenja tkanin z voskom. Ta se na tkanino
nanaša ročno, potem pa se namoči v hladno
barvo in tam kjer se vosek potem odlomi iz
tkanine oz. kjer ga ni, se tkanina obarva. Pravi batik se vedno dela ročno. Z batik tehniko
poslikave izdelujejo tudi posebne lesene maske, ki jih potem uporabljajo v različnih verskih ceremonijah in obredih. V Yogyakarti
se srečamo tudi z zelo zanimivimi lutkami,
imenovanimi Wayang lutke, ki so narejene
iz posebej posušene bikove kože in ročno barvno poslikane. Njihove predstave so dolge, živahne in trajajo lahko tudi celo noč.
Najprej se odpeljemo do templjev Prambanan, ki so največji hinduistični kompleks v

Tempelj
Borobudur

Darja Jernej
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ŠILCE LITERATURE
Milada Sedovnik, Koprivna 7, objavlja nekaj
svojih pesniških poskusov. Priložnostne, razmišljujoče, včasih šegave pesmi …

ČLOVEK
Človek si.
Včasih se kaj hudega zgodi.
V družbi še zdaleč nismo vsi enaki,
eni ponižni siromaki,
drugi bogati in bedaki.
Smo, kar smo,
življenje res ni rožnato.
Imamo razum, pa tudi pogum,
še dobro srce,
ki o človeku veliko pove.

MOJ DOM
V vasici mali sem doma,
kjer sveži zrak mi vedno nove energije da.
Poleti rože zacvetijo, me črički vsako jutro
s svojo glasbo prebudijo,
čebelice pa iz cveta na cvet
pridno nabirajo nam med.
Lep je tudi zimski čas,
ko narava k počitku leže in vse se umiri,
čez travnike, gozdove sneg
bel plašček naredi.
Kaj želela bi si več
kot ob večerih mir, tišino
z drago osebo pozimi ob kaminu?
Tu sem doma,
to je moj dom,
ki nikdar zapustila ga ne bom!

FACEBOOK, STARI PRIJATELJ
Odšel je dan, se zunaj že mrači,
prav nič kaj pametnega
mi za početi ni.
Računalnik kliče in kriči:
Le pridi, pridi, Milada ti!
Kam naj pogledam, kam naj grem?
Ja, vdati se bo treba,
saj radovednost huda je potreba.
Vabijo me objave vaše,
pa priznam,
da mi FACEBOOK tut kar paše!

TURISTIČNI TEDEN
Noč bila je neprespana,
od nekod se čula je galama.
Vsa čemerna popoldan se zbudim
in k ogledalu pohitim.
Podočnjaki dol visijo,
lasje na vse konce mi štrlijo.
Kje tisti veseli je odraz,
ki čez dan krasil mi je obraz?
Ogledalo vse pove,
saj lagati se ne sme,
še sebe več ne prepoznam,
prekleto me lahko je sram.
No, pa zdaj bo nekaj časa mir,
saj za vse to kriv je pir!

Otvoritev olimpijskega muzeja
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MOJ DOM, MOJA ČRNA, MOJA DOMOVINA
»Dober je domek, četudi ga ni več kot za bobek.«
Pravijo, da je dom tam, kjer se rodiš. Jaz pa
mislim, da je dom tam, kjer živiš, kjer si srečen v krogu svoje družine. Višja sila verjetno botruje temu, da se mora družina seliti,
menjati kraj, naselje ali samo hišo. Ko sem
razmišljala o tem, sem ugotovila, da smo se
tudi mi kar precej selili, a na srečo le znotraj
moje Črne. Rodila sem se v današnji Markovičevi hiši, takrat smo rekli pri Krulcu. Živeli
smo v enosobnem stanovanju na podstrešju,
kjer je štedilnik slabo vlekel, vodo smo nosili
gor in dol, zato smo iskali novo stanovanje.
Ker sem bila takrat še dojenček, se tega ne
spominjam, mama in ati pa sta rekla, da je
bilo drugo vse O.K. Gospod in gospa Knez
sta bila zelo prijazna.
Preselili smo se v hišo ob cerkvi, kjer je bilo
krojaštvo Kokalj (hišo so podrli). Seveda smo
zopet stanovali na podstrešju, najprej v eni
sobi, kasneje v dveh. Tudi tu smo si svetili s
petrolejko in karbidovko, nosili smo vodo
gor in dol … Tam smo živeli med vojno, zato
je bilo zelo pestro. Kljub vojnemu času in
zelo slabemu stanovanju imam na to obdobje lepe spomine.
Takoj po vojni smo se zopet selili, a ne na
podstrešje. Preselili smo se v Prahovo (Borčevo) hišo v sobo, kjer je danes frizerski salon Nataša. Pričakale so nas podobne, nam
dobro znane pomanjkljivosti. Le vode nismo
nosili, saj je bila na balkonu pred našimi vrati. Pozimi je voda večkrat zamrznila. Res so
bile težave, a je bila bližnja soseska tista, zaradi katere sem se nerada zopet selila.
Tokrat smo se selili v naselje Moskva (današnje Rudarjevo), in sicer v prvi povojni zgrajeni blok, največji med že stoječimi, Vatikan
imenovan. Za naše razmere smo dobili zelo
razkošno stanovanje, v začetku smo bili kar
v zadregi, kaj vanj postaviti. Tu smo živeli
veliko let. Blok je z leti izgubil svoje ime, saj
se je zgradilo še veliko blokov. Naselje se je

preimenovalo v Rudarjevo, ker je bilo takrat največ stanovalcev rudarjev. Na bivanje v Rudarjevem imam najlepše spomine.
Prvomajsko krašenje blokov in tekmovanje,
kateri blok bo lepši, je zaposlilo tudi nas, otroke, saj smo bili mi tisti, ki smo nabirali zelenje za krasitev.
Poletni oziroma počitniški meseci, preživeti
v okolici, v družbi dvoriščnih otrok, so nepozabni, posebno paša Geršakovih krav v
jeseni. Zima s sankališčem in drsališčem v
Žabjaku (tam je sedaj kmetijska zadruga).
Grajsko, kjer je bilo tenis igrišče, igrali pa
smo tudi odbojko in druge igre. Nad celotnim Grajskim je bila mogočna frata, kjer
smo nabirali maline in tudi jagode. Vmes pa
je še Pole, kjer smo nabirali solzice in kjer
še danes vrtnarijo vrtičkarji. V Grajsko smo
šteli tudi Mušenik z žago, kjer smo dobivali
obrezline in čoke za ogrevanje, mi pa smo
se vozarili v praznih vozičkih, kadar žaga ni
delala.
Žgajnarica s slapovi, tolmuni in alpskimi
cvetovi (vse je trenutno nedosegljivo) na
eni strani, na drugi smučišče pozimi (sedaj naselje), čisto spodaj kopališče, tolmun,
imenovan Babjek (danes čistilna naprava).
Na vrhu Žgajnarce pa Strčnjakovo in višje
njegov vrh, od koder je razgled na Žerjav in
tudi dolino smrti. Še in še je bilo nepozabnih
kotičkov za igro in šport, pa tudi dobrih prijateljev in soigralcev v igri.
Od tu sem hodila v šolo in tudi v prvo službo v lekarno, ki je bila ravno nasproti moje
rojstne hiše. Potem me nekaj časa ni bilo v
Črni, bila sem v šoli v Ljubljani. Po vrnitvi
sem nastopila novo službo v takratni bolnišnici. Po dokvalifikaciji v instrumentarko
sem morala biti vedno dosegljiva, zato sem
se morala preseliti v mansardo bolnišnice (današnji CUDV). Imela sem svojo sobo,
tako kot tudi druge sestre, ki so tam že stanovale. Večina nas je dobila partnerje in v
sobah so zaživele družine. Nazadnje nas je
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bilo kar sedemindvajset, imeli smo en WC,
en tuš in dva umivalnika. Moram povedati,
da je bilo to življenje po svoje zelo lepo, pestro, zanimivo, saj smo si bili stanovalci več
kot samo sosedje. Po izgubljeni borbi za obstanek bolnišnice smo nekateri stanovalci
ostali brezposelni. Življenje se je spremenilo,
ko so se v bolnišnične prostore vselili otroci s posebnimi potrebami. Nastal je Zavod
za delovno usposabljanje mladine in nekaj
naših stanovalcev je takoj dobilo zaposlitev,
nekaj pa nas je moralo še malo počakati.
Vsem nam je bilo jasno, da se bomo morali
izseliti. Le tri družine smo imele probleme in
zato smo bile kot prve v Črni prisiljene kupiti stanovanje v bloku. Zopet sem se selila v
Rudarjevo, tokrat v svoje stanovanje. Tu sem
našla »novostare« prijatelje, vrnila sem se v
naselje svoje mladosti, vendar z drugačnim
pogledom na vse, kar me obdaja. S tem so
se moje selitve končale, sedaj predvidevam
le selitev po višji sili in to tja, od koder se res
nihče ne vrača. Tam je zelo lepo, mnogo je
cvetja, lučk in veliko prijaznih obiskovalcev.

stoji blok, ki v to okolje privatnih hiš najbolj
ne sodi, so pa stanovalci z bogatim cvetjem
poskrbeli, da se oko z veseljem zazre vanj.
Sledijo hiše – vile, ena lepša od druge v smislu gradnje in bogastva cvetočih vrtov, vse to
najlepše zaokroža levi del Črne.
Tudi ko zaviješ iz centra po desni, v smeri PRISTAVE, te pozdravi dokaj lepa ulica;
trenutno jo motijo le prazni trgovski lokali.
Pa smo že pri stoletnem Prahovem mostu
čez Mežo in lepo urejenem malem naselju
privatnih hiš in dveh blokov. Pot me vodi po
glavni cesti, kjer pa hodim s strahom, saj bi
bil nujen pločnik. Pot ob Meži se nadaljuje,
del le-te poteka skoraj pod tunelom drevja,
kjer vsak trenutek pričakuješ, da bo drevje
s skalami vred priletelo na cesto. Na prijazni
kmetiji Pikovih zavijem proti Črni po drugi
strani. Spet me spremljajo lepe individualne
hiše z urejenimi vrtovi in rožami. Ustavim se
ob nogometnem igrišču nekoč, danes »nogometnem stadionu«. Kaj vse se da narediti,
če so pravi ljudje na pravem mestu, potrjuje
prav naš stadion, ki je bil nek začetek pozitivnih sprememb v naši občini. Srečna nadaljujem pot po naši novejši pridobitvi, pločniku do centra Črne.
Pa smo tu v najlepšem delu naše vasi. Mogočna in lepa občinska hiša, prijazen najstarejši Rešarjev lokal, na drugi strani lepa muzejska hiša, skala z medvedom, obnovljen
blok, nova pošta, nasproti Rudarski muzej,
nadvse lepa farna cerkev sv. Ožbolta z urejeno okolico. Pod njo v središču pa Plečnikov
spomenik NOB, vse naokoli lepi cvetni nasadi, še posebej gredice vrtnic.
Tudi pot proti Rudarjevemu je lepa. Zelo
urejeni so obnovljeni bloki in balkoni, polni
cvetja. Sem pa ugotovila, da ima vsak blok
nekaj stanovanj brez cvetja, da so balkonske
ograje ponekod zelo čudne - ljudje smo si
pač zelo različni. Nisem ocenjevalka, bila pa
sem pred leti, zato tudi bolj opazim tisto, kar
moti celotni videz. Rudarjevo je sedaj zelo
lepo naselje, upam, da si bo njegova podoba
zaslužila mesto na oglasnem panoju občinskih znamenitosti v centru Črne. Ker imamo

»Čej so tiste stezice, ki so včasih bile …«
Ko sem pisala gornje vrstice, moram priznati, da sem večkrat začutila nostalgijo po
starih stezicah in po vsem, povezanim z njimi. Vendar ni bil moj namen današnjega pisanja obujanje spominov na mladost in stare čase. Res je, včasih sem se selila znotraj
naše Črne, sedaj pa se sprehajam in hodim
po opravkih. Vedno znova sem prijetno presenečena. Zavijem po ulici v smeri Lampreč.
Skoraj vse hiše imajo novo fasado, na oknih
je cvetje. Na prostoru nekdanje lekarne je
prijeten lokal Urška s sliko naše največje
šampijonke nad vrati. Kulturni dom je dobil
novo podobo zunaj in tudi znotraj. Kjer je nekoč stala bolnišnica, je CUDV z lepo urejeno
fasado in okolico. Nasproti mu stoji mogočen zdravstveni dom z lekarno, tam je nekoč
bilo lokalno kopališče. In že se mi pogled
ustavi na prelepi črnjanski osnovni šoli in
kar žal mi postane, da pri naši hiši ni več šolarjev. Za šolo se adaptira vrtec, zraven pa
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tam trenutno glavno trgovino, je temu primerna migracija ljudi, zato sta lepota in pomanjkljivost naselja očitnejši. Moja in vaša
Črna je lepa! Kljub krizi v državi pa slovenska zastava ni nič kriva, zato jo ob državnih
praznikih le obesite, velja za vse Črnjane,
tiste v blokih kot one hišah, saj je eden od
simbolov slovenstva.

ga skritiziramo, po domače popljuvamo, do
novega junaka, do nove zvezde na obzorju.
Tudi to smo torej mi, državljani in državljanke samostojne podalpske deželice, za katero
mnogi pravijo, da je ena najlepših krajev na
svetu, da se je nam ni treba sramovati, da
nam je v ponos, da ima marsikaj, kar nimajo
niti veliki. Življenje je le kratko potovanje od
rojstva do smrti, za katero nikoli ne vemo,
kdaj bo prišla in kako. Zato se velja zamisliti ob modrostih večnih duhovnih načelih
mislecev, modrecev, ki so življenje izkusili, se
ob njem učili in prišli do prenekaterih spoznanj. Domovina je kot družina, njeno vrednost spoznamo šele, ko jo izgubimo. Imejmo
jo radi, spoštujmo jo, kakor tudi svoj domači
kraj!

»Človek se ne rodi samo zase, temveč tudi
za domovino.« (Platon)
Človek je zasebno, individualno bitje, živeti
in umreti mora sam, neponovljivo doživlja
ljubezen in sovraštvo, žalost in radost, vse,
kar je človeškega. Kot zasebnik pa je tudi
bližnjik drugega, pripada skupnosti in živi
le v skupnosti, je pripadnik naroda in državljan sveta. Narod in domovina sta stvarnost, trdno stojita na zemlji. Ni naroda brez
zgodovine. Skoznjo si ljudstvo označuje poti
z dogodki, ki so tako mogočni, da se sčasoma spremenijo v simbole, zgoščeno obliko
prepoznavnosti, kar v bistvu narod je. Veliko je besed in prelitega črnila na račun naše
zgodovine. Prav je, da nas bi naša preteklost
poenotila, saj nas je decembra 1990 pripeljala v samostojnost. Vpisali smo se na seznam
samostojnih držav z vsemi simboli in stopili
v družbo enakih in enakopravnih, v združeno Evropo.
In vendar se delimo na leve in desne, vaše
in naše, vladajoče in čakajoče v opoziciji.
Razdvojeni smo tudi zaradi nestrpnosti vseh
vrst. Zatakne se prav pri vsakem zakonu,
ki ga sprejemamo. Kaj nas torej združuje?
Je to sploh zvestoba Sloveniji in slovenstvu,
naša kultura, jezik, šport, glasba, ljudje, ki so
se zanjo borili in v preteklosti ustvarjali, da
imamo stotine in tisoče imen, ki so se zapisala v različne almanahe zgodovine, z zaslugami, četudi drobnimi in majhnimi, vsak
na svojem področju? Veselimo se ob igranju
naše himne in dviganju zastave na športnih
igriščih vsega sveta, ne pogosto, a vendar tu
in tam. Pričakamo svoje junake in junakinje,
jih dvigamo v oblake, jih opevamo, obožujemo. Vendar le do prvega neuspeha. Potem

(Vir: Vlasta Nussdorfer)

Želim Vam bolj sončno jesen!
Vaša LENČKA OŠLAK
VABILO
Drage upokojenke! Upokojenska skupina
VETERANK vas vabi v svoje vrste. Če se želite družiti in se pri tem razgibati, zaplesati,
se igrati, se smejati in tudi zapeti, včasih iti
na izlet, se nam v oktobru pridružite. Za več
informacij sem vam vedno na voljo. Vodja
skupine: Lenčka Ošlak - 031 361 912.

Filatelistična znamka Tine Maze
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PETROV KOT(L)IČEK
Nekaj receptov iz zbirke dr. Marjana Erjavca
»Zapiski starega samskega gurmana«, zdaj
že pokojnega univerzitetnega profesorja in
primarija, raziskovalca, prevajalca in jazz
trombonista. Avtor je na šaljiv način zbral
kulinarične nasvete z vseh vetrov, dodal svoje kuharske izkušnje, vse skupaj pa začinil s
sočnim jezikom in zabavnimi komentarji.
Iz poglavja LETALSTVO.
O piščancih je bilo napisanih več disertacij
kot o drugi svetovni vojni. Če to prebiraš, vse
skupaj povre na nekaj osnovnih prijemov z
neštevilnimi variantami.
V Sredozemlju nasolpoprane kose opečejo
na olivnem olju in nato duše s česnom in čebulo 3/4 ure; dodatki pa so stvar lokalne domiselnosti.
Italijani že na začetku dodajo koščke šunke,
kasneje pa vino, paradajze, origano, rožmarin in na kraju opečeno papriko. V Firencah
nadomeste papriko z na maslu dušenimi
šampinjoni. V Lombardiji ga zalijejo z juho,
v primernem času pa dodajo grah, nato piščančja jetra, na kraju pa avgolemono (citrona/rumenjak).

Grki opečenim kosom dodajo vino, lovor,
žafran, peteršilj, pehtran, malo sladkorja,
na kraju pa srebrne čebulice in avgolemono.
Variantno jih najprej marinirajo v olju, limoni, soli, popru in origanu. Opečenim kosom
dodajo marinado in paradižnik. Peteršilj.
Provansalci dodajo juhe, peteršilja, timijana
in gobe, na kraju pa oblože s sardelnimi fileti in olivami. V Nici za na vrh še pehtran in
artičoke.
Nebeško mile kose piščanca povaljaj v vegeti, moki, soli in popru ter popeci, nato pa z
maslom zduši. Dodaj kisle kumarice, srebrne čebulice, olive, zenf, jabolka ali kako drugo sadje. Flambiraj in umešaj kislo smetano.
Peter Lenče

ČESTITKE OB
VISOKIH
JUBILEJIH
V januarju je praznoval
90 let Franc Tratnik,
v marcu je praznovala
90 let Marija Štifter,
v maju je praznovala 90
let Marija Kompan,
julija je praznoval 90 let
Ferdinand Šumah,
avgusta pa 100 let praznuje Angela Kompan.
Čestitamo in
želimo veliko zdravja!
Angela Kompan

Marija Kompan
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Zora Žnidar, Na otoku 11, Celje
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Štefanija Emeršič, Marjeta Burjak, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, avgust 2014.
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