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NAGOVOR ŽUPANJE

IZ POLETJA V JESEN
Poletje se počasi preveša v drugo polovico,
za nami je uspešno izpeljan 60. Koroški turistični teden, ki smo ga zaključili s slavnostno
sejo in s tradicionalno prireditvijo »Na gaudi
se dobimo«.
V čast prvemu predsedniku in pobudniku
Turističnega tedna, nekdanjemu županu
Francu Staknetu, in tednu, ki ga Črnjani
prirejamo že šest desetletij, smo skupaj s filatelisti Koroške izdali priložnostno osebno
poštno znamko in žig kot trajen spomin na
velikega človeka, ki je tlakoval pot današnjemu dogajanju in dal neprecenljiv prispevek k
razvoju naše občine. Letošnji literarni večer,
ki je stalnica Turističnega tedna že vse od
začetka, in razstava knjižnih del sta dokaz,
da ima Črna na Koroškem poleg vrhunskih
športnikov tudi številne kulturne ustvarjalce
in da se lahko z obojimi še kako ponašamo.
Zelo veliko za uspešno družbeno, športno in
kulturno življenje storijo krajani, ki sodelujejo v kar 47 društvih in organizacijah in verjemite, da to opazimo in cenimo. To prepoznajo tudi drugi in prav zato je občina Črna
na Koroškem letos ponovno pridobila naziv
Prostovoljstvu prijazna občina, za kar čestitam in se zahvaljujem vsakemu posamezniku za pomemben prispevek na področju
prostovoljstva.
Deset mesecev je od volitev in čas je, da pričnemo polagati prve račune. Kljub velikemu
pomanjkanju finančnih sredstev in vedno
bolj okrnjenim prilivom države se skupaj s
sodelavci še naprej trudimo za skupno dobro v naši Črni.
Ker smo z deli zaradi pred tem negotovih
finančnih virov pričeli pozno, so ta še v polnem teku, vendar verjamem, da jih bomo
uspeli zaključiti še pred zimo. Končno smo
pričeli s sanacijo plazu Matvoz in kot že
večkrat, se je tudi tu potrdilo dejstvo, da se
vztrajnost izplača, saj smo dobili pogodbo o
sofinanciranju s strani pristojnega ministrstva in kar je še bolj razveseljujoče, bomo

skoraj zagotovo lahko sanirali tudi plaz
Kavšak in odpravili posledice lanskih poplav na cesti Šumel–Luže.
Pričelo se je asfaltiranje v zaselkih, dela na
Najbrževem so že zaključena, nadaljuje se
v Žerjavu, Jazbini, Javorju in Ludranskem
Vrhu, čaka nas še ureditev pločnika ob glavni cesti proti Koprivni in parkirišča pri Faktorju. Največji investiciji, cesta Lampreče in
zunanja ureditev Kulturnega doma, naj bi
bili dokončani do konca letošnjega oktobra.
Opravljeno je bilo tudi veliko manjših del, saj
menim, da z delavci režijskega obrata zgledno skrbimo za urejen videz kraja, ki sta ga
še polepšala urejena tržnica in obnovljen rudarski muzej na prostem.
Občinski prostorski načrt je v fazi javne
obravnave in bo zaradi vseh postopkov, ki
so še potrebni, sprejet v začetku prihodnjega leta, kar bo omogočalo nadaljnje razvijanje občine.
Veseli smo tudi zagotovila države, da se bo
v naslednjem letu pričela rekonstrukcija
ceste iz Mušenika proti Žerjavu. Nadaljujemo tudi z vsemi potrebnimi aktivnostmi za
prijavo na evropska sredstva za izgradnjo
čistilne naprave v Balosu ter okoliških čistilnih naprav in sofinanciranjem malih čistil2
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Za svoje delo ni nikoli zahtevala plačila, zato
je nagrada občine skromno nadomestilo za
njeno neumorno delo. Tudi zlati grb občine
gre v prave roke, dobil ga je Ivan Špeh za
dolgoletno predano delo v Krajevni skupnosti Žerjav in za več kot dvajsetletno delo v
Društvu za razvoj kabelskega sistema, kjer
skrbno dela še danes. Vsa priznanja tako
posameznikom kot društvom so plod predanega delovanja na različnih področjih, zato
vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj
iskreno čestitam in se jim za vse opravljeno
zahvaljujem ter želim, da z delom uspešno
nadaljujejo v svoje veselje in v dobro naše
Črne.
Zahvaljujem se tudi vsem svojim sodelavcem tako v občinski upravi kot v občinskem
svetu, ki skupaj z mano skrbijo za razvoj in
napredek Črne, saj je to naša in moja odgovornost.

nih naprav ter hkrati pripravljamo številne
idejne projekte, med drugim tudi za hotel, za
prijavo na razpise; nekateri se bodo pričeli
odvijati že v letošnjem, večina pa v prihodnjem letu.
Slavnostna seja je bila priložnost, da smo se
zahvalili prejemnikom priznanj. Nagrado
občine Črna na Koroškem je prejela dr. Marija Makarovič, etnologinja, ki je s knjigama
Črna in Črnjani in Življenjske poti nekaterih starejših prebivalcev Črne na Koroškem
poskrbela za ohranitev naše preteklosti in
zapisala spomine nekaterih sokrajanov, ki
so jih v rosni mladosti zaznamovale grozote vojne. Tudi zaradi njih je pomembno, da
se ob prazniku občine vedno znova spomnimo vseh, ki so darovali svoje mlado življenje,
in tistih, ki so se borili za našo svetlo prihodnost. Marija Makarovič pa ni le raziskovala
in zapisovala naše preteklosti, pač pa je postala naša prijateljica in je sestavni del sedanjosti pa tudi prihodnosti Črne na Koroškem.

Županja Romana Lesjak

NAGRADA IN PRIZNANJA OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
1. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem
se na predlog Društva upokojencev Črna na
Koroškem podeli:
STANISLAVU KREBSU, Rudarjevo 6, Črna
na Koroškem, za več kot 20-letno aktivno in
ustvarjalno delo v več društvih v občini. Stanislav Krebs je prostovoljec z velikim srcem,
katerega delo je vtkano v mnoge aktivnosti
Društva upokojencev, sodeluje pa tudi pri
delu drugih društev, predvsem pri NK Peca.
Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog Društva klekljaric Koroške, sekcija Črna podeli:
SLAVICI SIMETINGER, Rudarjevo 14, Črna
na Koroškem, za dolgoletno sodelovanje v

društvu klekljaric in predano vsestransko
delo in ustvarjanje v okviru sekcije klekljaric
Črna, vse od njenega nastanka pred 10 leti.
Njena velika ljubezen so tudi rože in Slavica
Simetinger zato s svojim darom za lepoto in
estetiko rada poskrbi, da so prizorišča dogajanj v kraju in drugod vedno lepo aranžirana, s svojimi spretnimi prsti in kulinaričnimi
dobrotami pa tudi sodeluje pri organizaciji
različnih pogostitev.
2. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog MePZ župnije Črna na
Koroškem podeli:
TEREZIJI POTOČNIK, Center 56, Črna na
Koroškem, za več kot 60-letno sodelovanje v
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20-letno neumorno delo v Društvu za razvoj
KDS, vse od začetka izgradnje sistema, kot
član Upravnega odbora in tudi kot strokovni
sodelavec - vzdrževalec in načrtovalec posodobitev sistema.
NAGRADA Občine Črna na Koroškem na
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka
ter Marte in Alojza Repanška podeli:
DR. MARIJI MAKAROVIČ, Adamičeva 15,
Ljubljana.
Etnologinja dr. Marija Makarovič se je v
več kot 50-letni raziskovalni karieri, ki jo je
zaznamovalo več kot 2000 bibliografskih
enot, posvečala tudi Črni na Koroškem.
Leta 1986 je ob sodelovanju Ivana Modreja
po večletnem proučevanju in zbiranju gradiva izšla knjiga Črna in Črnjani, dragocena
študija o razvoju kraja od prve opisne omembe do leta 1941. Knjiga je zaklad našega kraja. Je popis bogate dediščine, s pomočjo katere spoznavamo življenje naših prednikov,
njihovo kulturo, običaje, družabno življenje
in njihove medsebojne odnose. V letu 2013
je bila knjiga posodobljena, dopolnjena s
slikovnim materialom in ponatisnjena, tudi
tokrat s sodelovanjem dr. Marije Makarovič
in pomembnim prispevkom Marte in Alojza
Repanška ter s pomočjo še nekaterih dru-

pevskih zborih in dolgoletno zbiranje, ohranjanje ter obujanje sakralnih in ljudskih pesmi. Tereziji Potočnik ogromno pomenita
domača beseda in pesem pa tudi ljubezen
do rož, zato neumorno skrbi za urejenost in
mičnost cerkve z njeno okolico.
Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog sveta Krajevne skupnosti Žerjav
in Zveze združenj borcev NOV Črna podeli:
DUŠANU VESNICERJU, Žerjav 26, Črna
na Koroškem, za skoraj 30-letno delovanje v
Zvezi združenj borcev NOV, ki ji je 12 let tudi
predsedoval, ter aktivno in predano delo v
številnih odborih, organizacijah in pri aktivnostih za urejanje kraja in zagotavljanje
boljših pogojev za življenje v Žerjavu.
3. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na
predlog Društva za razvoj KDS Črna na Koroškem podeli:
IVANU ŠPEHU, Žerjav 36, Črna na Koroškem, za dolgoletno predano delovanje v
Krajevni skupnosti Žerjav in pomemben prispevek pri izgradnji trgovine, vrtca in šole,
urejanju javne razsvetljave, asfaltiranju cest
in drugih javnih površin ter izgradnji telefonskega in kabelskega omrežja. Za več kot
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Spominske plakete Občine Črna na Koroškem prejmejo:
- TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNA za 60 let
ORGANIZIRANJA KOROŠKEGA TURISTIČNEGA TEDNA
Na pobudo Franca Stakneta, ustanovitelja
Kulturno turističnega društva in dolgoletnega predsednika Turističnega društva Črna
na Koroškem je bil pred 60. leti organiziran
prvi Koroški turistični teden. Vsem dosedanjim predsednikom Turističnega društva,
drugih društev v kraju, Občini Črna na Koroškem, gostincem in številnim posameznikom velja posebna zahvala, da so Turistični
teden uspeli ohraniti toliko desetletij in ga
vsako leto še obogatiti in nadgraditi z vedno
novimi dogodki in prireditvami.

gih sodelavcev.
Delo dr. Marije Makarovič je med etnologi
posebnost. Pri raziskovanju preteklosti se
seveda opira na vse obstoječe dokumente.
To pa je zanjo le osnova, s katero se poda
na teren, kjer išče starejše ljudi, ki pričajo
o življenju nekoč. Tako je v knjigi Črna in
Črnjani zapisala nešteta pričevanja takrat
starejših prebivalcev Črne, v katerih je ohranila ogromno podatkov in nam tako dobesedno razgrnila življenje, kot so ga živeli v
prejšnjem stoletju naši predniki. Knjiga ima
prav zato neprecenljivo vrednost, je vir, po
katerem posegamo mladi in starejši, in bo z
leti vse bolj pomembna za poznavanje zgodovine naših krajev.
Prijateljske vezi, ki so se ob snovanju knjige
Črna in Črnjani spletle med dr. Marijo Makarovič in Črnjani, predvsem z Marto Repanšek, so botrovale tudi nastanku druge,
za nas zelo pomembne knjige: Življenjske
poti nekaterih starejših prebivalcev Občine Črna na Koroškem. Knjiga je izšla v letu
2014, v njej pa so zbrane življenjske pripovedi nekaterih starejših občank in občanov,
katerih otroštvo in mladost je zaznamovala
druga svetovna vojna. Zbiralki gradiva, dr.
Marija Makarovič in Marta Repanšek, sta
spet opravili neprecenljivo delo, saj sta s terenskim delom zbrali ustna pričevanja, ki
sta jih potem skrbno zapisali in oblikovali v
novo knjigo. Tako smo Črnjani dobili še en
zaklad, s pomočjo katerega bomo ohranili
spomin nekaterih najstarejših krajanov, ki
so jih že v ranem otroštvu zaznamovale grozote vojne.
Črna na Koroškem ima torej že dve zajetni
etnološki publikaciji etnologinje dr. Marije
Makarovič, ki pričata o življenju v našem
kraju nekoč. Avtorica teh del je s svojim
večletnim delom, neumorno zbirateljsko
vnemo in tudi s svojo bogato osebnostjo
spletla s Črno na Koroškem in njenimi prebivalci prijateljske vezi in se z zapisovanjem
preteklosti za vse čase zapisala tudi v našo
prihodnost.

- ZVEZA ZDRUŽENJA BORCEV NOV ČRNA
za 60 let ORGANIZIRANJA POHODA PO
POTEH KOROŠKEGA BATALJONA
V mesecu avgustu so se pričeli zmagoviti legendarni boji Vzhodnokoroškega odreda na
območju Črne na Koroškem. V spomin na te
dogodke Zveza združenj borcev NOV Črna
že 60 let organizira pohod po poteh Koroškega bataljona in 19. avgust - dan, ko so se
ti boji začeli, je tudi dan, ko občina Črna na
Koroškem praznuje svoj občinski praznik. S
podelitvijo spominske plakete se zahvaljujemo članom Zveze združenj borcev NOV, da
še po toliko letih ohranjajo in častijo spomin
na takratne junake.
- PODJETJE TAB d.d. za 50 let poslovanja
Podjetje Tab d. d. je danes eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji in edino večje podjetje
v Zg. Mežiški dolini, ki se je iz nekdanjega
TOZD-a Rudnika svinca in cinka Mežica v
svoji polstoletni zgodovini razvilo v sodobno,
na znanju, razvoju in moderni tehnologiji
temelječo družbo, ki daje kruh več kot 750
ljudem v Sloveniji.
- ŽUPNIJSKA KARITAS za 25 let delovanja
V Črni na Koroškem že četrt stoletja deluje
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Župnijska Karitas - dobrodelna organizacija, katere člani s svojim prostovoljnim delom
pomagajo reševati stiske in težave ljudi, ki
pomoč potrebujejo. S svojim nesebičnim in
neumornim razdajanjem prispevajo k temu,
da naši krajani najdejo oporo, takrat ko jo
najbolj potrebujejo.

kegljaške turnirje, katerih se kegljači od blizu in daleč zaradi dobre organizacije vedno
radi in v velikem številu udeležijo.
- VOKALNA SKUPINA 'SMO, KAR SMO' za
10 let delovanja
Člane vokalne skupine Smo, kar smo že deset let druži ljubezen do petja, ki jo na različnih prireditvah doma in v drugih krajih
zelo radi delijo z občinstvom in tako s svojim
bogatim in raznolikim programom bogatijo
kulturno življenje našega kraja.

- KAVA BAR URŠKA za 20 let poslovanja
Kava bar Urška že dvajset let s svojo gostinsko in turistično dejavnostjo dopolnjuje
kvalitetno ponudbo Črne. Z dvema sodobno urejenima lokaloma Kava bar Urška pomembno prispeva k prepoznavnosti našega
kraja. S svojo ponudbo se vključujejo v vse
večje prireditve in dogodke v Črni, še posebej pomemben pa je njihov prispevek pri
spremljanju tekmovanj in navijanju za našo
šampionko Tino Maze in pri organizaciji odmevnih sprejemov zanjo.

Posebno priznanje županje prejmeta:
- OBRETAN JOŽE, Ludranski Vrh 13A ,
Črna na Koroškem, za dolgoletno neutrudno skrb za ohranjanje čistega in urejenega
okolja v naši občini.
- PODGORŠEK JOŽEF, Žerjav 71, Črna na
Koroškem, za dolgoletno skrbno in prizadevno urejanje okolja v Žerjavu.

- DRUŠTVO LJUBITELJEV STARODOBNIH
VOZIL ČRNA za 10 let delovanja
S svojo ljubeznijo do starodobnih vozil člani
društva na zanimiv način ohranjajo našo
tehnično dediščino, jo predstavljajo sedanjim rodovom in s svojo dejavnostjo bogatijo
življenje v naši Črni.
- DRUŠTVO KLEKLJARIC KOROŠKE , SEKCIJA ČRNA za 10 let delovanja
S svojimi čudovitimi izdelki, neusahljivo inovativnostjo in pozitivno energijo so članice
klekljarske sekcije Črna na Koroškem že
desetletje nepogrešljivi spremljevalec in soustvarjalec številnih prireditev in predstavitev našega kraja doma, po drugih delih države in tudi izven nje.
- KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM za 10 let delovanja
Kegljači se že desetletje uspešno udeležujejo
tako ekipnih kot posamičnih tekmovanj in
pri tem dosegajo vidne rezultate. Prizadevajo si za kvaliteten razvoj kegljanja in veliko pozornosti namenjajo delu z mlajšimi in
članskimi ekipami. Tudi sami organizirajo

Asfaltiranje ceste pri Stoparju v Žerjavu
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AKTUALNA KOMUNALNA DELA

Asfaltiranje makadamske ceste Najbrževo v Podpeci

Obnova gozdne učne poti Teber

Rekonstrukcija ceste na Lamprečah

Sanacija plazu ob Javorskem potoku proti
kmetiji Matvoz

Zunanja ureditev pred Kulturnim domom
Tržnica v Centru Črne

Mojca Dimnik
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KS ŽERJAV
Spoštovani,
približuje se mesec september.
Čas, ko bomo zopet začeli uresničevati svoje cilje, cilje Krajevne skupnosti Žerjav. Tudi mi smo
si poleti privoščili malo počitnic,
a vseeno se je v kraju tudi nekaj
stvari postorilo. In svoje pisanje
nadaljujem pravzaprav kot nadaljevanje prejšnjega članka v Črjanskih cajtngah. Velike omembe
vredna je čistilna akcija. V mesecu
aprilu smo z nekaj krajani očistili
Žerjav. Ob tem se zamislim in si
želim, da bi ljudje bolj spoštovali
naravo. Dolgo let je trajalo, da smo
se naučili delati in živeti s svincem. Narava
nam je začela vračati hvaležnost z zelenjem,
čistejšo vodo in nesmiselno se mi zdi, da vse
to uniči človeška roka, ki brezbrižno meče
smeti v naš potok, na naše travnike … Danes
lahko vplivamo na to in tudi bomo. Pred poletjem smo v mesecu maju praznovali krajevni praznik. Pohod po poteh Bračičeve brigade je na začetku dneva vsakoletna stalnica
tega praznika in ko se pohodniki vrnejo, se
praznovanje začne. Še danes se z veseljem
spominjam igranja Pihalnega orkestra rudnika Mežica, odmevanja zaigranih pesmi v
dvorani Delavskega doma. In ne morem si
kaj, rad se spominjam tudi dni, ko so krajani
s svojimi rokami gradili dom. In ob takih trenutkih sem neizmerno hvaležen, da imamo
v Žerjavu ta dom in dvorano. Prav tako smo
se na ta dan poklonili rudarjem. Visokih 350
let mineva od začetka te dejavnosti pri nas
in zavedamo se pomembnosti zgodovine… In
ob vsem tem začutim neizmerno spoštovanje do preteklosti, do ljudi, ki so svoj trud vložili v to, da so zapisali vsak svoj stavek v temelje današnjih dni. Kasneje smo v mesecu
juniju z minimalnimi stroški uredili igrišče.
Na novo smo zarisali meje igrišča, prebarvali gole, počistili malenkosti in se pravzaprav
lepo imeli. Nekaj časa zatem smo dodali še
preprosto narejene klopi iz palet in priznam, igrišče je veliko lepše. Potrebno je bilo

le nekaj dobre volje, minimalnih stroškov in
lepo vreme. Pri tem nam je pomagalo Mladinsko športno-kulturno društvo Žerjav, ki
se je ustanovilo v letošnjem letu. Vsekakor
jim želimo uspešno delo. Čeprav je bil čas
dopustov, se je v kraju uredila tudi kakšna
malenkost. Med njimi tudi pridobitev ograje ob cesti pri vstopu v Žerjav. Le-ta se mi
zdi zelo pomembna, saj smo kar nekaj let
čakali nanjo. Vsi mostovi so se polepšali z
nasajenimi rožami in sedaj lepo cvetijo. Pri
igrišču smo postavili novo mizo in dve klopi za vsakodnevna druženja. Pa vendar, še
veliko t.i. malenkosti nas čaka … Vsekakor
pa bo kmalu za nami prvo leto dela. Ta dan
bomo potegnili črto, naredili pregled dela,
obkljukali narejeno ter se z novim zanosom
lotili tistih stvari, ki jih še moramo dokončati. Prav tako se približuje veseli december,
prireditve, obdarovanje otrok, druženje starostnikov … Zavem se, kako hitro čas beži,
in se trudim, da v tem kratkem času uresničim zadano ter s tem še enkrat pokažem
hvaležnost za prejeto priložnost ob izvolitvi.
Vsi smo ljudje, učimo se na napakah, svojih,
drugih, predvsem pa življenjskih. Ker konec
koncev ne štejejo leta v življenju, ampak življenje v letih. Srečno.
Alojz Zmrzlikar, predsednik KS Žerjav
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Odbojkarski turnir v Žerjavu

FOTOREPORTAŽA

JUBILEJNO - 25. SREČANJE
DRŽAVNIKOV PRI NAJEVSKI LIPI

Županja v družbi obeh predsednikov,
Mira Cerarja in Boruta Pahorja

Debata žensk na odgovornih položajih
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Petje ob nastopu legendarnega Alfija Nipiča

Lipa zelenela je

Skok čez kožo

Pomenek

Gal in Aljaž v
pogovoru s
predsednikom
vlade

Stojnice vedno veliko ponujajo
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TURISTIČNO DRUŠTVO
ZARADI BOGATE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI IN
PROSTOVOLJSTVA SE NAŠ TURISTIČNI TEDEN
RAZLIKUJE OD DRUGIH PODOBNIH
PRIREDITEV
Črna na Koroškem že desetletja uspešno razvija
turizem. Časi in sistemi so se medtem spreminjali,
predsedniki Turističnega društva so se menjavali –
od Franca Stakneta, pobudnika in ustanovitelja Koroškega turističnega tedna, do Franca Juga, Ivane
Mrdavšič, Janeza Švaba ter Štefanje Emeršič - prizadevanje za urejenost in dobro promocijo kraja pa je
ves čas prisotno, in to s tesnim sodelovanjem Turističnega društva in Občine Črna. Ob koncu še enega, tokrat jubilejnega, 60. tedna kulturnih, etnografskih, kulinaričnih, športnih in zabavnih prireditev,
je sedanja predsednica Štefanja Emeršič povzela
njihovo delo.
Kakšen je občutek po dobro izpeljanem Turističnem tednu?
Sedaj in že med trajanjem Turističnega tedna smo bili vsi zelo zadovoljni. Obiski prireditev so bili dobri, ljudje so bili zadovoljni,
skratka, menim, da je ta Turistični teden resnično uspel. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, saj smo imeli ves čas sonce, in to je
zelo pomembno.

tedna, Francu Staknetu, njegov lik je viden
na zadnji strani priložnostne razglednice.
Znamka z žigom je bila na začetku tedna
predstavljena v občinski avli. Priskrbeli smo
tudi dve večji zabavni prireditvi: prvi večer
Tanjo Žagar, letošnjo dobitnico viktorja, in
odločili smo se pravilno, kajti bila je zabavna in obiskovalcem koncerta všeč; za drugi
večer pa smo že prej preverili željo ljudi in
izpeljali kratko anketo, obveljal je predlog
za Dražena Zečića. Kasneje med tednom sta
bili tudi obe kulturni prireditvi, igra in stand
up nastop, kvalitetni in dobro obiskani.

Ob 60-letnici te tradicionalne prireditve ste
dodali nekaj novosti. Katere in kako ste jih
izpeljali?
Ob okrogli obletnici smo se morali navezati na preteklost, zato smo zbirali stare fotografije; le-te smo primerjali z novimi, nekaj
starih smo objavili v zloženki, na internetu
in tudi na televiziji. Želeli smo urediti bilten,
vendar je bilo premalo časa, tako da bo brošura o začetkih turistične dejavnosti v Črni
izšla v naslednjem letu. Ob 60-letnici je Občina Črna na Koroškem izdala priložnostno
znamko in žig. Znamka je posvečena prvemu predsedniku Turističnega društva in organizatorju prvega Koroškega turističnega

Verjetno je v času Turističnega tedna še
vedno kaka prireditev, ki se pojavlja na programu že celih 60 let.
Za štiri prireditve smo ocenili, da so najbolj
tradicionalne, torej se pojavljajo od prvega
Koroškega turističnega tedna pa vse do danes. Ena takih je kmečka povorka, ki je bila
sicer za nekaj let prekinjena, a smo jo potem vpeljali nazaj, seveda s trudom celega
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odbora in mnogih kmetov; tu je namreč še
veliko možnosti za predstavitev, kmetje imajo po domovih še precej orodja, tako da bi
lahko dodali še kako novost, da bi se kmečka povorka popestrila. Drugi tak tradicionalen dogodek je 'jarmak', za katerega si
želim, da ostane tako obiskan, kot je, in tudi
mogoče s kakimi spremembami, predvsem
glede razporejanja stojnic. Tretja zelo stara
prireditev je gledališka predstava, ki je bila
pred desetletji igra na prostem; tega sedaj
ni več, toda vsako leto poskrbimo, da povabimo v goste in damo na oder eno ali dve
gledališki predstavi, in sicer eno klasično in
eno stand up komedijo. Literarni večer pa je
četrta taka aktivnost, ki je tudi od samih začetkov, sicer vsakič drugačen, a dobro obiskan, tako da je za pohvalit organizatorje in
voditelje le-teh.

tedna je tudi želja ljudi, da se organizirajo
vse te prireditve. Manjši problemi se pojavijo sproti in jih sproti tudi razrešujemo. Ne
spomnim se česa posebnega. Seveda je potrebno organizirati varovanja. V času Turističnega tedna bi si morda želeli naše lepo
trško jedro, vsem ljudem zanimivo in tudi
že nagrajeno, povečati in razširiti, ker bi se
morda še kak gostinec rad približal trgu, pa
za časa 'jarmaka' še kak prodajalec, a ni realnih možnosti za to. A te težave so premostljive in jih na nek drug način poskušamo
reševati. S krajani, ki živijo v centru in imajo
zaradi glasnih prireditev moten nočni počitek, nimamo težav, saj ves hrup strpno prenašajo z voljo in željo, da se Turistični teden
ustrezno izpelje.
Že Janez Švab, prejšnji predsednik društva,
je pogosto poudarjal, da je posebnost črnjanskega Turističnega tedna bogata društvena
dejavnost. Kako komentirate to dejavnost in
prostovoljstvo?
Res, tako Janez Švab kot prejšnji predsedniki so vedeli, da brez bogatega društvenega
športnega in kulturnega življenja tega tedna ne bi mogli izpeljati. Turistično društvo
je nekak krovni organizator, ki poveže vse te
dejavnike med sabo in jih uskladi, da se ne
prekrivajo, posamezni predstavniki društev
in klubov pa poskrbijo, da se vsaka prireditev izpelje tako, kot so si zamislili; pripravljali pa so se na te dogodke že mesece prej,
zato jim gre vsa zahvala. Vse to pa temelji
na prostovoljstvu, zaradi česar je Občina
tudi prejela posebno priznanje. Turistični teden je značilen po tem, da v njem sodeluje
ogromno ljudi, ki za to niso plačani. S tem
vzdržujemo tudi srčnost ljudi in zaradi tega
smo verjetno drugačni od vseh drugih podobnih prireditev, ki so se kasneje prijele po
naši deželi. In naša naloga je, da kot rdečo
nit vzdržujemo to prostovoljstvo in tako sodelovanje še naprej.

Za izpeljavo večjih, odmevnejših prireditev
je potrebno priskrbeti denar in sponzorje.
Kako vam to uspeva?
Denar je vedno problem. Zelo majhen delež
denarja pride iz občinskega proračuna, z
njim je mogoče pokriti začetne osnovne stroške, sicer pa se obračamo na naše donatorje
in sponzorje. Seveda je vsako leto težje pridobivati finančna sredstva, vendar glede na
vsakoletno odmevnost in uspešnost tega tedna se tudi naši donatorji odzovejo dokaj pozitivno. Največ pa je seveda prostovoljstva.
Kot vedno smo poprosili za pomoč našega
največjega tovarnarja, direktorja TAB-a, ki
se je lepo odzval in nam primerno finančno
pomagal; za to se seveda zahvaljujemo njemu, gospodu Slemenšku in vsem, ki so bili
navedeni v zloženki kot sponzorji; donatorjev nismo zapisali, zato je naša naloga, da se
jim v kratkem na nek način javno zahvalimo.
S katerimi drugimi težavami se tudi pogosto srečujete, ko poskušate zapolniti program tega 10-dnevnega tedna?
Težav, za katere slišimo, da jih imajo drugi,
glede na to, da lahko uporabimo jedro kraja, pri nas ni zaznati. Dobra osnova našega

Brez sodelovanja z Občino, tj. z županjo Romano Lesjak in s celo občinsko upravo, bi
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se ne izšlo. Kako se uskladite in razdelite
naloge?
Sodelovanje z Občino je nujno, brez tega ne
bi šlo, vse se dela v nekem medsebojnem gibanju. Občina pripravi nekaj svojih prireditev, ki so prav tako zanimive in dobro izpeljane. Za sejem nam omogoči uporabo parcel
in še kako drugače pomaga z infrastrukturo, dobro sodeluje cela občinska uprava. Naloge si razdelimo, nekatere so že utečene, za
nekatere pa se zmenimo kar sproti. Z županjo Romano Lesjak imava dobro navezo in
vsak problem skupaj rešujeva.

Turizem pa ni samo Turistični teden. S katerimi letnimi aktivnostmi se še lahko pohvalite?
Glavni projekt društva je zagotovo Turistični teden. Aktivnosti zanj se začnejo takoj
po pustu in se končajo ne vem kdaj, mogoče nikoli, kajti v jeseni že začneš razmišljati
o naslednjem Turističnem tednu. Najprej
pripravljaš papirje in se povežeš s sponzorji, urejaš račune, pripravljaš osnutek za
zloženko, temu delu nikdar ni konca. Moje
življenje se celo leto vrti okoli tega tedna!
Sicer pa v društvu decembra, skupaj z Občino, pripravimo silvestrovanje, priključimo
se čistilnim in drugim občinskim akcijam za
urejenost kraja, vsa leta pa skrbimo za organizacijo tradicionalne pustne povorke, kjer
sodelujemo z osnovno šolo in vrtcem. Vsako
leto poteka tudi izbor najlepše oz. najbolj
urejene zasebne hiše, stanovanjskega bloka,
poslovne stavbe in kašče; komisija pa po določenih kriterijih izbere in podeli priznanje
lastnikom teh stavb.

Kakšni smo krajani kot obiskovalci prireditev na Turističnem tednu? Zahtevni in zadovoljni? Kako globoko sežemo v žep?
Tudi na našem Turističnem tednu se pozna, da je denarja manj, kot ga je bilo včasih.
Ljudje seveda skrbijo, da je poraba denarja
enakomerna skozi cel mesec; ni več kot nekoč, ko so rekli, da so v tem tednu zapravili
ves denar, potem pa je bilo, kakor je pač bilo.
Prireditve so s strani krajanov lepo obiskane, na žalost pa moramo za nekatere zaračunati vstopnino, čeprav so to bolj skromni
prispevki; upam, da ljudje to razumejo, saj
nismo sposobni vsega organizirati brezplačno. Tudi gostinci so lahko zadovoljni. Seveda
pa so ljudje različni: eni zahtevnejši, drugi
manj, vsak bi želel kako prireditev po svojem okusu. Iz naše pestre ponudbe pa, upamo, lahko vsak najde kaj zase.

Imate za v prihodnje še kake posebne načrte, da bi privabili v Črno več turistov in
napravili kraj še bolj prepoznaven?
Že sedaj bomo začeli zbirati predloge za
ustrezno zabavno prireditev, ki bo naslednje
leto privabila maksimalno število obiskovalcev. In če bomo uspeli izdati bogat bilten o
zgodovini turizma v Črni z ustreznim slikovnim in pisnim gradivom, bomo imeli kar precej dela.

Imate tudi podatke, koliko obiskovalcev oz.
turistov pa prihaja v Črno od drugod?
Od drugod, iz drugih občin in regij, je bilo
letos opaziti obiskovalce na zabavnih prireditvah, predvsem na koncertu Žagarjeve in
Zečića pa na stand up komediji Pižame. Na
'jarmaku' pa je obisk mednaroden: opazili
smo Italijane in Angleže, mogoče so kje blizu
bivali in so se oglasili v Črni, sosedje Avstrijci pa prihajajo kot obiskovalci in prodajalci. Jasno je, da samo z našimi krajani ne bi
mogli imeti tako dobrega obiska.

Hvala za odgovore. V imenu bralcev Črjanskih cajtng vam želim, da bi uspešno nadaljevali bogato tradicijo društva in da bi s
svežimi idejami ohranjali privlačno podobo
kraja.
Irena Greiner
Avtorji fotografij v tej številki: Urška
Keup, Urša Stern, Luka Kropivnik, Lucija
Pušnik in še mnogi predstavniki društev,
odborov, organizacij, uprave ...
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60. TURISTIČNI TEDEN

Dan Črnjanov

Na gaudi se dobimo

Nogometna tekma DEBELI - SUHI

Ogenj v Alpah

Škratkov dan

Veseli oder
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Nekdanji Črnjan Pidži s svojim bendom ...

Po poteh Koroškega bataljona

... in Tomaž Plesec v zasedbi Trije mušketirji

Pohod k izviru reke Meže

Priložnostni žig in znamka

Sejem na vasi
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GASILEC OD SVOJEGA SEDMEGA LETA
Tokrat vam, spoštovani bralci Črjanskih cajtng, predstavljamo Črnjana, ki je v svojem
bogatem življenju za delovanje na dveh področjih dobil vse možne pohvale, priznanja,
nagrade: od društvenih do najvišjih odlikovanj.
To je DRAGO BURJAK, ki je 20. aprila tega
leta prejel najvišje državno odlikovanje za
prostovoljstvo. Podelil mu ga je predsednik
države Borut Pahor.
Prav tako ima s področja prostovoljne gasilske organizacije vsa možna priznanja, ki jih
je prejemal za svoje prostovoljno delovanje v
gasilski organizaciji v Črni, v Mežiški dolini
in v Prostovoljni gasilski zvezi Slovenije.
DRAGA BURJAKA smo prosili za pogovor.
Takole je pripovedoval.

Drago Burjak kot poveljnik GZMD. Okoli
leta 2005.

ključavničarja. Takrat je bilo tudi do trideset
prijavljenih za učenje kakega poklica, sprejeli so jih pa okoli deset.
Vsa leta pa sem bil vnet gasilec. Ko sem šel v
industrijsko šolo, so me Jože Plesec, Stopajnikov Franci in Žagarjev Franci navdušili za
odbojko. In smo začeli redno aktivno igrati
odbojko, hodili smo na tekmovanja in se seveda družili med seboj. Leta 1970/71 sem v
JLA služil domovini. Ko sem se vrnil, sem se
takoj zaposlil v mehanski delavnici v Žerjavu in še naprej resno igral odbojko. Po 70.
letu smo Črnjani spet v Črni igrali – prej v
ekipi Žerjava – in v tistem času tudi dosegali
največje uspehe.
Ko je umrl Marjan Trdina, ki je bil gasilski
referent na Rudniku, so me nagovorili, da bi
šel v šolo za gasilce, saj sem bil znan, da sem
že od nekdaj zapisan gasilstvu. Tako sem leta
1976 šel v Ljubljano delat prekvalifikacijo od
strojnega ključavničarja v poklicnega gasilca. To je trajalo deset mesecev. Takrat sem
moral iz Prostovoljnega gasilskega društva
v Črni prestopiti v Industrijsko gasilsko društvo, ki je bilo v Mežici. Le-to je delovalo pod
okriljem Rudnika, ki ga je tudi financiral.
Po neki reorganizaciji pa je gasilska služba
prešla pod oddelek Varstvo pri delu. Takrat
so me od Rudnika poslali v gasilsko šolo.
V tedanji Jugoslaviji sta bili dve: v Zagrebu
šola za poklicnega gasilca za izobrazbo VI.
stopnje, za dipl. inženirja gasilstva pa je bila

Najprej bi rad povedal, da izhajam iz 'Oslove
ulice', kjer smo bili fantje zelo navezani drug
na drugega; pri Drofelniku je živel Luka, v
Oslovi hiši smo stanovali mi, spodaj je bil še
Mirko Paradiž. Vsi trije smo skupaj že kot pionirji hodili na gasilske vaje. V bližini naših
domov je takrat živelo veliko starih ljudi, ki
si sami niso več mogli pomagati. Bili sta npr.
Obistovi Lona in Neža; oslabeli od starosti in
zgaranosti sta se silno skromno preživljali.
Pomagali smo jima, da sta pokosili in preživeli svoje kure in koze in oni dve z njimi. Silno me je prizadelo, ko je Luka hudo zbolel.
Celo leto je bil v Valdoltri. Takrat sem se povezal še z Zdenkom Oderlapom in Milanom
Pudgarjem. Ta dva sta bila bolj usmerjena v
šport. Tam sem začel igrati šah in sem bil kar
dober šahist. Ob koncu osnovne šole smo si
izbirali poklice. Luka in jaz sva želela iti v vojaško šolo in sva bila sprejeta. V tistem času
je Luka spet zbolel in odšel na zdravljenje v
Valdoltro. Zdaj je tudi mene minilo veselje do
vojaške šole; Luka bo spet dolgo v bolnici, le
kaj bom sam vojaški šoli! Tudi drugi so me
prepričevali, naj ne grem. Ker sem zamudil
vse roke, so mi zrihtali, da sem se šel učit za
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Gasilci, ki so leta 1962 opravili izpit za gasilca. Med 'izprašanimi gasilci' je tudi 11 letni Drago Burjak (v drugi vrsti prvi
od leve). Črna, pred gasilskim domom, 1962.

tudi za podmladek. Največ prizadevanja pa sem usmerjal v praktične
vaje na terenu, kjer so se gasilci naučili, kako najbolj učinkovito, najbolj
hitro, najbolj racionalno ukrepati ob
požaru ali ob naravnih nesrečah,
kako pomagati ljudem, ko jih doleti
nesreča.
Leta 1986 je Jaka Škrubej zaradi bolezni opustil poveljstvo gasilcev in od
takrat je društvo vodil Jože Gorišek
kot predsednik PGD Črna, jaz sem
bil poveljnik. Število članov je naraščalo, naše društvo je bilo res aktivno,
naši gasilci so imeli vse več teoretičnega in praktičnega znanja.
Že prej, leta 1984, sem bil imenovan
za podpoveljnika gasilcev Mežiške

doline in sem to funkcijo opravljal do leta
1998. Takrat so me imenovali za poveljnika
Gasilske zveze Mežiške doline. Bil sem član
Koroškega operativnega štaba. Leta 1998
sem bil imenovan v državno komisijo za požare v naravi, kjer sem deloval tri mandate,
tj. petnajst let. Istočasno sem bil čez 15 let
tudi poveljnik Gasilske zveze Mežiške doline.
Ko je leta 1990 TOM šel v stečaj, me je Marjan Šegl, takrat direktor Metalurgije, zaposlil v strojni službi, istočasno pa sem bil zadolžen za področje požarno-varnostne službe.
Enako službo sem takrat opravljal še za TAB
pod direktorjem Antonom Krajncem. Oba
sta mi zaupala in soudeležen sem bil pri gašenju petih hudih požarov; v MPI-ju dvakrat,
v TAB-u dvakrat in še takrat, ko je gorelo v separaciji. Pri teh požarih sem bil vodja intervencije. Ustanovili smo štabe, ki so delovali
v teh nesrečah. Požari so bili zelo obsežni in
uničujoči, razmere so bile izredno težke. Ko
je gorelo v MPI-ju od stražarnice navznoter,
nismo bili prepričani, da kdo ni ostal znotraj
objekta. Bilo je zelo stresno, doživljali smo
težke trenutke. Ko se je hala malo bolj segrela, se je začela sesedati in goreči elementi so
padali na tla. Ožgani material smo odvažali
– in upali, da je res le material.

šola v Nišu. Dobil sem Titovo štipendijo, na
kar sem še vedno ponosen, in se vpisal na
štiriletno šolo za poklicnega gasilca v Zagrebu. Pred mano se je tam šolal Milan Zadnikar iz Črne, ki me je tudi najbolj navdušil za
to šolanje. Ko sem se leta 1980 vrnil, naj bi se
zaposlil v službi Varstvo pri delu, vendar je
bila plača izredno nizka. Zato sem se zaposlil na TOM-u kot monter, istočasno pa sem
bil zadolžen za požarno varnost. Leta šolanja v Zagrebu in po tem so bila moja najboljša leta, ko sem o gasilstvu pridobil res veliko
znanja. Takoj sem se vključil v Prostovoljno
gasilsko društvo Črna, takrat je bil poveljnik
društva Jaka Škrubej. Za sabo sem imel veliko teoretičnega znanja. Uporabil sem ga,
ko smo začeli organizirali praktične vaje na
terenu in tako širili praktična znanja tudi na
vsakega posameznega gasilca v našem društvu. Ker sem imel najvišjo strokovno izobrazbo, sem imel dostop do izobraževanja
na nekaterih specialnih gasilskih smereh;
opravil sem tečaj za predavatelja in tečaj za
sodnika. Poleg praktičnih vaj sem imel številna predavanja in vodil tečaje. Ves čas sem
se tudi sam nadalje strokovno izobraževal
in tudi sem aktivno prenašal teoretično in
predvsem praktično znanje o gasilstvu najširšemu krogu gasilcev. Vsa leta smo skrbeli
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Organiziral sem vaje tudi na področju Občine Črna. Naša občina je izredno obsežna,
mnogo domačij je težko dostopnih, zato so
prevozi taki, kot pač so, tudi voda za gašenje je lahko problem, zato smo na kraj požara hodili predolgo. In spet so se gasilci na
terenu naučili, kako hitreje in učinkoviteje
pomagati tudi na oddaljenih domačijah.
Potrebno je bilo tudi ljudi osveščati, da bi si
ob nesreči znali še sami pomagati v času,
preden pridemo mi do njih. Zato je bila moja
naloga preventiva, ko smo na terenskih vajah pridobivali praktične izkušnje.
Na področju naše občine je bilo veliko obsežnih požarov, ki jih ne bom nikoli pozabil:
pri Puklnu v Javorju, pri Klavžu v Javorju,
pri Lavtarju v Jazbini, pri Šoparjevih v Koprivni, na Stanečem v Ludranskem Vrhu, veliko je bilo gozdnih požarov …
Ob vsakem požaru iščejo odgovor na vprašanje, ZAKAJ je zagorelo. Ves čas sem se
držal načela, da smo gasilci zato, da pogasimo požar, pomagamo ljudem v nesreči,
ne dajemo izjav o vzrokih in se - ko je pogorišče brez možnosti, da ponovno kaj zagori
– umaknemo. Izjave o izvoru ognja so lahko
napačne, so lahko škodljive. Pri tem gre namreč za izplačila po zavarovanju uničenega
imetja, ljudje so po požaru še dolgo v stresu
in posledice nesreče so največkrat dolgotrajne, ko popravljajo materialno škodo.
Ko smo se leta 1990 v negotovosti, kaj vse se
nam lahko zgodi, pripravljali na osvoboditev,
sem bil imenovan v štab pri takratni Krajevni skupnosti. (Ne bom imenoval še drugih
pomembnih članov, ker bi koga lahko nehote izpustil.) Imeli smo načrte infrastrukture,
zavarovali smo vodne vire, v Rudarjevem v
kletnih prostorih blokov organizirali zaklonišča, v rovu pri Červinku pripravili prostor
za okoli 400 ljudi za primer letalskega napada … Prebivalce smo poučevali, kako naj se
vedejo ob različnih situacijah … Srečo smo
imeli, da vsega tega ni bilo potrebno uporabiti.
Ko je bila leta 1995 ustanovljena Občina Črna
na Koroškem, si je takratni župan Franc

Stakne želel v občinski ekipi tudi človeka, ki
bi skrbel za varnost, bil v pomoč prebivalcem ob požarih in naravnih nesrečah. Naredil je načrt dela, me zaposlil, plačo pa sta zagotovila TAB in MPI. Bil sem 'deklica za vse':
poznal sem teren, poznal naloge na področju Civilne zaščite, organiziral zimsko službo, deloval ob poplavah, ko je bila prizadeta
infrastruktura, ko je zalivalo ceste, kletne
prostore hiš … Leta 1990 je bila v Črni velika
povodenj. Pokazalo se je, kako pomembno
je, da smo se pomoči prebivalcem in pozneje
sanacije lotili domačini. Prej je tako delo bilo
vodeno z Raven. Spomnim se, kako je bilo,
ko je pri neki hiši debela smreka grozila, da
se bo podrla na hišo; kako smo gasilci na
zelo plazovitem terenu rezali tisto smreko in
usmerjali debele veje stran od poslopja. Res
smo morali vedeti, kako to gre. Že takrat
smo se dobro izkazali. Skoraj vsako leto smo
v Črni doživljali naravne nesreče: plazovi,
poplave, močan veter, ki je odkrival strehe,
lomil drevesa. Ob takih dogodkih so gasilci
delali cele dneve, odpravljali škodo, kolikor
se je le dalo in tako res požrtvovalno pomagali ljudem ob nesreči. Pri tem so marsikdaj
veliko tvegali, ko so na primer lezli visoko po
strehi in jo ponovno prekrivali, odstranjevali
nevarno na pol podrto drevje, odvažali plazeči material …
Ker smo Črnjani posebni ljudje, smo gasilci
v našem kraju zelo lepo sprejeti. Velikokrat
čutimo, kako so nam ljudje naklonjeni, kako
so hvaležni za vsakršno pomoč. Nobena
materialna zahvala pa ni toliko vredna, kot
stisk roke človeka, ki si mu pomagal, ko mu
je bilo hudo. In ko vidiš, kako hvaležni so
ljudje, dobiš voljo za nadaljnje delo in v tem
je vse naše plačilo.
Ker sem imel z vajami na terenu veliko izkušenj, smo leta 1995 pripravili na področju
Črne gasilsko vajo v državnem pomenu. Vajo
smo izvedli v Žerjavu, natančneje na Šumahovem vrhu. Sodelovali so gasilci iz raznih
krajev Slovenije, Civilna zaščita in tudi gasilci iz Avstrije. To je bila vaja, kjer smo ljudem
pokazali, kaj znamo.. Pozneje sem hodil na
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ne bi pomagal, če se pokaže potreba. Pri CZ
pa ni vedno tako.
V PGD Črna sem se vključil, ko sem bil star
sedem let in sem torej gasilec že 56 let. Zato
delovanje našega društva res poznam. Črnjansko gasilsko društvo je drugačno od
drugih društev, ker smo Črnjani drugačni
ljudje. Saj pride med nami vse mogoče, kot
v družinah, a ko je treba, delujemo kot eden.
Ponosen sem na Draga Mlačnika, ki je kot
poveljnik vodil PGD neprekinjeno celih dvajset let, ponosen na Petra Kropivnika, ki je
kot predsednik z obnovo gasilskega doma,
gradnjo garaž in dvorane pustil neizbrisen
pečat v delovanju našega društva, ponosen
sem na vse, ki so vodili društvo, na vsakega od članov društva, ki so kot posamezniki bili vedno pripravljeni priti na pomoč, se
požrtvovalno spoprijeti z vsakršno težavo,
četudi je bilo kdaj ogroženo tudi njihovo življenje. Prav zato smo društvo, za katerega
vsak krajan ve, da se lahko na nas zanese,
da nikoli v nesreči ne bo ostal sam.
Ko gledam nazaj na svoje življenje, imam občutek, da je res bilo posvečeno pomoči ljudem, ki so se znašli v stiski in lahko rečem,
da imam prelepe spomine na svojo življenjsko pot in na ljudi, ki sem jim pomagal.«

Požar na gospodarskem poslopju pri Klavžu. Javorje, avgust 2002.

razna predavanja in srečanja, kjer so nam
gasilci iz drugih društev izražali občudovanje, koliko znanja premoremo na področju
gasilstva. Četudi nismo imeli najboljše opreme, vaja je bila na težavnem terenu, smo s
požrtvovalnostjo dosegli velike uspehe. Po
tej vaji smo za mnoga gasilska društva veljali kot vzor.
Pripravil sem tudi meddržavno gasilsko
vajo na Rišperku, s katero pa sem si skoraj
pokvaril kariero. Celo življenje me tepe navada, da takoj povem, če vidim, da gre kaj
narobe. In med vajo je bilo veliko napak, ki
jih je bilo potrebno popraviti. Povedal sem
reči, ki jih – po mnenju drugih - ne bi smel.
Opazil sem, da je bilo na lokalni ravni CZ
veliko nerodnosti, ki so onemogočale učinkovito organizacijo pri delovanju CZ. Ko sva
se po nekaj letih srečala z Bogatajem, poveljnikom Civilne zaščite Slovenije, mi je rekel:
»Burjak, zdaj si pa vesel, ko se je uresničilo
tisto, kar si že davno napovedal.« Takrat sem
namreč rekel, da je Civilna zaščita dobro
organizirana na papirju, v praksi pa slabo
deluje. Podrobno sem povedal, kaj je narobe
in res se je pokazalo, da je bolj smotrno finančna sredstva nameniti za boljšo opremo
gasilcev, kot pa opremo za Civilno zaščito
kopičiti na policah nekih prostorov. Gasilci
imajo več znanja, imajo močan občutek pripadnosti svojemu društvu in ni gasilca, ki ti

Najprej: čestitke za vsa priznanja in odlikovanja, ki so prav gotovo prišla v prave roke.
S spoštovanjem do vašega dela za pomoč ljudem v nesrečah se vam v imenu vseh iskreno
zahvaljujem za vse, kar ste v svojem življenju
dobrega storili za druge. V naprej pa: veselite
se še vsega lepega, kar vam ponuja vsakdan.
Marta Repanšek

Črjanske cajtnge lahko prebirate
tudi na občinski spletni strani.
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PA ŠE NEKAJ IZ KOPRIVNE
V lanskem letu sem pisala o zaprtju podružnične osnovne šole v Koprivni. Koprivci smo bili ponosni na to našo šolo in sedaj z
žalostjo v očeh opazujemo njeno samevanje.
Spraševali smo se, kaj bo s samo stavbo nadalje. Dobro vemo, da šolskega pouka v njej
nekaj let ne bo več, vprašanje pa je, če bo
sploh še kdaj. Tudi otrok je vedno manj. Pa
pustimo času čas.
Šolo – hišo kot tako pa bi le radi obdržali,
samo do sedaj ni bilo prave pobude, kaj bi
se v njej dogajalo. Konec meseca marca smo
izvolili nov vaški odbor. Člani le-tega so se
takoj lotili dela, pokazali so, da jim lahko zaupamo. In pri njihovi aktivnosti smo bile vaške ženske prve deležne njihove pozornosti.
Čeprav z mesečno zamudo smo tudi letos v
šoli praznovale dan žena in materinski dan.
Imele smo se prav fletno in uživale ob kulturnem programu naših vaških otrok.
17. maja nam je vokalna skupina SMO, KAR
SMO v tednu ljubiteljske kulture pripravila
koncert z naslovom: »Pesem na deželo«, in to
v prav tako sedaj že bivši zgradbi osnovne
šole. Ta skupina se je ustanovila pred desetimi leti v Črni na Koroškem. S svojim lepim
ubranim petjem so skozi vsa leta svojega
obstoja nastopali že marsikje po
Sloveniji in tujini, posneli zgoščenko »Šopek šmarnic«, v deset
kilometrov oddaljeni Koprivni
pa so nastopali le enkrat za dan
žena. Pravijo, da nastopov, ko so
peli na pogrebih v Koprivni, ne
štejejo v to zvrst. Veseli smo bili
te njihove odločitve in jih prišli
poslušat v res velikem številu.
Na njihovem koncertu sta nastopala dva mlada gosta, in to
seveda domačina. Zapela nam
je Adrijana Kamnik, lansko leto
drugouvrščena na oddaji Slovenija išče talent. Melodije iz svoje
diatonične harmonike pa je pri-

čaral Aljaž Kupec, nazadnje dobitnik zlate
plakete mednarodnega tekmovanja Avsenik
2015.
Tako kot so iz Črne na Koroškem prihajali
smučarji, lahko rečem, da iz Koprivne prihajajo mladi obetajoči glasbeniki. Dan pred
tem koncertom je Timotej Fortin na mednarodnem tekmovanju v igranju na harmoniko
v Beltincih osvojil zlato plaketo in 2. mesto v
kategoriji do 15. leta. Tudi drugi mladostniki
iz Koprivne dosegajo na raznih tekmovanjih
lepe uspehe. Prostora, da naštevam vse, pa
je v tem prispevku premalo.
Po končanem koncertu so nam pevci še zunaj zapeli nekaj pesmi in preživeli z nami
prav prijeten večer. Prvi koraki k obuditvi
življenja v tej zgradbi so se tako začeli in vsi
vaščani upamo, da bo še veliko aktivnosti, in
kar je najpomembneje, da se jih udeležujemo.
Leonida Arbeiter
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OBČINA SKRBI ZA DOBER
POLOŽAJ MLADIH
Črna na Koroškem je za obdobje 2013–2017
prejela certifikat Mladim prijazna občina
in v skladu s tem se je oblikovala Komisija
za mlade, ki jo sestavlja pet članov, seveda
pa so pri sodelovanju dobrodošli vsi, ki želijo prispevati h kvaliteti življenja mladih na
področju športa, izobraževanja, kulture in
zabave.
Marca smo izvedli okroglo mizo, na kateri
se je debatiralo o položaju mladih v Črni
(kakšno je stanje sedaj, kaj mladi v Črni
potrebujejo), gost okrogle mize pa je bil
Aljaž Verhovnik, ki je predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem in je z nami
delil izkušnje o njihovi poti in napredku iz
Komisije za mlade k Mladinskemu svetu. V
sklopu te okrogle mize se je začela pisati
tudi strategija za obdobje mandata Komisije
za mlade Črna, ki bo najverjetneje končana
do konca leta.
Postavili smo dve knjigobežnici – ena v centru Črne in druga na Mrdavsovem (skupaj
z Mladinskim športno-kulturnim društvom
Žerjav), v kateri so knjige, revije, ki jih lahko
vzamete, preberete ali pa prinesete katero
novo in z njo razveselite naslednjega bralca.

Svoj delež smo prispevali tudi k 60. Turističnemu tednu v Črni, in sicer smo pripravili
dve prireditvi – v soboto, 8. avgusta, se je
odvil kolesarski dan s Petrom Mlinarjem,
katerega so se lahko udeležili vsi, ki jih zanima gorsko kolesarjenje. Sodelujoči so
se namreč pod Petrovim vodstvom tekom
celega dne spuščali po strminah v okolici
Črne (z Najevske lipe, s Pikovega, Šteng ...),
v dolini pa so se pred Đusijem lahko odpočili in okrepčali s pijačo in žar dobrotami.

V sklopu dneva za spremembe smo 28. marca izvedli čistilno akcijo trim steze.
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Druga prireditev, ki smo jo mladi organizirali v tem tednu, pa se je odvijala v petek,
14. avgusta, na igrišču poleg stadiona (pod
skakalnico) – Dan mladih, v sklopu katerega smo izvedli turnir namiznega tenisa, ob
katerem so se vsi sodelujoči (igralci ali le
opazujoči) lahko okrepčali z brezplačnimi
čevapčiči in svežo limonado.
V tem letu kot tudi v prihodnjih se bomo trudili, da se bodo lahko mladi vseh starostnih
skupin čim bolje udejstvovali na različnih
področjih, pri tem še enkrat vabimo k sodelovanju vse posameznike in skupine, ki jim je
v interesu dober položaj mladih v Črni.

Tara Simetinger

ZLATI MATURANT

NESREČA
Zgodila grozna se je ta nesreča,
vem zagotovo, bila je Dveh cesarjev cesta;
povozili so gospoda
sredi cestnega prehoda.
Zbrala tam so se zijala ...
»Oprostite,« reče ona,
ki povozila je gospoda,
»hitim zdaj na upravo,
obdelovali bomo ekonomsko pravo.«

Moje ime je Lovro Knez, star sem 18 let. Rodil sem se 28. 11. 1996 v Slovenj Gradcu, sedaj
pa živim na Pristavi 39 oziroma na kmetiji
Cvelbar. Moja največja hobija sta glasba in
šport. S preteklim šolskim letom sem dokončal šolanje na Srednji šoli Ravne, smer elektrotehnik. Pridobil sem si tudi naziv zlatega
maturanta, kar je bilo zame veliko presenečenje, kajti ne v osnovni ne v srednji šoli nisem bil nikoli odličnjak, a na koncu mi je le
uspelo. Ta naziv mi je odprl veliko možnosti za naprej, vpisal sem se na višjo šolo na
Ravnah, smer mehatronika. To področje me
zelo zanima in upam, da bom po končanem
šolanju tudi dobil službo v tej smeri.

Pešec, sicer s frakturo,
vidi medlo le konturo.
Na vizitki, ki mu dana je, pa piše,
da za tožbo naj pod nosom se obriše.
Zijala so vid'la terenec bleščeč,
šoferke pa videl nobeden ni več.
Behemot

Lovro Knez
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČRNA:
NEKAJ NAŠIH PODVIGOV

Izlet v Sarajevo

V Koprivni pred pohodom na Topico

Na Poljskem

Pred EKO muzejem
v Savinjski dolini
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DPD SVOBODA

GOSTOVANJE NA ŠOLTI

Enajstega junija letošnjega leta se je znova
zgodil TA VESELI DAN.
Pevke in pevci MePZ Markovič Kristl –
Mato s spremljevalci, črnjanske klekljarice
s spremstvom, harmonikarji KUD Prežihov
Voranc z Raven na Koroškem s svojimi
zvestimi ljubicami (harmonikami), mladinci
iz gledališkega krožka mladih DPD Svoboda in nekaj priliznjencev se nas je v večernih urah z avtobusom odpravilo na precej
dolgo, naporno, predvsem pa zelo uspešno
gostovanje k našim prijateljem na otoku Šolta. V vseh nas je še živel lep spomin na naše
predlansko gostovanje, kjer smo zasejali
seme našega dobrega sodelovanja z občino
in kulturniki s sončnega otoka.
Da pa je naše letošnje gostovanje potekalo
po načrtih in brez presenečenj, sta najbolj
zaslužna Željko Burica, predsednik MePZ
Markovič Kristl – Mato, ter Ivanka Sušel,
predsednica klekljarske sekcije v Črni.
Ob prihodu na otok smo se prepustili gostoljubnim domačinom, ki so poskrbeli, da nam
zares ni nič manjkalo. Le člani klekljarske
sekcije so se ob vročem vremenu kopali v
znoju, ko so postavljali razstavo v kulturnem

domu v Grohotah in uspeli. V petek je ob 19.
uri potekala otvoritev razstave, ki sta jo popestrila MePZ Mato ter naša koroška kulinarika. Predstavile so se tudi pesmi Stanka
Grla. Polno dvorano so ob zaključku dneva
razveselili harmonikarji KUD Prežihov Voranc. Čudovito vzdušje.
V soboto je DPD Svoboda Črna na Koroškem priredil skupaj z domačim pevskim
zborom Čuvite ob 20.30 kulturni večer s pesmijo in besedo. Predstavila se je naša zgodovina, 350 let rudarjenja pod goro Peco in
znamenita Najevska lipa. Vrhunec dogajanja je bila skupno izvedena pesem obeh
zborov, katerima je dirigirala Marija Pogorevčnik. Dvorana znova polna domačinov in
tudi turistov, ki jih je privabil predvsem zvok
harmonike. Skupno druženje z domačini pa
se je kasneje zavleklo pozno v noč.
Nedelja - dan za slovo, obljube in povabila.
Še se bomo videli, prijatelji ostanejo prijatelji. Našim gostiteljem z vročega otoka Šolta
pa še enkrat iz vsega srca hvala za vse. Bilo
je skoraj neponovljivo.
Gvido Jančar
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DRUŠTVO INVALIDOV ČRNA

PLANINSKI POHOD NA OKREŠELJ
Vsako leto se člani društva Društvo invalidov, podružnica Črna, podamo v planine.
Pred letom in pol smo se tako odpravili na
Okrešelj. V zgodnjih jutranjih urah, ko smo
se odpeljali z avtobusne postaje Črna, je lilo
kot iz škafa. Kar malo nas je skrbelo, kako
bo, če bo tako deževalo cel dan. Vendar smo
bili odločeni – gremo, kar bo, pa bo! In glej,
ko smo se ustavili v Lučah, se je začelo jasniti.
Rečem: »Imam pogodbo z Bogom, ko gremo
mi na izlet, bo vreme lepo«. Tako smo nadaljevali pot do postajališča in ko smo zapuščali avtobus, se je že kazalo sonce. Na Okrešlju
smo se tako v sončnem dnevu naužili planinskega zraka in se v poznih popoldanskih
urah začeli vračati proti domu. Čeprav smo
bili nekateri že kar malo utrujeni, smo bili
veseli, da smo imeli tako lep planinski izlet.

Priložena je fotografija ene manjših skupin
(drugače je bila udeležba 50 članov).
Pa lep planinski pozdrav!
Tončka Plesec

Folklorna skupina KUD Gozdar
DELA IN AKTIVNOSTI NAM NE MANJKA
Folklorna skupina KD Gozdar bo v letu 2016
praznovala mini obletnico, 35 let delovanja,
na kar se bomo pričeli pripravljati že v
naslednjih mesecih. Prvotno je sicer skupina
delovala v Kulturnem umetniškem društvu
Gozdar. Pod okriljem črnjanskih gozdarjev
so v društvu prepevali, plesali, igrali harmoniko in recitirali gozdni delavci, pavri, knapi, uslužbenci, srednješolci in drugi mladi
iz Mežiške doline. Od leta 1995 je folklorna
skupina aktivna v samostojnem Kulturnem
društvu Gozdar. Prvi nastop so plesalke in
plesalci izvedli v narodnih nošah, ki so jim
jih posodili iz takratne folklorne skupine
Prosvetnega društva Zarja iz Železne Kaple. Noše, v katerih plešemo še danes, so
nastale po raziskavah dr. Marije Makarovič.

Folklorna skupina prenaša koroške plese in
pesmi ter širi ljudsko tradicijo bic in dedijev
na mlajše rodove v domačih krajih, izven
koroškega »špevtnatega« plota po Sloveniji in po evropskem prostoru. Že več kot 30
let promovira Črno na Koroškem kot pestro
kulturno gnezdo tudi izven državne meje.
Na vajah se enkrat tedensko zberemo v Žerjavu mladi iz vse Mežiške doline. Umetniško
vodenje folklorne skupine je v drugi polovici
leta 2012 prevzela od Mojce Pori Mojca Kovač Piko, ki poleg ubranega plesnega koraka skrbi za ljudsko petje. Za prijetno vzdušje
v skupini se trudi in skrbi poleg ostalih članic in članov dolgoletni predsednik folklorne skupine Rudi Piko. Namen skupine ni
samo dobro plesati in prepevati. Pomembno
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je tudi osveščati mlade in stare. To skupini
uspeva, saj se v njej družimo mladi od 15 do
59 let starosti. Uspeh skupine je tudi v tem,
da so iz številnih plesalk in plesalcev nastale
kulturne družine, v katerih se že dve generaciji folklorno udejstvujejo. Skupina ustvarjalno živi in deluje po zaslugi današnjih preteklih voditeljic in muzikantov še danes.
To leto smo kot običajno pričeli delovno, z
dvodnevnimi vajami in občnim zborom, se
udeležili mednarodnega folklornega festivala v Lendavi, se predstavili na različnih kulturnih prireditvah tako v domači regiji kot
izven nje … Večino časa pa smo namenili organizaciji prireditve »Na gaudi se dobimo«,
s katero se je zaključil 60. Turistični teden v
Črni na Koroškem. Glavni organizator tega
dogodka smo že vrsto let FS KD Gozdar, v
sodelovanju z Občino Črna ter Zvezo kulturnih društev Črna. Na prireditvi je tokrat sodelovalo 8 folklornih skupin iz različnih koncev Slovenije: FS KD Gozdar Črna,
KUD Goričko Gornji Petrovci, FS Blaž Jurko
Razbor, Folklorno društvo Ivan Laharnar
Planota, FS Nasmeh, Kulturno društvo Svoboda center – FS Trbovlje, Šaleško folklorno društvo Koleda in KUD JÓZSEF ATTILA
MOTVARJEVCI - JÓZSEF ATTILA ME SZENTLÁSZLÓ. Večina folkloristk in folkloristov
je v Črno prispela že v dopoldanskih urah, z
zanimanjem so si ogledali krajevne znamenitosti, med drugimi tudi etnološki muzej ter
olimpijsko zbirko, ki se nahajata v samem
centru Črne. V zgodnjih popoldanskih urah

je sledil sprejem ter pogostitev vseh 180 udeležencev pri županji Občine Črna na Koroškem mag. Romani Lesjak, nato povorka po
vasi in predstavitev skupin s pesmijo in plesom v dvorani Kulturnega doma, kjer je bilo
poskrbljeno tudi za dobro voljo in smeh, saj
so nam člani KUD Goričko pripravili zelo
zabaven skeč, v katerem ni manjkalo prigod
iz šolskih klopi.
V letošnjem letu pa planiramo še jesensko
gostovanje v tujini, v mesecu septembru
bomo vrnili nastop Folklorni skupini iz Moravč, ki je gostovala na naši lanskoletni prireditvi v Črni, že v teh dneh pa bomo sodelovali na mednarodni folklorni prireditvi v
Bovcu. Velik poudarek smo letos namenili
tudi zbiranju finančnih sredstev za dokup
novih ter popravilo starih narodnih noš in
čevljev. Tako da dela in aktivnosti nam ne
manjka, ampak kjer je volja, je tudi pot.
Duša Komprej

ZBORNIK

društva LJUBITELJI STARODOBNIH
VOZIL ČRNA
V množici jubilejev, ki jih v Črni praznujemo letos, je tudi deseta obletnica društva
Ljubitelji starodobnih vozil. Člani nam ostajajo najbolj v spominu, ko vsako leto v
času Turističnega tedna na ogled postavijo

svoja bleščeča, lepo obnovljena stara vozila, ki predstavljajo dragoceno tehniško dediščino naših krajev. Koliko ur strokovnega
dela, koliko poti, koliko iznajdljivosti in - ne
nazadnje – koliko znanja je v tako obnovlje26
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vozila. Vse več je članov in danes društvo
združuje 165 članov iz širše koroške regije
in tudi od drugod. Skupaj širijo idejo, da so
tudi starodobna vozila del dediščine, ki jo je
vredno ohraniti.
Ob jubileju so izdali zbornik. V njem je poleg predgovora predsednika društva, Franca Goloba, in predgovora županje, mag.
Romane Lesjak, opis dejavnosti Avto-moto društva. Sledi opis 10-letne dejavnosti
društva Ljubitelji starodobnih vozil, ki je izpisan po dokumentih, zapisih in fotografijah v
arhivu društva, ki ga vsa leta skrbno vodijo.
Sledijo zanimivi opisi posameznikov, kako
so obnavljali vozila, njihove dogodivščine,
srečanja. Prebrali bomo še dva intervjuja s
članoma nekdanjega Avto-moto društva, še
dve anekdoti iz tistega časa in zaključno
oldtajmersko pesmico. Zbornik bogati obilica dokumentiranih fotografij. Vsekakor zanimivo branje za vse člane, pa tudi za tiste,
ki niste člani tega društva.
Društvo Ljubitelji starodobnih vozil je letos
prejelo občinsko priznanje: spominsko plaketo za 10 let delovanja društva. Plaketo je
prevzel predsednik društva, Franc Golob.
Zbornik bo od 1. oktobra 2015 na voljo v TIC-u.

nem motorju, avtomobilu ali kakem drugem
vozilu?! Večkrat obnova traja tudi nekaj let,
da iz kupa odpadnega železja zasije vozilo v
prvotni podobi in ga ohrani, da priča o nekem času, ki ga ni več.
Tako obnovljeno vozilo je ponos vsakega lastnika starodobnega vozila in v veselje tistega, ki ga vidi v prometu in nam obuja spomin na stare čase.
Današnje društvo ima bogato tradicijo, ki
sega daleč nazaj v leto 1949, ko so zanesenjaki po ideji Poldija Kurnika ustanovili Avto-moto društvo in v njem uspešno delovali
vrsto let. Dejavnost je bila prenesena na
Ravne in je v Črni zamrla.
Pred desetimi leti pa so se spet v društvo
povezali lastniki, ki so že imeli obnovljena

Marta Repanšek

OBISK STROKOVNJAKOV UNIVERZ IZ
SARAJEVA IN LJUBLJANE NA KOROŠKEM
V mesecu juliju smo na ravenski območni
enoti Nacionalnega inštitutu za javno zdravje gostili strokovnjake medicinske, veterinarske in biotehniške fakultete Univerz v
Sarajevu in Ljubljani, ki se povezujejo in delajo v okviru TEMPUS projekta 1 HEALTH
(http://www.tempus1health.net/). Veseli nas,
da smo bili z našim Programom ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini delček te izmenjave.

Gostom smo predstavili skupna prizadevanja lokalne skupnosti, stroke in prebivalcev,
s katerimi poskušamo dosegati znosnejše
pogoje za »življenje s svincem« v Zgornji Mežiški dolini in s tem izboljšati zdravje ljudi v
tem delu Koroške. Poudarili smo tudi ukrepe, ki jih lahko izvaja posameznik in so ključni za zaščito predvsem ranljivih skupin, to je
otrok, pred škodljivimi učinki svinca.
Predstavitev Programa, ki je potekala na
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NIJZ, OE Ravne na Koroškem, so gostje
podkrepili s turističnim ogledom rudnika,
kasneje pa so si ogledali nekatere rezultate
sanacije v Mežici, Žerjavu in Črni na Koroškem.
Ob tej priložnosti se vsem, ki so sodelovali
pri tem obisku, najlepše zahvaljujemo za odprtost, prijaznost in gostoljubnost.
Nekaj utrinkov z obiska Žerjava in Črne …
Marjana Simetinger
Varni vrt »Greda« v Žerjavu

Pred Plečnikovim spomenikom

AKTIVNOSTI V CUDV ČRNA
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem (CUDV Črna) v Črni
deluje že od leta 1968. Osnovna dejavnost
Centra je izvajanje dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Razen v Črni se enote našega
Centra nahajajo še na Ravnah, na Muti in v
Slovenj Gradcu.
Pomembna naloga vseh nas je sledenje viziji in poslanstvu CUDV Črna. Našo vizijo
opredeljujemo z uresničevanjem naslednjih
ciljev:
- kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine;

- skrb za povečanje življenjskega standarda
oseb z motnjami v duševnem razvoju;
- z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti;
- z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v največji možni meri sledi zahtevnosti
posebnih potreb uporabnikov;
- razvijati kulturo ustanove s celotnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov;
- ustvarjanje optimalne kadrovske strukture
ter skrb za njihovo strokovno rast;
- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za delovanje Centra ter skrb za kvalitetno poslovanje.
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Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in
uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega
izročila ter s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje,
usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje,
zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in
socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako,
da je vsak posameznik upoštevan glede na
svoje potrebe in sposobnosti, da vsak najde razumevanje in potrditev ter tako lahko
uresničuje svoje in skupne potrebe, ki so v
duhu časa in prostora v katerem živimo.
Vsak posebej, vsak dan se trudimo slediti
naši viziji in poslanstvu z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti. V
letu 2015 jih je ponovno zelo veliko. Nekaj je
standardnih, ki jih sicer z drugačnimi vsebinami, vendar izvajamo vsako leto, kar nekaj
dejavnosti pa je takšnih, ki smo jih v letu 2015
uspešno izvedli prvič.
Kultura in umetnost v najširšem pomenu
nas v Centru spremljata na vsakem koraku.
Ustvarjanju in izražanju z glasbo, s plesom,
petjem, besedo, čopičem dajemo velik pomen. Tako smo letos prvič podelili nagrado
kukavica. Ob tem smo v kulturnem domu
Črna pripravili proslavo, na katero smo poleg vseh, ki so v letu 2014 sodelovali v različnih kulturno umetniških dejavnostih, povabili tudi krajane Črne. Nagrada kukavica bo
postala tradicionalna in jo bomo v poklon in
čast kulturi in kulturnikom našega Centra
organizirali vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku.
Skupina Radovedni, ki jo sestavljajo vsi, ki
jih veseli sodelovanje v dramsko plesnih aktivnostih, so letos kar nekajkrat nastopili z
glasbeno plesno predstavo Romeo in Julija.
Skupina zaposlenih in uporabnikov je letos pripravila dramsko uprizoritev zgodbe
Repa velikanka, s katero so se premierno
predstavili staršem na pikniku ter kasneje
otrokom iz vrtca. S predstavo so gostovali tudi v Študijski knjižnici na Ravnah. Obe
predstavi sta vsakemu, ki ju je videl, segli v

Lahko branje

srce.
Zavedamo se, da živimo v obdobju hitrega
razvoja in v množici različnih informacij, od
katerih je odvisna kvaliteta našega življenja.
Vsi si želimo v življenju biti uspešni in samostojni, kar v enaki meri velja za vse, zato
si moramo prizadevati za enakopravnost
dostopa do informacij, kulturnih dobrin ter
ustvarjalnega dela tudi za ljudi, ki za to potrebujejo več spodbud, pomoči in podpore.
Prav zaradi tega si v CUDV Črna z razvojem lahkega branja prizadevamo, da lahko
uporabniki našega centra, ki želijo v načrtovanih aktivnostih sodelovati, v popolnosti
pokažejo svoje potenciale, pridobijo nova
znanja in tako bogatijo svoje življenje. In na
tem področju se je pri nas v letu 2015 zgodilo veliko. Naši uporabniki so ob strokovnem vodenju sodelavk, ki sta ne le pri nas,
ampak v Sloveniji prvi začeli razvijati lahko
branje in v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi partnerji, delali na prevodu knjige Pod
svobodnim soncem ter Vodnika po pravicah
invalidov. V sodelovanju s teološko fakulteto
in župnijo Črna je nastal Molitvenik v lahko
berljivi obliki. Skupaj s pisateljico Aksinijo
Kermauner pa pišejo zbirko romanov z naslovom Ogenj in cvetje. V mesecu maju smo v
sodelovanju s študijsko knjižnico na Ravnah
organizirali 2. Posvet o lahkem branju.
Zbirko izdanih knjig in publikacij našega
Centra smo na začetku leta obogatili z novo
knjigo z naslovom Najin mozaik življenja,
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prvem snegu, ki je na našo srečo tudi ostal, pod streho spravili oba državna turnirja Specialne olimpijade v smučarskih tekih
in krpljanju, ki sta bila za tekmovalce zelo
pomembna, saj sta štela za izbiro ekipe, ki
bo Slovenijo zastopala na zimskih svetovnih
igrah v avstrijskem Schladmingu leta 2017. Z
zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je oboje
uspelo vzorno izpeljati, seveda ob podpori
sodelavcev, tako tistih, ki so bili neposredno
vpeti v tekmovanja, kakor tistih, ki so poskrbeli, da je delu v Centru na dan tekmovanja
potekalo brezhibno.
Lansko leto smo se vključili v tekaški projekt petih sorodnih ustanov, ki poteka pod
geslom »5 tekov za 125 nasmehov«. Z namenom, da se še bolj poglobimo v tekaško
znanje in pravilno prehrano, smo se udeležili tekaškega tabora v Puli ter se kasneje
udeležili kar nekaj tekaških tekmovanj, ki
nam služijo kot priprava za veliki finale, ki
se bo zgodil z viškom in hkrati zaključkom
tekaške sezone- nastopom na jubilejnem 20.
Ljubljanskem maratonu konec meseca oktobra.
Prav gotovo pa lahko za vrhunec letošnjega
leta na področju športa brez dvoma štejemo
nastop športnikov našega Centra na poletnih svetovnih igrah Specialne olimpijade
v ameriškem Los Angelesu. Na igrah, ki so
potekale med 21. julijem in 4. Avgustom, so
barve naše države zelo uspešno branili Aleš
Donau, Mitja Cokan, Silvo Glazer in Darko
Plešnik, ki so kot člani slovenske nogometne ekipe osvojili srebro. Odlično pa sta se
odrezala tudi Franja Pšeničnik, osvojila je
srebro in bron v namiznem tenisu, ter plavalec Damjan Gerič, ki bil z osvojenima dvema
zlatima ter bronasto medaljo sploh najuspešnejši slovenski športnik na igrah. Da so se
športniki domov vrnili s tolikšno bero medalj, pa gre zasluge tudi trenerjema Nataši
Lačen in Francu Forstnerju, ki sta jih spremljala na tekmovanju v Ameriki.
Do konca leta je še kar nekaj časa - ali pa
tudi ne, kakor za koga. Mi imamo izdelane
zelo smele in jasne načrte. Eden izmed teh je

Damjan z
medaljami

v kateri je bila delčke svojega in hčerinega
življenja z vsemi, ki bodo knjigo vzeli v roke,
pripravljena deliti gospa Anica Štancar,
mama naše uporabnice Irme.
Aktivnosti s področja kulturno umetniške
dejavnosti pri nas dopolnjujejo še folklorna
skupina, pevski zbor in plesne skupine, v novembru 2015 pa nas čaka še organizacija in
izvedba 7. srečanja Orrfovih skupin Slovenije.
Gibanje je osnovna človekova potreba, rekreacija in z njo šport pa pomembna vsakodnevna sestavina kvalitetnega življenja.
Le- tega se v našem centru zelo dobro zavedamo, zato tudi tolikšen poudarek temu področju, ki resnično bogati in osmišlja življenje in delo uporabnikov.
Tako kot vsako leto je tudi to zelo pestro in
zanimivo. Uporabniki našega centra so se
aktivno udeleževali številnih tekmovanj, ki
so bila organizirana tako v okviru Specialne
olimpijade Slovenije kot širše. Zelo uspešni
pa smo bili tudi v sami organizaciji športnih
tekmovanj ter posledično pozitivni promociji CUDV v širšem družbenem okolju.
In kaj nam je torej na športnem področju
uspelo v prvi polovici letošnjega leta?!
Zime so v zadnjih letih muhaste, zato smo
bili letos še toliko bolj veseli, da smo ob
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prav gotovo organizacija 1. »teka brez meja«,
ki ga bomo v sredini septembra organizirali skupaj s sorodno ustanovo onstran meje v
Globasnici. V decembru pa uporabniki našega centra, ki sodelujejo v športnih aktivnostih v okviru našega športnega društva,
nestrpno pričakujejo razglasitev športnika
in športnice leta.
Poleg vseh omenjenih aktivnosti posebno
pozornost posvečamo našemu vsakdanjemu življenju in delu. Na posameznih enotah
varstveno delovnega centra si prizadevamo
v lokalnem okolju, kjer se nahajamo, iskati
različne oblike integrativnih zaposlitev za
uporabnike. Z razvojem lastnega programa
v delavnicah se trudimo zadovoljevati želje
in potrebe kupcev, zato smo še posebej veseli obiskov krajanov v naši trgovinici na avtobusni postaji ter v naših dislociranih enotah
na Muti, v Slovenj Gradcu in na Ravnah.
Vse naše dejavnosti potekajo v starih,
vendar dobro vzdrževanih stavbah. Prav
vzdrževanju objektov z rednimi vzdrževalnimi deli in nujnimi posegi posvečamo veliko
pozornosti. Ena naših prioritetnih nalog je
kvaliteta vsakdanjega življenja naših uporabnikov, zato se trudimo skrbno načrtovati,
iskati in razvijati oblike bivanja v lokalnem

Sprejem olimpijcev pri županji

okolju. V letošnjem letu smo na tem področju že veliko naredili s preselitvijo trinajstih
uporabnikov v stanovanja in v enoto, ki smo
jo odprli na Prevaljah.
Opisane aktivnosti so le drobec našega vsakdanjega uspešnega dela. Seveda pa tega ne
bi bilo brez aktivnih in ustvarjalnih zaposlenih ter lokalnega okolja, s katerim odlično
sodelujemo in kjer se počutimo sprejeti in
dobrodošli. Trudili se bomo, da bo tako tudi
v prihodnje.
Vojka Lipovšek Polc,
direktorica CUDV Črna

PROJEKT »DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA
KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA
RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE
SOCIALNE VKLJUČENOSTI«
“Socialni in kulturni kapital posameznika
je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter
omogoča razvoj posameznika in skupnosti.”

in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, v katerega je bila
vključena tudi OŠ Črna na Koroškem.
Namen projekta je bil izvajanje aktivnosti za
dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti; torej
izvajati dejavnosti, ki krepijo pozitivne odno-

V šolskem letu 2014/2015 je v okviru Šole za
ravnatelje potekal projekt Dvig socialnega
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dediščino v Železarni Ravne in rudarskem
muzeju Črna. Izvedli smo dvodnevni Unesco
tabor z gradnjo snežnih gradov, posneli film
o pljučni tuberkulozi nekoč in danes, imeli
medgeneracijsko druženje s kostanjevim
piknikom, zbirali smo knjige za domove
ostarelih, podružnične šole in bolnišnične
oddelke, organizirali smo predavanje za
starše z naslovom Finančna šola za odrasle
(vem, da nič ne vem), izvedli lutkovni krožek
z dvodnevnim lutkovnim taborom, izvedli
ustvarjalno delavnico Vrnimo družbi, kjer
smo sodelovali s predstavniki Petrola in poslikali ograjo mostu v Rudarjevem. Izdelali
smo tudi dišeča mila in balzame za usta za
dobrodelni valentinov ples, izvedli velikonočno-ustvarjalne delavnice s starši in starimi starši, brali smo pravljice in učili plesne
korake otroke iz vrtca, družili s sladkornimi
bolniki in spekli okusne diabetične piškote,
nastopili na kulturnih prireditvah našega
kraja kot tudi po dolini, gostovali v Domu
starostnikov na Fari, pripravili sadno-zelenjavne smutije na vasi. V okviru projekta
smo poskrbeli tudi za dobro medgeneracijsko sodelovanje, saj so imeli otroški in mladinski pevski zbor OŠ Črna ter MePZ Markovič Krist-Mato in MePZ Župnije Črna na
Koroškem skupne pevske vaje, svoje ubrano
petje pa so pokazali na zaključni prireditvi
OŠ Črna.
Tesno smo sodelovali s šolami, s katerimi
smo bili skupaj v mreži. To so bile OŠ Mežica,
ki jo je zastopala Špela Metelko, OŠ Franja
Goloba Prevalje s koordinatorico Katjušo
Knez ter SŠ Ravne, katere koordinatorica je
bila Veronika Kotnik. Vsako sodelovanje ogromno prinese, če vsak doda svoj del, tako je
bilo tudi pri nas. Dijaki iz SŠ Ravne so prevzeli nekatere tehnične dneve na naši šoli, bili
so odlični tutorji našim učencem pri spoznavanju tehnike in tehničnih poklicev ter dajanju smernic pri nadaljnjem izobraževanju.
Učenci s Prevalj so bili naši gostitelji v okviru kulturnega dne France Prešeren skozi
čas, bili so nosilci prireditve za zlate bralce
z gostom Tonetom Partljičem ter gostitelji ob
10-letnici slovenske pevske značke, kamor se
je podal tudi naš mladinski pevski zbor. Da o

Poklicni sejem v telovadnici OŠ Črna
se, spletanje novih prijateljstev med učenci
in dijaki Mežiške doline, hkrati pa poskrbeti za pridobitev novega znanja na nekoliko
drugačen način, kot so ga učenci vajeni pri
urah rednega pouka. Želeli smo, da se učenci med šolami čim več družijo, da se tkejo
nove prijateljske vezi, da se izobražujejo
tudi v okviru dnevov dejavnosti na drugih
šolah in si s tem širijo tako svoje znanje kot
razvejanost socialne mreže.
Sama priprava programa se je začela že
konec lanskega šolskega leta in je potekala
tudi med počitnicami; torej še pred pričetkom novega šolskega leta, saj smo morale
koordinatorice šol, ki smo bile skupaj v mreži, izdelati plan dejavnosti, ki smo jih izvajale
skupaj. Z učenci se je projekt pričel izvajati s
septembrom, čeprav takrat še nihče ni vedel,
kaj je SKK, kot smo projekt na kratko poimenovali, so pa učenci hitro spoznali, da na šoli
potekajo neke nove aktivnosti, vendar niso
vedeli, da gre za dejavnosti, ki so del novega projekta. Med odmevnejšimi dejavnostmi
projekta je bil zagotovo poklicni sejem, ki je
na naši šoli potekal prvič in je bil namenjen
učencem Mežiške doline ter njihovim staršem, pogosti so bili filmski večeri, zumba v
našem kraju je privabila predstavnice ženskega spola, bralne urice, ustvarjalne delavnice, likovne delavnice, kuharske delavnice,
kopanje v bazenu CUDV, ure rolanja, vrstniško učenje, dijaki so poučevali osnovnošolce
tujih jezikov, izvedli smo turnir v malem nogometu Mežiške doline, spoznavali kulturno
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turnir Mežiške doline povabili vse v projektu
sodelujoče šole, prijavile pa so se še druge.
V okviru projekta smo vsi skupaj marsikaj
koristnega odnesli, še najbolj tisti, ki so se redno vključevali v posamezne aktivnosti, ti so
se tudi kaj novega naučili, morda na še bolj
sproščen način, brez globljega zavedanja, da
so se pravzaprav učili. Učenci so med šolami
spletli nova prijateljstva, koristno preživljali
prosti čas, se udeležili kulturnih prireditev,
ki se jih drugače verjetno ne bi. Zagotovo
smo dvignili naš nivo socialnega in kulturnega kapitala, kajti zdaj vsaj vemo, kaj je SKK
in kako ga negovati in krepiti.
Še vedno si želim, da bi se učenci, ki so na
tak ali drugačen način prikrajšani pri količini in pogostosti socialnih stikov z vrstniki
ali pomanjkanju kulturnih aktivnosti lahko pogosteje vključili v dejavnosti, ki bi jim
dvigovale tako socialni kot kulturni kapital.
Želim si, da bi omenjeni projekti trajali več
kot zgolj eno leto, saj jih v tem času komaj
uspemo vpeljati ter analizirati koristne detajle izvedenih dejavnosti. Aktivnosti, ki so se
izkazale za uspešne, bomo kljub prenehanju
projekta na šoli ohranili, seveda pa si želim,
da bi ministrstvo za izobraževanje sploh za
odmaknjene kraje, kot je naš, našlo posluh
in bi nam tudi v prihodnje omogočili izvajanje tovrstnih projektov.

Nova prijateljstva
plesnih korakih zumbe, ki je obnorela učence s Prevalj, sploh ne govorim, saj so si želeli,
da bi naša dekleta učila plesne korake vsak
drugi dan, če bi bilo to možno.
Tudi z učenci iz Mežice smo si zadali skupni
nalogi, ki smo ju realizirali. Ena od teh je bila
naravovarstvenega značaja Očistimo Mežico, aktivno pa smo se vključili v likovne delavnice med počitnicami, kjer nas je obiskal
gost Leander Fužir; tudi brez plesnih uric in
druženja v parku Ravne in pohodom na sladoled ni šlo. OŠ Črna je bila gostiteljica na
športnem dnevu Šport-špas, med zimskimi
počitnicami smo skupaj z učenci iz Mežice in
Prevalj pekli pustne krofe ter na nogometni

Vesna Burjak,
koordinatorica projekta SKK na OŠ Črna

UTRINKA

Samo Kozar je predstavil svoj prvi album
Sreča na vrvici

Otvoritev nove tržnice
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ŠPORTNIKI LETA 2014
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
ŠPORTNIK LETA
2014:

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

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

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto mednarodna FIS tekma S. Domenico di Varza, Italija – SG
- 3. mesto mednarodna FIS tekma S. Domenico di Varza, Italija – SG
- 1. mesto mednarodna FIS tekma Petzen, Avstrija – GS (VSL)
- 2. mesto mednarodna FIS tekma Petzen, Avstrija – GS (VSL)
- 4. mesto mednarodna FIS tekma Madona di Campiglio, Italija –
VSL
- 5. mesto mednarodna FIS tekma Loveland Valey, ZDA – GS (VSL)
- 6. mesto mednarodna FIS tekma Nevados deChilian, Čile – super
kombinacija
- 6. mesto mednarodna FIS tekma Nevados deChilian, Čile – SG

ŠPORTNICA LETA
2014:

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 v Sočiju, Rusija
- 1. mesto smuk – Olimpijske igre v Sočiju, Rusija
- 2. mesto kombinacija – Olimpijske igre v Sočiju, Rusija
- 1. mesto svetovni pokal Cortina D'Ampezo, Italija
- 3. mesto svetovni pokal Lenzorlveide, Švica
- 3. mesto svetovni pokal Levi, Finska – SL
- Skupno 2. mesto v razvrstitvi svetovnega pokala

ŠPORTNIK LETA
2014 – 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:
- Smučarski teki;
- 29. mesto Topolino
- 1x3., 1x7., 1x9. in skupno 4. mesto – NO Border Cup
- 13. mesto na državnem prvenstvu
- 1x6., 1x2., 2x8. in skupno 9. mesto – Pokal Slovenije
- Atletika:
- Koroško Štajerski pokal: 3x1., 1x2., 2x8. mesto
- Kros državno prvenstvo – 8. mesto
- Rolke:
- 3x5., 2x6., 1x8. In skupno 6. mesto – poletni pokal
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ŠPORTNICA LETA
2014 – do 15 let:

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

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

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 6. mesto pokal Rauch – Golte – VSL
- 5. mesto državni pokal Rauch – Kranjska Gora – VSL
- 10. mesto pokal Rauch – Soriška planina – VSL
- 13. mesto državno prvenstvo Slovenije - Kranjska Gora – VSL
- 4. in 6. mesto pokal Vzhodne regije – Rogla
- 6. in 7. mesto pokal vzhodne regije – Golte - SG

PERSPEKTIVNI
ŠPORTNIK LETA 2014 –
do 15 let

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

GAL ODERLAP
Rudarjevo 28,
Črna na Koroškem
Roj. 15. 2. 2004

ŠPORTNI
FUNKCIONAR
LETA 2015
PETER PETRIČ
Ludranski Vrh 17
Črna na Koroškem
Roj. 26. 1. 1961

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 2x2. mesto državni pokal Rauch – Golte VSL
- 1. mesto mednarodna otroška tekma – Koralpe – VSL
- 2. mesto mednarodna otroška tekma Petzencup – Peca – VSL
- 3. mesto v skupni razvrstitvi Koroškega pokala
(2x2., 1x3. in 2x4. mesto)

PREDLAGATELJ:
ŠPORTNO DRUŠTVO NAJEVSKA LIPA
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Peter Petrič je Športno društvo Najevska lipa ustanovil leta 1991 s
sedežem na Ludranskem Vrhu in ga s svojimi inovativnimi idejami
vodil, strateško usmerjal in prisostvoval pri razvoju športnih aktivnosti v občini.
S številnimi rekreacijskimi tekmovanji, ki so bila organizirana v
preteklosti, je oživel športne aktivnosti na podeželju od odbojke,
nogometa, pohodov, smučanja, kegljanja in
kolesarjenja.
Nenazadnje je zelo pohvalno, da je podeželskega človeka prepričal, da kljub vsakodnevnemu težkemu delu na travniku ali v
gozdu potrebuje še športne aktivnosti. Šport
je preko društva zbližal ljudi na območju Vaške skupnosti Bistra – Ludranski Vrh in pritegnil pod okrilje Najevske lipe tudi ostale
občane, predvsem tiste, ki so svoje korenine
pognali prav na tem območju.
Poskrbel je za športne objekte in rekvizite
ter neprestano stremel k razvoju društva,
kljub njegovi majhnosti. Svoje delo in dolgoletni trud v društvu je v zadnjem letu pre35

ŠPORT
dal mlajši generaciji, a kljub temu s svojimi bogatimi izkušnjami še
naprej pomaga usmerjati mlade pri nadaljnjem vodenju društva.
Člani društva mu s predlogom za naziv športnega funkcionarja želijo izkazati spoštovanje in zahvalo za dosedanje delo, vsekakor pa
pričakujejo še dolgoletno sodelovanje, saj je društvu prepotrebna
njegova jeklena volja in predanost rekreativnemu življenju podeželskega človeka.
ŠPORTNA EKIPA
LETA 2014

PREDLAGATELJ:
TVD PARTIZAN ČRNA NA KOROŠKEM

ČLANSKA EKIPA
ODBOJKARSKEGA
KLUBA ČRNA
NA KOROŠKEM

SESTAVA EKIPE:
Jure ZMRZLIKAR, Dejan JAMNIK, Marko KAMNIK, Blaž KEBER,
Matej KLADNIK, Jože MLINAR, Nejc PETRIČ, Rok ŠUŠEL
TRENER: Robert SKUDNIK
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Ekipa članov OK Črna je v sezoni 2013/2014 igrala v tretji državni
odbojkarski ligi. Odigrali so šestnajst prvenstvenih tekem, štirinajst
tekem so zmagali, samo dve tekmi izgubili ter tako osvojili 1. mesto
in se uvrstili v 2. državno odbojkarsko ligo.

BLACK HOLE
Konec julija se v Podpeci nad Črno na Koroškem že nekaj let z maratonom Black
hole začenja tretji gorskokolesarski festival
Black hole bike fest, ki potem po Mežiški
dolini poteka cel teden. Osrednja dogodka
festivala sta maraton ter tekmovanje Black
hole Enduro. Ta je ob 51-kilometrski in 30-kilometrski trasi letos dobil še najkrajšo in
najlažjo 20-kilometrsko z imenom Perkmandeljc, ki ni dirka, temveč vodena tura in prav
tako kot daljša vodi skozi najatraktivnejši
odsek v opuščenih rovih mežiškega rudnika.
Damjan Kalčič – Kalči, eden od organizatorjev prireditve:
»Zadovoljni smo z udeležbo kolesarjev, na
progi je bilo 195 tekmovalcev, prišlo pa je
tudi veliko gledalcev. Prireditvi dajejo čar
rudniški rovi in lepa pokrajina. Spremljal

Kalči je eden izmed dobrih organizatorjev te že
tradicionalne kolesarske prireditve

sem že mnoge kolesarske maratone, toda
takega, kot je naš veliki, tj. 51-kilometrski, ni
na svetu! Iz poti, ki so v naših gozdovih, lahko načaramo čudeže. Ta prireditev je lepa
predstavitev Koroške in medijsko smo prodorni, le lokalna skupnost in finance nam
še niso ustrezno naklonjeni. Festival poteka
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cel teden, že po maratonu bo sledila vodena
tura, na kateri se bo hkrati očistilo, kar se je
danes nasmetilo. 'Naj bo vsaka tura avantura,' je naš moto.«
Anej Štrucl:
»Prireditev je uspešna, Podpeca nudi ogromno prostora, za kaj več pa bi potrebovali več
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Okolje
je lepo, prihajajo tujci, kolesarjenje je ogromen potencial za Koroško; od tega lahko živi
več ljudi, vse pa temelji na dobrem sodelovanju.«
Irena Greiner

Tako zahtevne poti zmorejo tudi ženske na stopničkah Tea Plantak iz Jazbine
Foto: Boris Keber

GREMO V HRIBE
Zlatorogova transverzala ponosa
lidna. In kot sem pri prevzemu prapora rekel: 'Tisti, ki vedno gremo v hribe, smo pravi
hribovci, ne glede na vreme!'«

Planinsko društvo Črna je maja sodelovalo
pri projektu Gremo v hribe – Zlatorogova
transverzala ponosa. Pri Domu na Smrekovcu se je zbralo okoli 500 udeležencev, za
črnjanski del programa so poskrbeli: mag.
Suzana Fajmut Štrucl, MePZ Mato, Črnjanski harmonikaši, Samo Kozar in Karli Germadnik, za zanimive igre pa animatorji Pivovarne Laško.

Tomo Drolc, oskrbnik Doma na Smrekovcu:
»Dogodek je zelo dobro uspel, čeprav podpore s strani vremena ni bilo. Koroška se
je krasno odzvala, saj so Črnjani naredili
močno reklamo, manj pa jih je prišlo iz Šaleške doline. Vsi nastopajoči so za pohvalit,
za MePZ Mato pa je škoda, da ni bil ozvočen.
Upam, da je tudi ekipa Laškega tako navdušena, da nas bo dala tudi naslednje leto na
seznam izbranih postojank. Smrekovec je
namreč dobra lokacija v sredogorju in krasen cilj za planince, še posebej za družine.
Pohvaliti moram tudi ekipo šoštanjskih gasilcev, s katero že več let sodelujem; namreč
takega dogodka brez podpore prostovoljcev
ne moreš uspešno izpeljati.«

Nekaj izjav udeležencev:
Marijan Lačen, predsednik PD Črna:
»Zadovoljni smo, tako UO PD Črna kot zakupnik Doma na Smrekovcu Tomo Drolc,
saj smo resno pristopili k akciji Zlatorogova
transverzala ponosa; le-ta je bila izvedena
zelo zanimivo, tako da so bila vsa pričakovanja uresničena. Program na prireditvi je bil
pester, zato upam, da so bili tako udeleženci
srečanja kot Laško, ki je nosilec dogodka in
sponzor, zadovoljni. Žal pa je bilo vreme katastrofalno, da nismo mogli uresničiti bistvenega, to je imeti 1000 ali več udeležencev. A
tudi številka okoli 500 planincev je več kot so-

Fika Povsod, prejšnji oskrbnik Doma na
Smrekovcu
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»Odlična je zamisel, da organizatorji z igrami pritegnejo k družabnosti. Lepo je bilo videti, da se je srečanja udeležilo veliko Črnjanov. Mi smo skuhali dve vrsti golaža, eden
je bil vegetarijanski, oba pa smo naredili naravno, brez umetnih dodatkov.«
Maša Meden, vodja ekipe Gremo v hribe,
in Rok Nemec, produktivni vodja pivovarne
Laško:
»Veseli smo, da smo lahko izvedli prireditev
na meji med Koroško in Štajersko. Kljub slabemu vremenu je bila zelo odmevna. Pohvaliti morava člane UO PD Črna in oskrbnika
koče za močno angažiranost, pester program ter za njihovo usklajenost. Zaradi vsega tega sva prepričana, da bomo prihodnje
leto to srečanje ponovili v lepšem vremenu.«

Prevzem prehodne zastave

Irena Greiner

OČISTIMO SMREKOVEC
lico pa je krila Krajevna skupnost Šoštanj.
Čistili smo poti, ki vodijo iz Črne (od Silvestra), Ljubnega (iz Rastk) in Šoštanja do
Doma na Smrekovcu (Slemena, Spodnjega
Brložnika) ter širšo okolico Doma na Smrekovcu. Pa tudi pot od Doma na Smrekovcu
preko Atelskega sedla do sedla Kal in proti
Mozirski koči.
Ugotavljamo, da se stanje izboljšuje, iz leta
v leto je manj smeti! Spoznavamo, da je vedno več pohodnikov in planincev, ki spoštujejo pravilo: KAR NESEM V PLANINO, TUDI
ODNESEM DOMOV! Ugotavljamo tudi,
da je vedno več pločevink piva, coca cole,
red bula in plastenk ob cestah, ki vodijo na
Smrekovec, kar povzročajo motorizirani lastniki vozil. Vse to naj tudi služi kot sporočilo
vsem obiskovalcem Smrekovca: Pomagajte
nam, da bomo imeli vsako leto manj dela.
Zato se pridružite našemu geslu OHRANIMO SMREKOVEC!

Naravovarstvena zveza Smrekovec je v soboto, 9. maja 2015, organizirala čistilno akcijo na območju Smrekovca. Sodelovalo je 41
udeležencev (od tega 11 otrok) iz Planinskega društva Črna na Koroškem, Ljubno ob
Savinji, Šoštanj in Velenje ter Savinjskega
gozdarskega društva. Pridružili so se nam
še člani društva Mačji kamen iz Florjana.
Vsi smo delo opravili v lastni režiji – prostovoljno, vključno s prevozom do izhodišč, ma-

Pavel Lesjak
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KEGLJANJE V SEZONI 2014/15
V sezoni 2014/15 je kegljaško društvo usmerilo vse sile k izboljšanju kvalitete kegljanja,
predvsem članske tekmovalne ekipe. Tako
so se člani udeležili več turnirjev v organizaciji različnih kegljaških klubov po vsej Sloveniji, kjer so bili doseženi zelo dobri rezultati,
naj omenim le nekaj teh.
Članska ekipa je v mesecu decembru 2014
dosegla 7. mesto med 17 ekipami na državnem prvenstvu v borbenih igrah na kegljišču KK Celje na Golovcu v organizaciji Kegljaške zveze Slovenije.
Mednarodni turnir v organizaciji KK Šoštanj, neregistrirani tekmovalci:
1. mesto Matjaž Obretan
4. mesto Ivan Ropič
5. mesto Alojz Napotnik
Mednarodni turnir v organizaciji KK Ruše,
neregistrirani tekmovalci:
15. mesto Matjaž Obretan (med 181 tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije)
Kegljaški turnir KK Fužinar PE Ravne, neregistrirani tekmovalci:
1. mesto Matjaž Obretan, ki je dosegel s 612
podrtimi keglji 2. rezultat med vsemi tekmovalci iz celotne Slovenije.
V mesecu avgustu 2014 je bil organiziran
celotedenski turnir za pokal Turističnega
društva, kjer so dobre rezultate dosegli naši
člani, in sicer:
med neregistriranimi kegljači: 2. mesto Jože
Ramšak,
med upokojenkami: 1. mesto Joža Kropivnik,
2. mesto Betka Grabner,
med upokojenci: 1. mesto Alojz Napotnik, 2.
mesto Jože Oserban, 3. mesto Ivan Ropič,
Odigrana je bila memorialna tekmo v spomin tragično preminulega člana Zdenka Jelena z ekipo KK Ljubno ob Savinji, ki jo je
dobila domača ekipa z rezultatom 5 : 3. Najboljši rezultat na tekmi je dosegel naš tekmovalec Jože Ramšak - 582 podrtih kegljev.
Organizirali smo tradicionalni regijski
Miklavžev turnir v kegljanju posamezno,

kjer je sodelovalo 117 kegljačev iz vse Koroške in nekaterih klubov vzhodne Slovenije.
Naši člani so dosegli naslednje rezultate:
med neregistriranimi tekmovalci: 1. mesto
Pavel Sušnik, 2. mesto Miro Simetinger, 3.
mesto Drago Hodnik,
med upokojenkami: 1. mesto Anka Gorišek,
2. mesto Anica Krumpačnik, 3. mesto Joža
Kropivnik,
med upokojenci: 2. mesto Alojz Napotnik
Odigrane so bile tekme za občinski pokal,
po pravilih Kegljaške zveze Slovenije na izpadanje, kjer so prva tri mesta dosegle ekipe:
1. mesto ekipa Serving
2. mesto ekipa ŠD Podpeca-Rešer
3. mesto ekipi ŠD Kralj Matjaž in EKO DIM
Kot vsa leta do sedaj je bila odigrana tudi v
tej sezoni Občinska liga v kegljanju ekipno.
Sodelovalo je 5 ekip, lestvica pa je na koncu
izgledala takole:
KONČNA LESTVICA
			
1. EKO DIM
2. ŠD
PODPECA- REŠER
2. SERVING
4.TANABRANI
5. KRALJ MATJAŽ

8 7 0 1 34
8
8
8
8

5
5
2
1

0
0
0
0

3
3
6
7

30
30
15
11

: 14

20

14

:
:
:
:

12
12
-18
-26

10
10
4
2

18
18
33
37

Vzporedno z ekipnim tekmovanjem je potekalo tudi tekmovanje posameznikov. Za uvrstitev na lestvico posameznikov se je štelo
najboljših 5 rezultatov. Vrstni red prvih 10
pa je bil na koncu naslednji:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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OBRETAN MATJAŽ
KORDEŽ STANISLAV
HODNIK DRAGO
SIMETINGER MIRO
ROPIČ IVAN
KRUMPAČNIK JANKO
NOVAK MIRO
PEČOVNIK MILAN
GUTOVNIK ALOJZ
NAPOTNIK ALOJZ

2804
2800
2783
2781
2766
2702
2693
2682
2671
2662
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Najboljši ekipni rezultat sezone je dosegla
ekipa EKO DIM z 2206 podrtimi keglji.
Najboljši rezultat sezone posamezno pa Stanislav KORDEŽ iz ekipe EKO DIM s 594 podrtimi keglji.
Na koncu tekmovanja občinske lige je bilo
organizirano tekmovanje naključnih trojk,
prva tri mesta so dosegle trojke:

Ekipa, ki se je uvrstila v 3. državno ligo vzhod
MES. 1. IGRALEC

1.
2.
3.

POL.

ČIŠČE. SKUP. PRA. 2. IGRALEC

POLNO ČIŠČE. SKUP. PRA. 3.IGRALEC

HODNIK Dra go

364

179

543

8 RAMŠAK Jože

364

181 545

OBRETAN Ma tja ž

360

224

584

3 KOS Jože

350

153 503

SIMETINGER Mi ro

383

196

579

5 JAMNIK Jože

341

161 502

Organizirana je bila tudi Občinska liga v
borbenih igrah, kjer je končna lestvica izgledala takole:
1. SERVING
4 4 0 0
2. ŠD
PODPECA-REŠER 4 2 0 2
3. KRALJ MATJAŽ 4 2 0 2
4. EKO DIM
4 2 0 2
5. TANABRANI
4 0 0 4

8 : 0 8

2.313

8

4
4
4
0

2.235
2.177
2.113
2.112

4
4
4
0

:
:
:
:

4
4
4
8

0
0
0
-8

8 KOS Peter
10 KOLARIČ Bori s
7 DELALUT Boš tja n

POLNO ČIŠČE. SKUP. PRA. S.PR. REZ.SKU. SK.POL. SK.ČIŠ.

384 174

558

10

26

1646

1112

534

350 190

540

7

20

1627

1060

567

360 176

536

6

18

1617

1084

533

smo bili edina ekipa, v kateri ni igral nobeden od tekmovalcev, ki igrajo v državnih ligah.
V letošnjem letu je predvsem drugi del prvenstva temeljil na pripravah za igranje kvalifikacij za popolnitev 3. državne lige vzhod.
Že v OTS Koroška smo morali igrati predkvalifikacije z ekipo KK Radlje II. Odigrani
sta bili dve tekmi, na katerih so naše barve
zastopali igralci Stanislav Kordež, Matjaž
Obretan, Miro Simetinger, Drago Hodnik,
Pavel Sušnik, Jože Ramšak, Alojz Napotnik,
Ivan Ropič in vodja ekipe Rudi ABRAHAM.
Na dveh tekmah, na Prevaljah in Ravnah,
smo premagali ekipo KK Radlje z rezultatom 6439 : 6358 podrtih kegljev in se uvrstili
na kvalifikacije kot prvak OTS KOROŠKA.
V mesecu maju, in sicer 9. in 10., smo igrali dvodnevne kvalifikacije z ekipami KK
Brežice, KK Drava iz Ptuja in KK Šoštanj II
na kegljišču KK Hidro v Medvodah. Naše
barve so zastopali kot vodja ekipe Rudi ABRAHAM in igralci Stanislav KORDEŽ, Aleš
GORZA, Pavel SUŠNIK, Matjaž OBRETAN,
Drago HODNIK, Alojz NAPOTNIK, Miro
SIMETINGER, Darko TOPOLOVEC in Ivan
ROPIČ. Prvi dan kvalifikacij smo zaostajali za KK Brežice za 8 podrtih kegljev. Drugi
dan pa smo KK Brežice prehiteli za 22 po-

				
Zelo kvalitetni treningi potekajo pod vodstvom vaditelja Aleša MOLIČNIKA z dečki
in eno deklico. Udeležili so se vseh 10 tekem
v organizaciji OTS Koroška, ki so bile organizirane na vse kegljiščih koroških klubov,
tudi v Črni sta bili dve tekmi. Naši tekmovalci pa so dosegli naslednja mesta v ligi OTS
Koroška posamezno:
1. mesto v svoji kategoriji Milan POTOČNIK
2. mesta v svojih kategorijah so dosegli: Jan
Potočnik, Žiga Repanšek, Matej Golob
2. mesto v svoji kategoriji je dosegla Nuša
Kamnik
Na državno prvenstvo osnovnih šol, ki je bilo
v Celju na kegljišču Golovec, se je od naših
članov uvrstil mladi Soldo Veronik Anže in
dosegel odlično 12. mesto.
V sezoni 2014/15 je članska ekipa našega
društva igrala v ligi OTS Koroška in dosegla
1. mesto. Pri tem je potrebno poudariti, da
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drtih kegljev in tako skupno zmagali za 14
podrtih kegljev in se uvrstili v 3. državno
ligo vzhod, kjer bomo igrali z ekipami KK
Korotan II, KK Slovenj Gradec, Ceršak, Radenska Radenci, Konstruktor iz Maribora, Impol iz Sl. Bistrice, Pivovarna Laško iz
Laškega, Konjice iz Sl. Konjic. Precej smo
hendikepirani zaradi tega, ker ne moremo
igrati na domačem kegljišču, ker je 3-stezno
in po pravilih mednarodne kegljaške zveze
igranje na takem kegljišču ni dovoljeno. Kot
domačini bomo igrali na kegljišču KK Fužinar PE na Ravnah na Koroškem, kar pa bo
precej povečalo stroške igranja. Prvo tekmo
igramo kot domačini na Ravnah z ekipo Impol iz Sl. Bistrice, ki je v prejšnji sezoni izpadel iz 2. lige, v nedeljo, 13.09.2015, ob 15.00
uri. Vsi ljubitelji kegljanja, vabljeni na Ravne
na spodbujanje naših igralcev na prvi tekmi
državne lige v zgodovini kegljanja v Črni.
Da smo se dela in tekmovanja lotili premišljeno in celovito, potrjuje dejstvo, da sta dva
naša člana, in sicer Stanislav Kordež in Ivan
Ropič, v mesecu juniju opravila izpit za sodnika I. kategorije in licenco, ki velja dve leti
in lahko sodita vse tekme, tudi mednarodne
na ozemlju Republike Slovenije. To bo pripomoglo k zmanjšanju stroškov tekmovanj, saj
bosta naša dva sodnika sodila tekme KK Fužinar PE Ravne, njihovi sodniki pa kot protiuslugo naše tekme, vse seveda brezplačno.

To bo seveda možno, saj je praksa KZS, da
se na tekme delegirajo domači sodniki, če
jih klub ima, ravno zaradi manjših stroškov,
kar se je pokazalo za zelo dobro ureditev.
V mesecu novembru je prišlo zaradi zamašene kanalizacije do večje poplave na kegljišču. Zaradi tega smo morali za dober mesec
prenehati s kegljanjem. V tem času smo delno razstavili steze in sanirali nastalo škodo.
Dobro je šlo zaradi hitre pomoči kar nekaj
članov društva in gasilcev PGD Črna, katerim gre zahvala za hitro pomoč. Prav tako
tudi delavcem KP Log za hitro ugotovljeno
napako in odpravo le-te. V mesecu dni, kolikor je potekala sanacija, smo uspeli osušiti kegljišče v celoti, zaradi česar ni nastala
večja materialna škoda. Sprva je kazalo, da
bo ta zelo velika. Zaradi poplave je nastala
materialna škoda za okrog 600,00 €, kar smo
krili sami iz sredstev za redno dejavnost
društva, posledica tega pa je bila pozneje
okrnjena dejavnost, vendar smo težave nekako prebrodili. Članom, ki so pri sanaciji
kegljišča pomagali, še enkrat izrekam iskreno zahvalo. Ponovno se je izkazalo, da prijatelje spoznaš v nesreči. Delo bomo nadaljevali še z večjo zagnanostjo, kljub občasnim
težavam.
Predsednik Kegljaškega društva Črna
Ivan Ropič

NEKAJ SPOMINOV RUDARSKEGA NADZORNIKA
Ob 350-letnici začetkov rudarjenja v Črni in okolici
Milan Pečovnik je že 37 let rudarski upokojenec. Za časa svoje službe pri Rudniku je bil
najprej delavec, potem kopač, nato kopač –
strelec in kasneje rudarski nadzornik. Rad
se spominja dogodkov in pripovedi iz tistih
časov, ko je hodil na 'šiht' v jamo v Heleni in
na Igrčevem. Nekaj teh spominov je ob 350-letnici začetka rudarjenja v Črni obudil tudi za
bralce Črjanskih cajtng.

»Novi obratovodja me je spodbudil in vse
uredil, da sem šel v šolo za nadzornika, torej
nisem več bil kopač, ampak sem opravljal
delo nadzornika. No, kasneje pa me je Rudnik dal še v politično šolo za eno leto in ko
sem se vrnil, sem bil poslovodja na obratu II
Helena – Igerčevo.
Tudi rudarski nadzorniki smo bili pri svojem
delu dostikrat v nevarnosti, reševati smo
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morali sebe in tudi rudarje. Vedno je bilo v
ospredju rudarsko načelo – varno delo. Nadzornik je bil za to zadolžen in se je moral pojaviti na pravem mestu ter reševati zadeve,
ki so se v tistem trenutku pojavile.
In kar nekajkrat sem imel srečo, da sem jo
dobro odnesel. Rudarji so delali v izmenah:
kopači so vrtali dopoldan, popoldan pa so
hodili strelci streljat. Nadzorniki pa smo
bili zadolženi, da smo jih občasno nenapovedano kontrolirali. Ko sem prišel do 'purfelkamre', so knapi tam sedeli, jaz pa sem
hotel vedeti, kako dolgo bodo sedeli, pa sem
se skril v stransko 'štrekno'. Tam sem čepel
in čakal, kdaj bodo šli, naenkrat pa je eden
priletel ven s prižgano ožigalno vrvico s kapico in razstrelivom ter jo vrgel pred mene.
Mene ni videl, ker sem bil v temi. Zbežal sem
po 'štrekni', kolikor so me nesle noge, in imel
srečo, da sem se lahko kam izognil. Ob steni sem tekel kakih dvanajst metrov in takrat
je 'poknilo'. Zabrisalo me je v eno steno, ves
popraskan in s strgano obleko sem padel v
nezavest. Ko pa sem prišel k sebi, sem šel
do delavcev in hotel vedeti, kdo je streljal in
zakaj. Bilo je pa 'glih' na Jožefovo in so mi
rekli, da ker je imel eden god, je bilo to za
njegov praznik. Pa sem rekel: »Njega ste hoteli počastiti, mene pa ubiti!« Ustrašili so se,
ker sem prišel k njim ves razcefran, pa so
me prosili, naj jih ne zatožim. Seveda bi v
takem primeru vse zamenjali in ne bi smeli
več streljati v jami. Jaz sem popustil in jim
dal le pridigo, naj kaj takega ne delajo več.
Imel sem rudarsko srečo. Rudarski pozdrav
SREČNO ni bil zaman. Helenska halda me
je enkrat skoraj pobrala. Poklicali so me, da
je v nadkopu odprta pipa za komprimiran
zrak. Kdo drug kot jaz sem moral v nadkop iti zapret to pipo! Ko sem jo zaprl, sem
posvetil in ugotovil, da je nadkop pod haldo
prebit in da zadržuje odprtje velika skala.
Majhni delci kamenine so padali na mojo čelado in ugotovil sem, da se nekaj dogaja.
Z vso hitrostjo sem bežal po nadkopu in se
zadnji trenutek prebil iz drče, tri minute zatem se je zrušilo in halda je napolnila drčo,

Nadzorniki obrata II Helena – Igerčevo; od leve
proti desni stojijo Fridi Geršak, Lenčka Polanšek,
Mirko Skudnik, Milan Potočnik, Milan Pečovnik;
čepijo: Rok Keber, Hubert Ipavec, Gvido Zvonar,
Jože Petrič in Ivan Brdnik

iz katere smo potem izvažali haldo štirinajst
dni, da se je prikazala odprtina.
Nekoč pa sem pet ur visel v eni steni in so
me morali reševati. Rad sem namreč hodil
po starih kopih in deloviščih, tja me je gnala
radovednost. Toda 'grta' sem lahko šel, nazaj pa nisem več mogel. Noge so se mi začele tresti in tam sem obvisel. Rešilo me je
rudarsko nadzorniško kladivo, ki sem ga dal
v eno vrtino, reševalci pa so prinesli droge
in 'štrik', da sem se lahko potem počasi spustil in rešil; moje kladivo pa je še sedaj v tisti
vrtini.
Zgodila se je tudi nesreča zaradi nespoštovanja predpisov. Pri svojem delu na delovišču
sta morala biti vedno prisotna dva strelna
mojstra. Zgodilo pa se je, da je šel na delovišče en sam. Ko je prižgal zažigalne vrvice
na odkopu in se sukal po delovišču, mu je iz
strelne torbe visela ena od vrvic in se slučajno za njim prižgala. Potem je šel na drugo
obzorje in tam ga je razneslo. Slučajno sem
delal na tem obzorju in naslednji dan ni bilo
videti kaj drugega kot kose mesa in kri na
stenah.
Na našem obratu je bil najnevarnejši škril in
ta črna kamnina je pokopala mnogo rudarjev. Tudi jaz sem se enkrat komaj rešil in še
Pušnika zraven potegnil, da sva se hitro ven
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spravila. Delali smo nadkop, okrog 30 m je
že bilo narejenega, in ko je on zagledal škril,
si ni upal vrtati naprej. Na to me je opozoril
in ko sem šel pogledat, mi je škril že rahlo
padal po čeladi, in to je bil znak, da se tam
nekaj premika. Imela sva srečo, da sva se
pravi čas rešila, njegov 'cajh', to je vrtalno
orodje, pa je ostalo tam. Potem je zabučalo,
kot bi celo Peco streslo. Na tem mestu smo
potem postavili križ in prenehali delati.
V Topli so se knapi radi zadrževali v svoji kamri/pudi, čeprav bi morali že davno delati.
Potihoma sem se prikradel do njih in videl,

kako so hranili miš. Imeli so namreč udomačeno eno miš, po kateri so napovedovali vreme. Če je bilo slabo vreme, miši nisi videl, če
pa se je napovedovalo lepo vreme, pa se je
sukala okoli njih. Tako so pred koncem 'šihta', preden so prišli iz jame, vedeli, kakšno je
zunaj vreme.«
Milan Pečovnik pa ima takih pripovedi in
resničnih dogodivščin še veliko in obljublja,
da jih bo objavil v svoji knjigi.
Irena Greiner

SPOMIN NA BRINO
Ko si otrok želi psa, si ga želi z vsem srcem.
Upa, da bo v njem našel zvestega prijatelja,
navihanega pajdaša ali zgolj bitje, ki mu bo
lahko posvetil svojo skrb in pozornost. Vendar je tistega večera v naše življenje vstopilo
veliko več, kot si majhen otrok sploh lahko
predstavlja. In tam je čepela, puhasta črna
kepa ter se prestrašeno stiskala v kot. Moja
neskončna želja na štirih tačkah – Brina.
Da bo reševalka, smo se odločili, še preden
sta oče in mama na skrivaj šla ponjo. Potrebno je bilo začeti od začetka in brez pravih izkušenj. Sama sreča nam je dodelila namesto
labradorke (za kar se je Brina izdajala, ko
je bila še mladiček) mešanko z najboljšimi
lastnostmi dveh pasem: podedovala je zvestobo ter vztrajnost ovčarja in nežnost ter
potrpežljivost labradorca. Le njena ušesa se
niso mogla ravno odločiti, kam spadajo, zato
je eno vztrajno stalo pokonci, drugo pa se je
povešalo navzdol.
Brina si je v svoji profesionalni karieri (kot
lavinski pes) ter malo manj profesionalni
(kot scarkljano bitje, kakor se za pravega
pasjega družinskega člana spodobi) nabrala mnogo izkušenj. Spomin na nekatere še
danes zariše nasmeh na obraz, druge pa so
za sabo pustile boleče sledi.

Da ima izredno dober voh ter občutek za iskanje, je pokazala na neki zimski vaji na Raduhi. Reševalci so s pomočjo lavinskih žoln
(elektronske naprave) iskali že pred tem v
sneg zakopano napravo. Da se skrita žolna
sploh lahko najde, mora biti vključena, kar
pa v tem primeru, seveda, ni bila. Eden od
reševalcev-pripravnikov jo je nepropustno
zapakiral v plastično vrečko ter izključeno
zakopal globoko v sneg. Na zasneženem hribu nad kočo jo je bilo nemogoče najti, zato se
je v iskalno akcijo podala Brina. Nekateri so
upravičeno dvomili, da jo bo sploh našla, saj
plastična vrečka zadržuje vonj. Poleg tega
lavinski psi med treningom sledijo človeškemu vonju. Tokrat je bil sneg prekrit s človeš43
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Že več ur nemočno leži huje poškodovan. »Ke
ste tk dolgo hodli, nobedn me ni ču, a si vido
gamsa, če bi mel puško …« Umirim ga, pokličem 112 in reševalna akcija je stekla.
Brina je tistega dne začutila, da nekdo potrebuje njeno pomoč in se je zavedala, da mora
pomagati. Imela je človeški občutek, ki ga
primanjkuje mnogim ljudem.
Žal pa se vse akcije reševalca, človeškega
ali pasjega, ne končajo srečno. Plaz pod Raduho, kjer je Brina tolikokrat trenirala, je
postal ena najpomembnejših in hkrati ena
najbolj žalostnih izkušenj v njeni reševalni
karieri.
Februarja 2010 se s psičko Tijo odpravim na
Bistriško špico. Brino pustim doma, stara je
deset let, zato je na turno smučanje ne vzamem več s sabo. Odhod od doma je vedno težak. Brina čuti, da grem v hribe, kjer me je
zvesto z veseljem spremljala že desetletje, zdaj
pa jo puščam doma. Malo pred Lužami parkiram in odrinem proti Bistriški špici. Uživam v zimski idili in tišini, ki jo ruši samo
rahel zvok drsenja smučk po snegu. V vrhnjem delu, ko se smrekov gozd zaključi in se z
višino ter vetrom borijo le še borovci, me, kot
po navadi, na Bistriški špici pričaka močan
veter. Oblečem še vetrovko, potegnem kapuco preko glave in nadaljujem. Ob zvoku vetra
in plesu ostrih kristalov, ki se mi zabadajo
v obraz, hitro prispem na vrh. Iz nahrbtnika potegnem telefon, da bi pogledal na uro
in bežno še proti pozivniku, ko presenečen
zagledam sporočilo: Plaz na Raduhi odnesel
tri planince. V močnem vetru in zakrit s kapo
ter kapuco nisem slišal pozivnika. Pokličem
nekaj prijateljev reševalcev, a nobenega ne
dobim na telefon, nato še hčerko Aljo, naj
pripelje Brino do Šumela (križišče, ki ga bom
v smeri Raduhe prečkal). Na skrajni meji še
sprejemljivega tveganja oddrvim proti dolini. Preveč znanja imam o plazovih in zavedam se, da je pomembna vsaka sekunda. Pri
Šumelu, kjer me že čaka Alja, obstojim samo
za nekaj trenutkov, da v avto skoči še Brina in
oddrvim proti Bukovniku. Kmalu me dohitita v zadnjih letih najboljša koroška alpinista

kimi sledmi, saj so po njem že cel dan hodili
reševalci, plastična naprava pa je oddajala
le malo vonja. A Brina jo je našla! Kakor da
bi vedela, kaj išče. Kot vsakič, se je tudi
tokrat razveselila svoje najdbe in vrečko hitro skopala izpod snega.
Pri devetih letih pa jo je doletela nesreča
vseh pasjih nesreč – k hiši je prišla še ena
črna kepa, ki je nerodno capljala okrog po
travi, težila in se želela stiskati. Vendar ji je
Brina hitro pokazala, kako se je treba obnašati. Postala je odlična pasja mentorica, tako
na vajah in v akciji kot tudi pri vseh neumnostih. Tija ji je popolnoma zaupala: če se je
Brini zdelo potrebno, da z lajanjem opozori
mimoidočega psa nase, ji je Tija brez pomisleka sledila. Tudi takrat, ko psa izza žive
meje sploh ni videla in je lajala v prazno, ni
dvomila … Brina že ve, kdaj se laja! Za vso
pasje znanje, ki ga ima Tija, za njeno željo do
iskanja, za vse, kar smo se v teh letih naučili
o psih, se je potrebno zahvaliti Brini. Njena
zapuščina se ni končala z njo, ampak ostaja
v nas.
Vsakič ko zazvoni telefon in se na ekranu
izpiše poziv za iskalno akcijo, se reševalec
zaveda, da nekdo potrebuje njegovo pomoč.
Za Brino pa je bilo iskanje le igra, v kateri
je uživala in za katero je bila na koncu nagrajena. Zavedati se dogajanja, je človeška
stvar. Vsaj tako smo mislili …
Oktober, 2009. Težek dan je za mano. Jurij me
je obvestil, da se je smrtno ponesrečil naš prijatelj in načelnik Franc Oderlap. Z žalostjo
v srcu se popoldan odpravim na sprehod v
bližnji gozd na Obistove skale, spremljata me
Brina in Tija. Naenkrat opazim, da sta se Brini sumljivo postavili obe ušesi strumno pokonci ... nekaj je zavohala, sprva pomislim na
divjad. Predaleč pred mano sta, da bi klical
za njima in kmalu že izgineta za robom. Pa
ne ravno danes … kmalu zaslišim neobičajno
in neumorno lajanje. Kličeta me? Pospešim
korak. Ko se približam, zagledam na tleh obnemoglega lovca, ki je padel na strmem pobočju pri lovljenju gamsa. Tija laja na varni
razdalji desetih metrov, Brina je tik ob njem.
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jena in je sledila igra, zdaj pa ne sme zraven.
Vendar čas se izteka in treba je iskati naprej. Ko jo ponovno pripravljam na iskanje,
se še enkrat poskuša vrniti k najdenemu, a
jo usmerim naprej: »Brina, še enega moramo
poiskati.« Ne potrebuje dolgo … še z večjo vnemo zakoplje in nam pokaže tudi drugega globoko zasutega nesrečnega planinca. Scena se
ponovi … Primem Brino in jo potegnem stran.
Prihaja vedno več reševalcev, tudi zdravnika.
Naju ne rabijo več, zato se umakneva. Brini
ni jasno, zakaj nobene pohvale, kaj je narobe,
če pa je vse naredila tako kot vedno. Oprosti,
Brina, bila si odlična, igrala se bova naslednjič … še velikokrat. Umakneva se z mesta
nesrečnega dogodka proti planinski koči.
Minilo je 16 let … 16 prekratkih let. Pogled se
še ni navadil, da je mesto, kjer je pred hišo
ležala Brina, prazno. Še vedno uhaja tja v
upanju, da bo na travi ležal siv gobček.
Ko vstopi v tvoje življenje pes, ga imaš rad
z vsem srcem. V njem najdeš zvestega prijatelja, navihanega pajdaša ali zgolj bitje, ki
mu posvetiš svojo skrb in pozornost. Vendar
pride čas, ko se je treba posloviti … takrat ne
odide le pes, ampak vzame s sabo tudi del
srca.
Milan in Alja Plesec

Grega Lačen in Matej Flis. Nista gorska reševalca, vendar sta nam ob gorskih nesrečah že
večkrat priskočila na pomoč. Grega me prehiti in obstoji: »Prid u moj avto, zgora je led na
cesti, ne vem, če boš pršo grta.« Ko pridrvimo
do Bukovnika, nas pobere helikopter slovenske vojske, ki je že odložil prve reševalce na
plazu … Čez nekaj minut stojimo na začetku
velikega plazu, ki se je utrgal pod steno Male
Raduhe in se ustavil na balvanih nad staro
kočo, ki jo je prav tako pred leti porušil plaz.
Ozrem se proti steni in nekje na sredini plazu zagledam Petra in Bojana, ki pregledujeta
plaz, če bi bilo karkoli na površini. Vendar
zasute v kratkem času lahko najde samo reševalni pes.
Pokleknem k Brini, ki ji v resni situaciji bolj
zaupam (Tija si mora še nabrati izkušenj).
Začnem rutinski ritual z mnogih treningov.
Poskušam se umiriti, da nervoze ne bi prenašal na njo. Nato sledi ukaz – išči! Nekje v
ozadju se sliši ropot helikopterja, Brina pa
nam s kopanjem kmalu nakaže, kje je zasuti.
Zakličem: »Brina je našla prvega zasutega!«
Matej se čudi, kako hitro ji je uspelo. V podzavesti slišim požrtvovalne glasove reševalcev:
»Hitro, mudi se, ahti na glavo, daj psa bk …«
Brini ni jasno, vedno je bila za najdbo nagra-

LITERARNI VEČER IN RAZSTAVA

»UBESEDENI SVET ČRNE NA KOROŠKEM«
Ob 60. obletnici Koroškega turističnega
tedna je v ponedeljek, 10. avgusta 2015, Turistično društvo Črna v Kulturnem domu
organiziralo edinstven literarni večer. Povabljeni so bili vsi domači avtorji ter drugi
raziskovalci življenja v Črni, ki so skozi čas
s svojim delom prispevali h kulturni dediščini Črne na Koroškem. Nekateri izmed njih
še vedno bogatijo zbirko pisnih virov kraja.
Dogodek pa je bil poseben tudi zato, ker se
je na isti dan pred 122 leti rodil Lovro Kuhar,

bolj poznan pod psevdonimom Prežihov Voranc. S tem je bil hkrati počaščen spomin na
pisatelja, ki je tudi ubesedil Črno in jo ponesel v svet slovenske književnosti, v njegovem
delu opisana pot Čez goro k očetu pa je za
pohodnike še danes privlačna.
Tik pred pričetkom literarnega večera je
v galeriji potekala otvoritev filatelistične
razstave in razstave »Ubesedeni svet Črne
na Koroškem«, slednja je bila namenjena
predstavitvi vseh domačih avtorjev, poleg
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raznih raziskovalcev kraja, ter razstavi njihovih
del v fizični obliki. Na samem literarnem večeru
je povezovalka dogodka
Vesna Burjak izpostavila
citat Marije Irme Vačun
Kolar:
»Svet je ubeseden toliko,
kolikor je opisan, kolikor
je materialni del življenja
izpričan miselno. Zapisana beseda je dar človekovega duha, moč njegove
misli, ki priteguje iz teme
nezavednega v svetlobo zavedanja še neznani, nepotrjeni in nevidni obstoj življenja, da
ga ohranja v spominu in za nove rodove.«
Besedo je nato predala tudi posameznim avtorjem, ki so na kratko predstavili svoje delo,
poskrbeli za pestrost prireditve in ji dodali
domač pridih. Celoten večer je popestrila še
vokalna skupina »Smo, kar smo«, nekaj besed pa je vsem namenila tudi županja mag.
Romana Lesjak. Ob koncu večera so bili vsi
prisotni, avtorji in poslušalci, povabljeni še
na druženje ob zakuski.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Seznam domačih avtorjev in raziskovalcev
življenja v Črni:
1.
FRANČEK ANŽELAK
2.
MARKO KAREL BERLOŽNIK
3.
NIKO BRUMEN
4.
SAŠA FUŽIR
5.
STANKO GRL
6.
GVIDO JANČAR
7.
BARBARA JELEN
8.
TOMO JESENIČNIK
9.
KRISTIJAN JEZERNIK
10.
MARIJA KOMPAN
11.
PETER KROPIVNIK
12.
JURE LESJAK
13.
PETRA LESJAK TUŠEK
14.
MARIJAN LAČEN
15.
IVAN MODREJ
16.
MARIJA MAKAROVIČ
17.
ALEŠ MOLIČNIK

JANEZ MRDAVŠIČ
HELENA OŠLAK
MILAN PEČOVNIK
NINA PETEK
HENRIK PETRIČ
JOŽE PLESEC
MATJAŽ PLESEC
SIMON POTOČNIK
MAJDA RAVNIKAR
PETER RAZTOČNIK
MARTA REPANŠEK
JANEZ ŠVAB
MARIJA IRMA VAČUN KOLAR
KSENIJA ZMAGAJ

Seznam društev in zavodov, ki v okviru naše
občine izdajajo zbornike in publikacije: Čebelarsko društvo Črna, Prostovoljno gasilsko društvo Črna, Društvo upokojencev,
CUDV Črna, OŠ Črna, Podružnična šola
Javorje, Podružnična šola Koprivna, Vrtec
Črna, Čebelarsko društvo Žerjav, Društvo
literatov Mežiške doline, Društvo ljubiteljev
starodobnih vozil, Nogometni klub Peca, Delavsko prosvetno društvo Svoboda.
Barbara Jelen
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ŠILCE LITERATURE
Helena Ošlak, bralcem Črjanskih cajtng znana po zapisih Iz Lenčkine cule, piše tudi pesmi.
Prve so nastale že ob koncu osnovne šole, več pa jih je napisala v času upokojitve. »Pišem, kadar mi duša prekipi od lepih ali žalostnih reči,« pravi avtorica spodaj zapisanih spominov na
dopust.

MORJE

SPREHOD

Simbol poti si do iskanja samega sebe,
do spoznanja veličine narave,
kot simbol poti in vrnitve,
morje kot neskončnost narave,
kot meditacija, če znamo
vanj zarezati s svojimi rokami,
kot izziv na plovilih,
če si domač z bogovi vetra.
Morje s svojimi obalami in
golimi telesi, iščoč sonca …
Vse se spreminja, le valovanje
morja ostane enako.
Čakaš na obali na svoj val,
čakaš, čakaš in upaš …
Morda se vrne naslednje leto,
kdo ve, morda nikoli.

Sprehod skozi vas v lepoti večera.
Med hišami po ozkih ulicah,
med redkimi borovci nad obalo,
skozi opojne vonjave večera,
mimo pritajenega šumenja morja,
mimo utišanih glasov človeških,
mimo ladij in čolnov z nenavadnimi imeni,
vse do kotička, mojega kotička,
skale tik ob morju.
Sedim na njej, na moji morski klopci
in strmim v modrikaste zavese
morja neba in meglic.
Hrepenim, sanjarim in upam.

VRAČAM SE
Sama sredi zaliva.
Pozdravljajo me borovci, moji borovci.
Poznam jih od nekdaj, skale na levi, desni,
kakor podobe iz sanj.
Poznam jih od nekdaj,
vsak delček morskega zaliva.
Poznam vsak kamen, vsak šop trave, vsako
drevo, kakor da sem doma.
Vračam se na mojo obalo, najlepšo
obalo, na moj Jadran.

LAPOD
Sem otok sredi otoka, nobene sorodne duše,
le lepota kraja.
Vsak dan hodim, raziskujem,
Odkrivam in v tem uživam.
Že je tu slovo!
Slovo od otoka je slovo od kraja,
kjer človek ni samo turist.
To je kraj, kjer se modrina morja
staplja z modrino neba,
kjer spomin na zven pesmi škržatov
in let galebov nad valovi morja,
zatoni sonca nad obzorjem,
ostajajo v tebi še dolgo potem,
ko si doma.
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TRI DEŽELE – EN SVET
RELIGIJE (VERE)
BUDIZEM
Nepal je budistična dežela in v njej živijo
budisti, ki so budistično vzgojeni, budistično
razmišljajo in budistično doživljajo. Budizem
je ena starejših ver na svetu in se je začela
okoli 500 let pred našim štetjem. Budizem je
ustanovil Buda. Danes se k budizmu prišteva okoli 500 milijonov ljudi. Budizem je religija in filozofija. Buda je zapustil posvetno življenje in doživel razsvetljenje. Njegov nauk je
strnjen v štirih plemenitih resnicah:
- življenje, kot ga poznamo, je ali slej ko prej
vodi do trpljenja ali notranjega nemira,
- trpljenje povzroča poželenje kot oklepanje
določenega občutka obstoja stvari ali pojavov, ki jih dojamemo kot vrh sreče ali nesreče,
- trpljenje se konča, ko preneha poželenje; to
dosežemo, ko izkoreninimo zablodo oz. nevednost in na ta način dosežemo razsvetljenje.
- to osvobojenje dosežemo tako, da sledimo
poti, ki jo je zaznamoval Buda.
Posledično temu budisti izpričujejo sledeča
verska prepričanja:
- naj bodo vsa bitja srečna in naj ustvarjajo
vzroke za srečo;
- naj bodo vsa bitja osvobojena trpljenja in
naj ne ustvarjajo vzrokov zanj;
- naj bodo vsa bitja neločljiva od čiste sreče,
ki je prosta trpljenja;
- naj vsa bitja bivajo v veliki enodušnosti, ki
je prosta navezanosti na bližnje in sovraštva
do daljnih.
Da lahko uresničijo ta verska prepričanja,
jim ni dovolj eno življenje, morajo jih imeti
več. Zato verjamejo v reinkarnacijo, tj. da
se rojevajo po smrti vedno znova in znova
v novo življenje; z namenom, da se dvignejo
po evolucijski lestvici in se na koncu osvobodijo rojevanja in umiranja in s tem doživijo
razsvetljenje in večno življenje.

Budistična pagoda (stupa) v Nepalu

KATOLIŠTVO
Peru je katoliška dežela in v njej živijo katoličani, ki so katoliško vzgojeni, katoliško razmišljajo in doživljajo. Katolištvo se je začelo
z našim štetjem. Katolištvo je ustanovil Jezus
Kristus. Danes se k katolištvu prišteva okoli 1,1 milijarde ljudi. Katolištvo je prvobitna
oblika krščanstva ( pozneje sta se od njega
odcepila protestantstvo in pravoslavje, predvsem zaradi nepriznavanja papeža). Beseda
izvira iz grške besede katolikos in pomeni
svetoven oz. vesoljen. In rimskokatoliška cerkev s sedežem v Rimu je v dva tisoč letih res
postala svetovna. Katolištvo ima veliko skupnega z ostalima verama krščanstva, predvsem vse temeljijo na evangelijih oz. svetem
pismu, od njih pa se razlikuje predvsem v
tem, da verjame, da je božja milost prešla z
Jezusa na apostole in potem s polaganjem
rok pri duhovniškem posvečenju v nepretrgani verigi na današnje duhovnike. Rimski
papež je torej neposredni naslednik svetega
Petra, ki mu je Jezus rekel: Ti si Peter (Ska48
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- izpovedovanju, da ni drugega boga poleg
Alaha in da je Mohamed njegov poslanec;
- opravljanju petkrat dnevno obvezne molitve;
- postu v mesecu ramadanu;
- dajanju zekat-a: vsak musliman je dolžan
dati del svojega imetja (največkrat je to 10
odstotkov) ubogim;
- opravljanju hadž-a: vsak pravi musliman,
če je za to zmožen, mora vsaj enkrat v življenju potovati v Meko (v Saudsko Arabijo).
Za islam oz. islamske države je značilno, da
so edine države na svetu, kjer je vera praviloma povezana z družbenimi oz. političnimi
strukturami. Zaradi tega ima religija seveda
izredno močan vpliv na celotno družbeno
dogajanje.

la) in na tej skali bom sezidal svojo cerkev.
Temelji katoliške vere po svetem pismu so :
- verovanje v sedem zakramentov;
- verovanje, da sveti duh izhaja iz Boga in
tudi sina;
- verovanje, da je v evharistiji v duhovnem
smislu prisoten Jezus Kristus;
- verovanje, da je prav častiti svetnike in svete podobe;
- verovanje, da je Marija bila spočeta brez
izvirnega greha in da jo je prav častiti in klicati za posredovanje pri bogu;
- verovanje, de obstajajo različna stanja, ki
jih doseže neumrljiva duša po telesni smrti
(nebesa, vice, pekel).

Katoliška katedrala v Limi

ISLAM
Maroko je islamska dežela in v njej živijo
muslimani, ki so islamistično vzgojeni, islamistično razmišljajo in doživljajo. Islam se je
začel približno 600 let našega štetja. Islam
je ustanovil Mohamed. Danes se k islamu
prišteva okoli 1,3 milijarde ljudi. Islam je monoteistična religija, ki verjame, da se je Bog
(Alah) preko angela razodel Mohamedu.
Islam pomeni pokorščino bogu, njegovi verniki so muslimani, kar pomeni božji vazali.
Sveta knjiga islama je koran, v katerem so
razodete vse resnice. Zato muslimani niti ne
potrebujejo duhovnikov, ker izhajajo pri verovanju direktno iz korana. Islam temelji na
petih stebrih:

Muslimanska mošeja v Casablanci

OTROCI (LJUDJE)
NEPAL
Mislim, da je za nama že enajst dni trekinga okoli Anapurn, veličastne verige himalajskih vršacev, ko se odločiva, da sva že dovolj
daleč od civilizacije in da lahko začneva
podarjati to, kar sva prinesla s seboj. Nič
posebnega, a za njih pravo bogastvo, ki jih
zadovolji ali celo osreči kar za nekaj dni ali
celo več. Kar nekajkrat sva bila spodaj, nižje, kjer je nekoliko več civilizacije in s tem
življenje lažje, v skušnjavi, da bi razdajala
te najine skromne zaklade (nekaj kg žvečil49
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nih gumijev, več kot sto enostavnih kemijskih svinčnikov in nekaj rabljenih plišastih
igrač). Njihove kot oglje črne, nekam otožne oči z izrazom nemoči in brezupa, ki so
nemo spremljale nas bele sahibe (gospode),
so človeka vseskozi navdajale z občutjem in
potrebo, da bi jim nekako pomagal. Nikakor
se ni bilo moč izogniti neprijetnemu občutku
krivde, da prideš sem med njih kot nekakšen
bogataš (kar po evropskih merilih zagotovo
nisi) in jim jemlješ to njihovo čudovito deželo
za svoje zadovoljstvo. Oni pa te lepote ne morejo in niti ne znajo uživati. Njihova življenja
so vse preveč vpeta v dnevno borbo za skromno preživetje. To so otroci, ki jim je le malo
ur na dan dano za igro, za sproščenost in
veselje. Večino časa so že od rane mladosti
dalje vpeti v večkrat nič kaj lahka domača
opravila ali pa prodajajo svoje delo drugje.
Višje ko sva šla, težje so bile njihove življenjske razmere in manj časa za sproščeno otroško življenje. In vedno bolj sem se zavedal,
da je to vzrok za njihove otožne poglede. Ko
sva tam gori, krepko čez 3000 m visoko, dala
prva darila, so se pogledi razsvetlili, ročice
so se skromno stegnile naprej in v pogledih
sem začutil upanje in radost. Čisto nič drugačno kot doma pri svojih otrocih, vnukih in
pri drugih otrocih ob novoletnem obdarovanju.

PERU
Več ur, vsaj tri, že hodijo za mano. Na tako
imenovani varni razdalji. Štirje so. Težko bi
presodil njihovo starost. Mogoče imajo sedem, osem let, več kot deset zanesljivo ne.
Kar daleč so že od doma. Pri nas doma bi
bila že prava panika.. Tu je očitno ni in je ne
bo. Saj so čisto mirni, če bi pričakovali zaradi skrbi svojih staršev kakšno hudo kritiko,
zanesljivo ne bi bili tako mirni. Nekajkrat
sem jih poskusil nagovoriti, a so se vedno
umaknili za korak, dva ali se skrili za bližnje drevo ali skalo. Njihove zvedave oči me
neprestano spremljajo. Vsakokrat ko se od
daleč zagledam v njih, mi nekaj govorijo, mi
na vsak način želijo nekaj povedati. Te oči
inkovsko-španskih potomcev tukaj visoko
na perujsko-andski planoti so tako zelo podobne in hkrati tako različne od tistih iz nepalskih višav. V njih je enako svetleča črnina, ki človeka, ki se ogleda v njih, kar nekam
zasanjajo. Ni pa v njih tiste žalostne otožnosti, temveč izžarevajo živ, radoveden pogled.
Toda njihovo vedenje je v nasprotju z njimi.
Sramežljivo, zadržano, nekako bogaboječe.
Tudi potem, ko se usedem in iz nahrbtnika
izvlečem skrite zaklade, ne planejo po njih,
a v njih čutim neprikrito željo, da bi ravno
to želeli storiti. Šele ko jim zelo nedvoumno
pokažem in tudi poskušam v nekaj besedah
španščine povedati, da je to za njih, se previdno stegnejo v tisto značilno kretnjo, prosim,
pa mi daj. V njihovih očeh pa žari tista tako
zelo prepoznavna luč srečnega otroka, ki
se mu je pravkar izpolnila trenutno njegova
največja želja na tem svetu.

Dekle iz
Peruja

Fant iz Nepala
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MAROKO
Berberska vas globoko v Visokem Atlasu
Maroka je polna otrok. Velikih, malih in čisto
malih. Po velikem prašnem vaškem dvorišču
skačejo sem in tja. Očitno se gredo neko igro,
katere bistva pa kljub daljšemu opazovanju
ne uspem razvozlati. Eden je bolj skromno
oblečen ko drugi. Vsi so kar simpatično zaprašeni, najmlajšim pa se prah veselo meša
s svečko, ki jim nagajivo visi iz nosa vse do
ust. Očitno že zelo dolgo niso bili obrisani.
In še bolj očitno to nikomur ni mar, ne njim
ne njihovim staršem. Poskušam se vključiti v
njihovo igro. Nič nimajo proti. Le gledajo me
s svojimi širokimi očmi, tako zelo podobnimi
tistim iz Nepala ali Peruja. Nerodno nekaj
časa skačem v tej igri z njimi. Z ničemer mi
ne dajo vedeti, kakšen štor sem v primerjavi
z njimi. Naenkrat začutim v svoji roki drobno ročico. Pogledam jo, ona pogleda mene.
Dva živa oglja pet, šest let stare deklice. Milo
in zaupljivo me gleda. Pogled, ki te prevzame
in ga težko pozabiš. Čisto nagonsko, kot da
bi se ji lahko z eno žvečilko oddolžil za ta prvobitni in iskreni pogled, se z roko stegnem v
nahrbtnik in ven potegnem šop žvečilk. Želi
jih vzeti. A je za hip prepozna. Cel trop otrok
je v trenutku prekinil svojo igro in se zapodil proti meni in prej da sem se zavedel, sem
ostal brez vsega v roki. Stopili so nekoliko
nazaj in v poziciji 'mi bi še' čakali na še kakšen dar. Moja prijateljica ni dobila nič. Obe
očki sta se ji rahlo orosili in široko, očitajoče
zrli vame. O bog, koliko takšnih krivic je že
doživela v svojem življenju, berem v njenem
izrazu. Poiščem najlepšo plišasto igračo in
najslajše bombone ter ji vse varno stisnem
v roke. Samo še enkrat me nežno, mogoče
hvaležno pogleda ter kot prestrašena srna
zbeži proti svoji hiši.

Otroci iz Maroka

raj, kako bo šele, ko si spodaj, v njih. Njegova pot se začenja daleč zgoraj na severu, v
Tibetu, blizu najvišje gore na svetu, Mount
Everesta (Sagarmate po nepalsko). V milijonih let je presekal množico himalajskih vrhov in si svojo pot drzno začrtal od Everesta
do ravnic Katmanduja. Milijarde in milijarde kubikov je že preteklo skozi te globoke in
temačne soteske, čez peneče brzice in čez
divje čeri. Ogromno rodovitnega materiala
je odnesel na nepalska polja. Brez njega življenje tam spodaj na jugu ne bi bilo mogoče.
Večkrat se v tej divji vodi znajdejo tudi ljudje,
ki nekako ne 'pašejo' zraven. Včasih je to po
nesreči in nato tistih praviloma nikoli več ni
ven in resnici na ljubo, postanejo kar dobro
gnojilo spodaj na poljih. V zadnjem času pa
so to kajakaši in raftarji, ki se hočejo soočiti
s prvobitnostjo divje narave. Danes bomo ti
raftarji tudi mi. Na startu se še enkrat ozrem od spodaj navzgor, pozneje za to ne bo
več časa. Pogled drsi po navpičnih stenah
navzgor, vse višje in višje. Stene kar ni in ni
konca. Saj 5000 m in več vertikale tudi ne
more biti kar tako konec. In zgoraj daleč,
neskončno daleč se bleščijo zasneženi vršaci najvišjega in najmogočnejšega gorstva na
svetu. Prvi prš vode je nadvse osvežujoč in
nam da vedeti, da ravno vroče ne bo, čeprav
nam je sedaj kar dobro vroče. A ne vem zakaj! To nas kar v hipu iz zasanjanosti v hribe
postavi v realnost vode. Kaj bi dal, da bi sedaj bil zgoraj v hribih, a sem na zibajočem

GORE (NARAVA)
RAFTING
Bhote Koshi v Nepalu se burno krotoviči daleč spodaj pod nami. Njegove penaste brzice
vzbujajo strah in spoštovanje. Že od tu zgo51
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in burno poskakujočem raftu. Že kar na začetku so brzice najbolj divje. Takoj se začne
rock 'n'rol, kot nekateri poimenujejo rafting
in njegovo svobodno gibanje na razpenjenih valovih. Poseben užitek, ko ga enkrat
okusiš, ga zlepa ne moreš opustiti. Večurna
pot navzdol, ki se vsakih nekaj deset metrov
dramatično spreminja, nas popolnoma vsrka vase. Te trenutke živimo samo za reko in
z reko Bhote Koshi. Vsaka pomisel in reakcija na kaj drugega bi lahko bila kar usodna
nepremišljena napaka. To popolno zlitje z
deročo vodo je nekakšen krst prvobitnosti
človeškega doživljanja in gibanja. Spodaj, ko
se reka umiri, nas izpljune na breg kot nezaželen material; a naše doživetje je popolno.

soko. Pred nami pa je okoli 1500 m spusta. A
ne še. Prej se morajo oči in duša napasti pogledov na za mnoge najlepših gorah na svetu.
Zaradi aklimatizacije za nadaljnje ture in seveda zaradi teh pogledov smo vendar prišli
sem. Cordillera Blanca (Bela veriga) opravičeno nosi to ime. Pred nami stojijo v nebo kipeči drzni vršaci, okovani v večen belo zelen
led. Dosegajo višine od šest do blizu sedem
tisoč metrov. Mislim, da si noben slikar v
svoji fantaziji ne bi upal narisati bolj atraktivnih oblik. Resničen pogled, ki jemlje dih
in ga kar ne bi želel nehati uživati. A treba
je dol. V začetku z malo bojazni in z rokami
vse preveč na zavorah. Počasi pa popuščajo
zavore v meni in na kolesih. Vožnja postaja
vse hitrejša in vse bolj sproščujoča. Ko zapeljem v predmestje Huaraza (največjega mesta med Blanco in Negro), mi je kar žal, da je
vsega konec. Sedaj bi šele začel prav uživati.
A tako je pač to v življenju.

KOLESARSTVO
Kar nekaj kilometrov je že za nami, makadamska cesta pa se vse bolj vijugasto in
drzno dviguje proti vrhovom Cordillere Negre v perujskih Andih. Čeprav sem že marsičesa navajen, me sedaj kar pošteno stiska v
prsih. Nisem pa čisto prepričan zaradi česa:
ali zaradi tega, ker se naš kombi na vsaki
'ridi', in teh ni konca ne kraja, nevarno zaziblje čez rob ceste. Ker sedim spredaj, na
vsakem ovinku krepko pogledam na vse
globlje brezno pod seboj. Nič kaj koristna mi
ni razlaga šoferja, da so to posebni kombiji,izdelani za takšne razmere in imajo precej
zmanjšano osno razdaljo. Moj spomin preletavajo slike različnih avtomobilov, ki so tukaj
v Andih ničkolikokrat končali svojo pot. Tudi
druga razlaga šoferja, da se je to zgodilo domačinom, ki res pretiravajo, da pa nas, turiste, vozijo bolj previdno, ne zaleže veliko.
Vožnja je za mene odločno prehitra! Ali pa
je to stiska zaradi tega, ker se bom čez nekaj
časa kot kakšen free rider (za kar pa nisem
izučen) moral s kolesom spustiti po tej cesti
navzdol. Ker sedaj lahko to pišem, je očitno
vsa tista stiska bila brezpredmetna. Še nekaj
'rid' in vožnjo končamo na enem izmed sedel
Cordillere Negre, na nekaj več kot 3300 m vi-

TREKING
V soju čelnih svetilk nekaj po tretji uri zjutraj
počasi zagrizemo v strmino nad taborom, ki
nas je na višini nekaj manj kot 3000 m gostil
zelo kratko noč. Naš cilj je okoli 1200 m nad
nami. Jbel Toubkal - najvišji vrh Visokega
Atlasa v Maroku. Za Kilimanjarom in Mount Kenijo je to tretje najvišje pogorje v Afriki. Že po dobri uri hoje, ko se svet postavi
še bolj pokonci, bi že skoraj morali natakniti
dereze, a so na srečo naši predhodniki vsekali kar dobre stope v strmem in sedaj ponoči trdem in poledenelem snežišču in nam
tako tega ni treba. Tako še hitreje napredujemo. Pri tem pa seveda ne moremo odgnati razmišljanja, kako zelo raznolika je ta
Afrika: še včeraj smo se pekli na marakeški
planoti pri več kot 40 stopinjah, sedaj pa je
temperatura kar krepko v minusu. Ravno
ta hitra sprememba temperature in pa ta
višina brez aklimatizacije sta glavni nevšečnosti pri osvajanju tega vrha, ki sicer tehnično sploh ni zahteven. A ne prva ne druga
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POPOTOVANJA
nevšečnost nam ne predstavljata posebnih
ovir. Klub temu pa čas kar hitro teče in s prvimi jutranjimi žarki že stojimo na vršnem
grebenu. Pred nami sta le še kakšni dve uri
vzpona. Vršna kupola zažari v vzhajajočem
soncu, prav tako bližnji atlaški vršaci. Njihova temna stara kamenina, ožarjena v oranžno-rdeči barvi, daje čuden pridih skrivnosti in nam potrjuje razumevanje, zakaj so
za Berbere bile te gore svete in niso nikoli
poskušali stopiti na njihovo teme. Z vsakim
korakom višje se čarobna barva iz nianse v
nianso spreminja in končno izgine. Zamenja
pa jo prava op-art umetnost: črna kamenina, delno prekrita z belimi zaplatami snega.
Še nekaj korakov, še nekaj prijemov mrzle
temne skale in rahlo zadihani v redkem zraku stojimo na vrhu Toubkala. Vse dol proti
jugu do Kilimanjara in proti severu do Mont
Blanca ni ničesar višjega nad nami. Prijeten
občutek, ko se človek zazre v doline, ki jih
jutranje sonce še ni čisto prebudilo, preplavi naše doživljanje in da nagrado in smisel
temu početju, da smo prišli sem gor. S tem se
mi znova, kot že tolikokrat, potrdi opravičenost osvajanja tega nekoristnega sveta.

gore dojame isto ali pa iste gore različno.
Vse to lahko človeku daje (ali pa ne) bogata
doživetja in različne preizkušnje.
V teh treh deželah živijo otroci (ljudje), ki so
si zaradi svojih življenjskih razmer in različnih izkušenj zelo različni. Njihove življenjske
poti so zelo različne. Zaznamovala jih je različna vzgoja, zato so: v glavnem in večinsko
Nepalci (budisti) stoični in sočutni; Peruanci
(katoličani) bogaboječi in vdani; Maročani
(muslimani) fanatični in pripadni. Kljub vsemu pa so predvsem ljudje v svoji prvobitnosti. Elementarne človeške potrebe so praviloma močnejše kot različne vzgoje in različne
razmere. In te so enake pri vseh: vsi se veselijo ali žalostijo zaradi podobnih stvari,vsi
želijo ljubiti in biti ljubljeni,vsi imajo potrebo
po varnosti in sprejetju, vsi živijo ali umirajo
zaradi podobnih vzrokov. Več nam je skupnega kot različnega.
Tri različne religije so zaznamovale tri različne kulture, običaje in življenjske sloge. In
le-ti jih postavljajo navidez in v vsakdanjih
situacijah daleč vsaksebi. Zaradi njih v svetu vladajo nespravljivost, sovraštvo in vojne.
Pri tem pa vse pridigajo popolnoma enako:
spoštovati in ljubiti bližnjega, vsakomur storiti le to, kar želiš, da bi drugi tebi storili.
So si torej v vsem svojem bistvu enake! Le
prepoznati je treba to bistvo, odmisliti različnost in dati prednost enakosti ter jo začeti
živeti. In ta enakost se zrcali v človeški etiki,
ki mora prevladati nad različnostjo religij.
Vse tri dežele živijo na enem svetu, vsi otroci (ljudje) imajo enake potrebe, vsem so nam
dane enake gore (narava), vse tri religije
izpričujejo enako resnico. En je ta naš svet
in moramo ga živeti enako pošteno, spravno
in ljubeče.

EN SVET
Želja po gorskih doživetjih me je v zadnjem
času ponesla v tri dežele. Hoji po hribih sem
dodal še rafting in kolesarjenje v hribih. To
so tri najbolj elementarne in pogoste oblike
človeškega gibanja, pri katerih lahko napreduješ izključno s pomočjo lastnega telesa oz.
sile svojih mišic. Tri dežele, ki so si na hitro
in po prvi oceni zelo različne. Malo bolj subtilen domislek pa človeka prepriča o prav
nasprotnem.
Gore teh dežel so različne sestave, različne
prostranosti, različnih višin, različne poraslosti in plodnosti in različne poledenelosti. To so objektivne danosti, za človeka pa
je pomembno subjektivno dojemanje gor. In
to je odvisno od trenutnega razpoloženja
in stanja posameznika. Zato lahko različne

Marijan Lačen
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SKUPINA ZA STARŠE
PREDŠOLSKIH OTROK
V CSD Ravne na Koroškem smo v mesecu
marcu 2015 pričeli z uvajanjem pilotnega
projekta “Neverjetna leta”, ki je namenjen
treningom pozitivnega starševstva. Projekt
je financiran s sredstvi norveških finančnih
mehanizmov in je z enako vsebino dostopen
skupinam staršev v devetih ustanovah po
Sloveniji. Treningi starševstva v obliki programa Neverjetna leta so za različne starostne skupine otrok, za starše in tudi šolske
učitelje dostopni v številnih državah sveta
in dokazano zmanjšujejo vedenjske težave
otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost
in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje
otrok in mladih.
V Sloveniji bomo v okviru financiranega
projekta do aprila 2016 izvedli tri sklope
srečanj s starši, ki imajo otroke v starosti od
3 do 8 let. Srečanja s starši bodo potekala
enkrat tedensko po dve uri. Predvidenih je
15 zaporednih srečanj z eno skupino staršev.
Tuje izkušnje in izvedene raziskave kažejo, da so starši po zaključku programa bolj
prepričani v svoje ravnanje, bolj samozavestni kot starši, saj bolje razumejo svoje otroke
in imajo znanja in izkušnje ter pripomočke,
da sami rešujejo nastale probleme v odnosih
z otroki. Menimo, da gre za odličen projekt
in za zelo uporaben, enostaven in staršem
prijazen način učenja. V prvo skupino se je
v CSD Ravne na Koroškem vključilo osem
staršev iz cele Koroške.
Brigita Pogorevčnik, mamica osemletne
hčerke, je o programu zapisala:
»Vsak otrok je unikat. Vsak otrok mami

predstavlja največje veselje in radost, je
naš zaklad. Vsaka mama si za svojega sončka želi vse najboljše. To nas tudi druži vsako
sredo v prostorih CSD Ravne na Koroškem,
na seminarju Neverjetna leta. Tukaj se zberemo mame iz treh dolin, Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Tukaj je naš čas, kjer
si povemo za težave nas in naših sončkov.
Med seboj si poskušamo svetovati. Rdečo
nit tega seminarja pa prijetno peljeta naši
predavateljici. Ogledamo si veliko videoposnetkov, kjer lahko na konkretnih primerih
vidimo odzive otrok in ravnanje staršev v določenih situacijah. Konkretno same zaigramo vlogo otroka in mame. Moram priznati,
da ni lahko. Vendar nam uspe. Učimo se, da
bi morale velikokrat odreagirati drugače,
kot pa odreagiramo sedaj. Tukaj je veliko
novega za nas. Vsak teden dobimo »domačo nalogo« in to, kar nam je predstavljeno,
izvajamo doma. Verjemite, deluje!! Po nekaj
srečanjih so naši otroci drugačni, sproščeni,
mame pa bolj mirne.
Druženje je prijetno in imamo se lepo. Z vsakega srečanje grem domov z novimi nasveti,
kako pomagati svojemu otroku, da mu bo
lepo.«
Srečanja s prvo skupino v mesecu septembru zaključujemo in v oktobru pričenjamo z drugo skupino. Imamo še nekaj prostih
mest in vabimo starše, da se prijavijo v program na naslov neverjetnaleta.csdravne@
gov.si in nas za informacije pokličejo na telefonsko številko: 02 821 63 ali 02 821 63 56.
Sonja Tiršek
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MEDOBČINSKO REDARSTVO
OBČIN MEŽIŠKE DOLINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline je bilo ustanovljeno s sprejetjem Odloka o
ustanovitvi in organizaciji skupne občinske
uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
MEŽIŠKE DOLINE« (Uradno glasilo slovenskih občin št. 39/2012). Z odlokom sta občini
Prevalje in Ravne na Koroškem ustanovili
organ skupne občinske uprave za skupno
opravljanje nalog na področju razvojnih
projektov in projektov ter na področju redarstva. S sprejetjem Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline (Uradni list
RS, št. 35/2015, z dne 22. 5. 2015) se področje
delovanja Medobčinskega redarstva razširi
še na Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem.
Z odlokom je določeno, da je sedež Medobčinske uprave na Ravnah na Koroškem,
Gačnikova pot 5, prekrškovni organ Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline pa je
notranja organizacijska enota medobčinske
uprave.
Delovno področje
Medobčinsko redarstvo deluje kot prekrškovni organ na celotnem območju občin
ustanoviteljic in je pristojno:
• delovati v skladu z Zakonom o občinskem
redarstvu, Zakonom o prekrških, Zakonom
o splošnem upravnem postopku in z občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti;
• nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih
cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakon o
zaščiti živali in Zakona o volilni in referendumski kampanji ter vseh drugih zakonov
in občinskih odlokov v tistih določilih, ki ji
podeljujejo pristojnost nadzora;
• voditi prekrškovne postopke v skladu z
določili Zakona o prekrških, z izdajanjem
odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil

občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti;
• voditi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku;
• odločati o podanih ugovorih in zahtevah
za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo
zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma
plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v
okviru svojih pristojnosti;
• opozarjati na nepravilnosti in pomanjkljivosti iz drugih področij dela upravnih organov, ki so ugotovljene ob terenskem delu.
Pristojnosti
Temeljne naloge občinskih redarjev so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu
(ZORed):
• nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
• skrbeti za varnost na občinskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovati javno premoženje, naravno in
kulturno dediščino,
• vzdrževati javni red in mir.
Zakon o prekrških določa, da o prekrških
odločajo prekrškovni organi, katerih del so
tudi pooblaščene uradne osebe občinskih
redarstev, s čimer je občinskim redarjem
dano pooblastilo, da odločajo o prekrških v
hitrem postopku z opozorilom, plačilnim nalogom ali z odločbo.
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline deluje v Občini Ravne na Koroškem in
Prevalje že od 1. 1. 2014, v Občini Mežica in
Črna na Koroškem pa bo pričelo z delovanjem 1. 9. 2015, ko bomo pričeli z izvajanjem
nadzora v skladu s delovnim področjem in
pristojnostmi. Delo redarja trenutno opravlja en redar, ki ima opravljeno strokovno
usposabljanje za opravljanje del občinskega
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redarja in preizkus znanja, pokriva pa območje štirih občin.
Od začetka delovanja pa do meseca decembra bo naše delovanje potekalo delo bolj v
smeri obveščanja in ozaveščanja občanov v
obeh novo pridruženih občinah o delovanju
redarstva, in sicer tako, da bomo občane v
primeru zaznane kršitve samo opozarjali,
da je bil storjen prekršek s tem, da bodo prejeli samo formalno obvestilo o tem, kakšna
je sankcija oziroma zagrožena globa za
zaznan prekršek. Na redarstvu smo pripravili tudi zloženko o pristojnostih občinskih
redarjev, ki jo bodo s pomočjo Pošte Slovenije prejela vsa gospodinjstva tako v Občini
Mežica kot tudi v Občini Črna na Koroškem.
Medobčinsko redarstvo ima na internetnem
naslovu www.ravne.si Občine Ravne na Ko-

roškem osnovne informacije o delovanju in
pristojnostih redarstva z namenom čim boljšega obveščanja občanov. Na tej strani se nahajajo tudi obvestila o raznih preventivnih
akcijah, spremenjenih prometnih režimih.
Na Medobčinskem redarstvu si želimo, da bi
v prvi vrsti delovali predvsem v smislu ozaveščanja in izobraževanja občanov, tako da
si bomo skupaj z njimi prizadevali za red na
vseh javnih površinah, tako na prometnih
površinah, površinah za parkiranje, površinah za prosti čas in šport, in s tem skupaj
ustvarjali za bivanje prijetno in urejeno okolje.

IZ LENČKINE CULE

vpleteni, povsod nas spremlja en skupni imenovalec – ljudje. Ne moremo živeti brez njih
in včasih je težko živeti z njimi. Razmerja so
v življenju lahko vir čudovitega zadovoljstva,
izpolnitve in radosti, lahko pa so tudi skrajno
zoprne zadeve. Ves čas se zavedamo razlik,
ki obstajajo med našimi resničnimi razmerji
in med razmerji, kakršna si želimo.
O razmerjih je bilo napisano že veliko. Veliko pesmi, popevk, pisem je iz njih črpalo
navdih, tako da imaš občutek, da so skrivnosti do uspešnih razmerij znane prav vsem.
Glede na to, koliko nasvetov smo na to temo
v življenju že prejeli, nam ne bi smelo biti
težko ohranjati harmonična ter medsebojno
koristna in dobrodejna razmerja. V resnici
pa še nismo dosegli te točke. Morda je narobe to, da beremo, pa se ne odzovemo, da
poslušamo, pa ne razumemo, kaj moramo
storiti. Kakorkoli, razmerja se ali izboljšujejo, rastejo in se razvijajo ali pa se nam izmikajo in slabijo.
Sposobnost gojenja kakovostnih razmerij je
v naših rokah. Odločite se! Če se odločite, da
boste živeli zase, bodo vaša razmerja trpela
in postala neharmonična. Če pa se odločite
in vso svojo pozornost in energijo usmerite

Medobčinsko redarstvo občin
Mežiške doline,
Aleksander Hočevar, občinski redar
Irena Došen, vodja redarstva

»Začarani krog razmerij, želja, pričakovanj,
pa tudi nasprotovanj, nebes in pekla, ljubezni
in sovraštva … To je svet, ki ga živimo ženske
in moški s potomci skozi čas - že tisočletja. Torej od zgodovine in sedanjosti v prihodnost.
Smo ujetniki svojih predstav o tem, kdo je
prvi, močnejši, kdo šibkejši, kako živeti skupaj, kako narazen. Kako neznatno je življenje.«
Ciril Zlobec
RAZMERJA
Razmerja obstajajo že od časa stvarjenja
sveta. So pogonska sila skoraj vsega, česar
se v življenju lotimo. Starejši ko postajamo,
bolj smo prepričani o tem, da je uspeh v razmerjih neposredno povezan s skoraj vsemi
pomembnimi stvarmi v življenju. Kadar so
razmerja uspešna, je življenje lepo, kadar
pa smo v razmerjih razočarani, izginejo tudi
naše zdravje, blaginja, sreča in veselje do življenja.
Kamorkoli gremo, karkoli počnemo, kakšno
kariero smo si izbrali ali v kakšno delo smo
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v vašega partnerja, otroke, prijatelje, sosede
in sodelavce, boste poželi pozitivne rezultate. Uspešna razmerja so naraven produkt
načela »Naš odnos do drugih vpliva na njihov odnos do nas«. Najtežji del tega pa je, da
ne smemo dopustiti, da bi obnašanje nekega
človeka do nas vplivalo na naš odnos do njega. Tisto malo, kar lahko daste, dajte nekomu, ki to potrebuje. S tem ne boste ustvarili
le sreče, temveč tudi spoznanje, da življenje
ne more nikoli postati boljše od notranjih
nagrad in zadovoljstva, ki ga boste izkusili.
Kako daleč boste prišli v življenju, je odvisno od tega, kako skrbni ste do mladih, kako
sočutni do starih, kako usmiljeni do tistih, ki
se prebijajo s težavo, kajti v svojem življenju
boste strpni tako do šibkih kot do močnih in
v svojem življenju boste vse te faze zagotovo
tudi prehodili.
»Vrednost življenja se ne meri po
njegovi dolžini, temveč po njegovih darovih«.
(Peter Marshall)

ševska beseda). Ostane še tretje pravilo, kjer
gre za malenkosti, ob katerih se radi prepiramo in izgubljamo energijo. Vsak otrok po
določenem času ponovno preveri, ali smo si
glede določenih omejitev morda premislili.
Treba je primerno reagirati in vztrajati in ne
enkrat popustiti, drugič pa ne. Doslednost je
pomembna tudi v tem smislu, da se morajo
pravil, ki veljajo za otroke, držati tudi starši.
Starši bi radi preveč na hitro dosegli svoje
cilje pri otroku. Treba je biti vztrajen in na
stvari gledati dolgoročno.
KJE POSTAVITI MEJO? Postavljanje je zelo
subjektivno in je odvisno od tega, koliko starši prenesejo. Nekdo ne prenaša otroškega
divjanja in kričanja tako v stanovanju kot
tudi zunaj. Nekaterih pa to nič ne moti, so
veseli, da otroci norijo. Meja pa vseeno mora
biti posebno tam, kjer je pod vprašajem
otrokova varnost in odnos do okolja, kjer se
začne otroška manipulacija. Če popustimo,
ko se otrok npr. vrže iz trme na tla, se nauči,
da učinkuje.
RAZVAJENOST NI DOKAZ LJUBEZNI Starši ljubezen do otrok pogosto zamenjujejo z
ljubkovanjem in razvajanjem. Izkazovanja
ljubezni nikoli ne more biti preveč. Otrok
potrebuje meje, da se počuti varnega. Tudi
to, da jim »odnašamo rit« in delamo vse namesto njih, vključno z domačimi nalogami,
prav gotovo ni pravi način. Otroci morajo
imeti nekaj odgovornosti. Ni ga treba vsak
dan opominjati, če je kaj pozabil. Ko ga bodo
v šoli opomnili, se bo kmalu naučil in
spoznal, kaj je njegova odgovornost.
Otroci in starši tudi ne morejo biti p r i j at e l j i. Starši lahko rečejo otroku »Naredi
to in to« in kako se mora obnašati, prijatelj
pa tega ne more. Vsak otrok, še posebno najstnik, se prej ali slej začne upirati. To je naraven proces odraščanja. Starši pa se v strahu,
da jih otrok ne bo imel več rad in ga bodo
izgubili ter v begu pred konflikti, odločijo za
popuščanje. Vsi smo in še pri vzgoji grešimo
… S tem pisanjem sem želela le opomniti in
spomniti! Bliža se jesen in z njo ŠOLA, VRTEC in podobno, napotki nikoli niso odveč.

MED TEORIJO IN RESNIČNOSTJO
Vsak otrok za svoj obstoj bolj kot hrano
potrebuje ljubezen. Če je ne dobi, začne nadzorovati starše. Nadzoruje jih tako, da naredi prav tisto, kar želijo, in tako za nagrado
prejme ljubezen. V otrokovem življenju se
rodi prva iluzija. Ker je ljubezen brezpogojna, ne potrebuje nič izpolnjenega za to, da
obstaja. Če starši pogojujejo svojo ljubezen
in jo podelijo le takrat, ko prejmejo nekaj v
zameno, potem so zgradili grad iz iluzij. Če
otrok misli, da mora vsakič nekaj storiti za
to, da bo ljubljen, živi v gradu iluzij.
Vsak otrok je osebnost, ki se je ne da ukalupiti, popolnoma pa je jasno, da mu je treba
postaviti meje. Te pa se z odraščanjem spreminjajo, saj lahko določeno pravilo za otroka nenadoma postane »preozko«. Triletnika
ne pustimo samega na dvorišču, šestletnika
pa za nekaj minut morda že, potem ko se dogovorimo o pravilih obnašanja. Prvo pravilo
je otrokova varnost (na primer pripenjanje
v avtu). Drugo pravilo je komuniciranje in
dogovarjanje (v primeru trme obvelja star57

Otrok ni odrasel človek v miniaturi. Otroci
gledajo, mislijo in čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci prej, preden postanejo
odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo
njegovih naravnih lastnosti in ker mu jemljemo veselje otroštva, je zapisal francoski filozof in pisatelj Jean Jacques Rousseau.
Dandanes je življenje polno stresa, bodisi na delovnem mestu bodisi doma, zato si
moramo vsak dan znova vzeti čas zase, se
posvetiti svojim mislim in se pomiriti. Prav
tako moramo poskrbeti, da se v stresnem
času zdravo in polnovredno prehranjujemo.
Hrana nam daje moč, posebej če je zdrava,

krepi našega duha in še dodatno spodbuja
naše sive celice.
JESEN v vsej svoji lepoti je čas, ki je idealen
za sprehode po naravi. Poskušajmo si vsak
dan vzeti vsaj pol ure za sprehod ali tek po
svežem zraku, napolnimo si pljuča z vonjem
po jesenskem dežju in si obarvajmo obzorja
z lepoto jesenskih barv in padajočim listjem,
ki šumi pod našimi nogami.
Želim Vam, dragi Črnjani, lepo in bogato jesen…
Viri: Glenn Van Ekeren, Vlasta Nussdorfer

Lenčka Ošlak

PETROV KOT(L)IČEK
Omaka
0,3 dcl balzamičnega kisa, 0,5 dcl ribezovega
likerja, 2 dl močne goveje juhe, 3 žlice creme
fraiche (nekaj podobnega kot rahlo soljena
kisla smetana). Potrebujemo še veliko žlico
bezgovega želeja, sol, poper in če se nam zdi
primerno, malo žlico gorčice. Balzamični
kis, ribezov liker in juho zavremo in pustimo
na majhnem ognju tako dolgo, da postane
kremasta omaka. V omako vmešamo creme fraiche, bezgov žele in začinimo s soljo,
poprom in gorčico. To omako lahko uporabljamo ob perutnini, govedini in jagnjetini z
žara.

Gobova juha
Sezona za gobe je primerna za to: srednje
veliko čebulo sesekljamo in prepražimo na
masti, dokler ne postane prozorna. Dodamo
malo naribanega korenja, ščepec popra in
soli. Na rezine narezane lisičke damo v to
mešanico in zalijemo z vodo. Dodamo krepak ščepec majarona in lovor (list). Ko vse
skupaj rahlo zavre, kuhamo še malo več kot
pol ure. Tako juho razdelimo po krožnikih in
v vsak krožnik damo žličko kisle smetane,
ki je ne razmešamo. Juho z žlico zajemamo
skupaj z delčkom smetane, ki plava v juhi.

V govejo juho pa lahko damo tudi drugačne
cmoke.
Mozgovi cmoki z zdrobom
4–5 dag mozga iz govejih kosti, 2–3 dag pšeničnega zdroba zmešamo z enim rumenjakom, 1 malo žličko sladke smetane, 1 noževo
konico ostre moke. Premešamo s paličnim
mešalnikom in dodamo malo žličko peteršilja, solimo in popramo. Dobre pol ure pustimo v hladilniku, potem pa iz mase z malo
žličko oblikujemo majhne kroglice, jih povaljamo v moki in jih skuhamo v litru (ali litru
in pol) juhe. Ko kroglice priplavajo na vrh,
lonec pokrijemo in pustimo pokritega par
minut, potem pa serviramo.
Peter Lenče

Drugačne polpete
Par dni stari žemlji, ki sta nam ostali, tokrat
ne bomo porabili za cmoke, ampak za eno
od pomembnih sestavin drugačnih polpet.
Najprej dve žemlji namočimo v 2 dl mleka.
Pohitimo k mesarju in nabavimo 10-15 dag
svinjskega in govejega mletega mesa. Zopet
doma olupimo veliko čebulo, sesekljamo, ožmemo obe žemlji, dodamo sol, poper in vse
skupaj zgnetemo. Iz te mešanice oblikujemo
polpete, ki jih rjavo zapečemo na obeh straneh na srednji temperaturi. Postrežemo lahko tople ali hladne.
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UTRINKI

Na prireditvi Beseda je most so prebirale literaturo tudi 'dekleta' kar treh generacij
Ježepovo korito

Ob prevzemu naziva za Črno-prostovoljstvu
prijazno mesto

Nova igrala
v parku pri
medvedu

Obnova
rudarskega
muzeja

Obnova gozdne učne poti Teber
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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 Mlačnik, Podpeca 38, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, avgust 2015.
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