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ŽUPANJIN UVOD

ČRNJANSKI UTRIP V ZADNJI ČETRTINI
LETA 2013
Že tretje leto zapored smo krajani Črne na
Koroškem prejeli laskavi naziv, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije, in sicer smo
letos spet najlepši kraj, za kar gre zahvala
vsem, ki prispevajo k urejenosti kraja in s
svojo gostoljubnostjo in dobrosrčnostjo omogočijo pridobitev teh priznanj. Verjamem,
da tudi na tak način poskrbimo za še večjo
prepoznavnost našega prijetnega kraja.

Marta Repanšek predstavila knjigo Črna in
Črnjani, osnovnošolci iz Črne so pripravili
pester kulturni program, pokazali pa smo
jim tudi fotografije kraja in kaj vse je novega
v njem. Mlada glasbena skupina Diamanti
iz Koprivne pa je poskrbela, da so stanovalci skupaj z njimi zapeli, nekateri pa celo
zaplesali, kar jim je še bolj popestrilo njihov
vsakdan, jih napolnilo s toplino in vedrimi
mislimi.

Prijavili smo se tudi na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina ter
postali nosilec tega certifikata za obdobje
od leta 2013 do 2017. Certifikat se podeljuje
za izvajanje ukrepov na področju mladinske
politike, in sicer so merila: načrtno obravnavanje področja mladine, informiranje, zaposlovanje, participacija, mobilnost in organiziranost mladih ter stanovanjska politika.
Certifikat sam po sebi je zgolj formalna potrditev, da si v občini prizadevamo za vključenost mladih v vsa področja družbenega
življenja, hkrati pa tudi vemo, da imamo na
vsebinskem področju še veliko dela. Prav iz
tega razloga smo v začetku decembra organizirali okroglo mizo z naslovom »Mladi v
občini Črna na Koroškem in na Koroškem«,
ki je bila uvod v nadaljnje delo na področju
mladinskih politik v naši občini. Certifikat,
ki je podeljen za določen čas in ga bodo
vmes preverjali, vseeno jemljemo kot priznanje, da smo pričeli s premiki tudi na tem
področju.

Pomembna se mi zdita podpora in pomoč
mladim v vseh njihovih prizadevanjih v kraju, hkrati pa upoštevati tudi predloge in mnenja ostalih krajanov, zato bomo v prihodnjih
mesecih uredili prostor za medgeneracijska
srečanja, ki bo nudil priložnost za medsebojna srečanja in izmenjavo mnenj.
Ob dnevu otroka v mesecu oktobru organiziramo srečanje mladih družin z novorojenčki, katerih število že nekaj let narašča,
in prava radost je deliti njihovo srečo.
Veseli december je v vsem svojem razmahu,
prireditve se vrstijo druga za drugo, vsi smo
v pričakovanju manj težkega leta in upam,
da bomo v čim večjem številu skupaj pričakali novo leto na vasi, tokrat z vsem nam
znano skupino Farty animals, ki vselej navdušuje.

Svoje županovanje razumem kot poslanstvo
in še kako pomemben se mi zdi stik z ljudmi.
V veliko veselje mi je vsakoletno srečanje s
starostniki, pa tudi obiski naših občanov v
domovih starejših, ki si želijo obdržati stik
s »svojo Črno«. V začetku decembra smo
zato v domu starejših na Prevaljah vsem stanovalcem pripravili program, v katerem je

Sneg bi sicer naredil še bolj praznično
vzdušje, vendar nam to, da ga še ni, omo2
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iz preteklosti, pa pomembno prispeva k še
lepšemu vaškemu jedru Črne.
Prej sem omenila sneg, ki je nepogrešljivo povezan z našim smučiščem, v katerega smo tudi v letošnjem letu vložili veliko
sredstev. Od zgornje postaje pa do Kogelnika smo položili cevi za zasneževanje in
uredili razsvetljavo, kar vse bo razveselilo
ljubitelje smučanja, ki jih pri nas ne manjka.
Tudi vsakoleten servis in popravila teptalca
za sneg niso majhen strošek, vendar - kdo
si predstavlja Črno brez smučišča? Tekaška
sekcija SK Črna bo v Bistri pridobila nov
tekaški poligon, za katerega smo pridobili
polovico sredstev iz Fundacije za šport. Dela
na tem objektu so v zaključni fazi in upam,
da bo tekaška proga privabila veliko število
tistih, ki se s tem športom ukvarjajo tekmovalno ali zgolj rekreativno.

goča izvajanje del na objektih, ki si jih vsekakor želimo čim prej dokončati in predati
svojemu namenu. Kulturni dom, kjer smo se
za sredstva borili kar dve leti, dobiva svojo
končno zunanjo podobo, za notranjost pa
bo verjetno potreben še kakšen mesec. Lahko samo rečem, da si ob pričetku del nisem
predstavljala, kakšne gradbene posege bo
treba na tem objektu opraviti in koliko pogojev, ki jih zahteva zakonodaja za pridobitev
uporabnega dovoljenja, bomo morali izpolniti. Vendar me pogled na doslej izvedena
dela vseeno navdaja z upanjem, da bomo po
končani rekonstrukciji zadovoljni vsi uporabniki tega za naš kraj zelo pomembnega
objekta.

Iz sredstev sanacije Zg. Mežiške doline, ki
smo jih v letošnjem letu prejeli v celoti, smo
uredili cestišče od Teneza do Špeha, Štoparjevo, dva najbolj poškodovana odseka ceste
Pristava in kar nekaj javnih površin znotraj
naselja Rudarjevo. Iz sredstev, ki jih država
namenja za investicije občinam, in iz lastnih
sredstev pa smo na teh odsekih zamenjali celotno komunalno infrastrukturo. V teh dneh
bomo objavili nov razpis za izvajanje del v
letu 2014, saj želimo z deli pričeti takoj, ko bo
to mogoče, in z njimi v dogovorjenem roku
tudi zaključiti. Iz že prej omenjenih sredstev
smo zagotavljali tudi varovalno prehrano v
vrtcu in osnovni šoli, izvajali mokro čiščenje
cestišč, v krajevni skupnosti Žerjav pa bo
urejen varni vrt, ki bo namenjen podružničnemu vrtcu in osnovni šoli ter krajanom.
Veliko dela smo opravili znotraj režijskega
obrata, ki je poskrbel tudi za ureditev površin z rastlinskimi prevlekami v Bistri in še
za vrsto drugih del, pri čemer jim je v veliko
pomoč novo nabavljen stroj – kombinirka, ki
prihrani marsikatero zunanje naročilo.
Na pokopališču smo nadaljevali z urejanjem
poti, iz sredstev za investicije občinam pa

Enako pomembna sta tudi adaptacija in rekonstrukcija vrtca, kjer dela, ki so bila predvidena v letošnjem letu, v teh dneh zaključujemo, nadaljevali pa bomo v drugi polovici
januarja. Rok za dokončanje del na vrtcu je
sicer 30. april 2014, ki pa je seveda odvisen
od tega, kaj vse nepredvidenega je potrebno na objektu še izvesti. Problem adaptacij
je namreč v tem, da pred začetkom izvajanja del ne veš točno, kaj vse te čaka, vsako
dodatno delo pa potem odmakne zaključek
del. Vsekakor bodo malčki v obnovljen vrtec
lahko zakorakali v prihodnjem šolskem letu.
Energetska sanacija starega dela šole in telovadnice je bila uspešno zaključena konec
meseca septembra. Energetska obnova pomeni velik prihranek pri porabi energije,
k čemur so pripomogla že v lanskem letu
zamenjana okna. Videz obnovljene šole, ki
smo ga poskušali čim bolj približati tistemu
3
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v naši občini, ki zelo dobro delujejo, in vsakokrat sem zelo ponosna, ko jih pohvalijo
tudi izven občinskih meja. Enaka zahvala
velja Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Črna, katerega člani vselej poskrbijo, da se
ljudje ob nesrečah ne počutijo osamljene.
Hvala tudi občinskim svetnikom za podporo
letošnjemu proračunu in razvojnim programom in delavcem občinske uprave in režijskega obrata za vso pomoč pri pripravi in izvajanju velikega števila projektov, kar je od
njih zahtevalo veliko truda in prizadevnosti.

Vlada V Črni

Naj vam, dragi krajani, ob koncu leta izrečem še voščilo:
SREČNO IN ZADOVOLJNO 2014
VAM ŽELIM!

smo uredili cesto in parkirišča ter vzdolž pokopališča zgradili nov oporni zid.
Lanskoletne poplave so uničile predvsem
ceste in mostove. V letošnjem letu smo iz državnega proračuna prejeli sredstva za obnovo cestišča in struge Kramarce na odseku
Drol–Prhanija in sredstva za obnovo mostu
v Bistri, kjer se dela še izvajajo. Upamo, da
bo državni proračun v letu 2014 zagotavljal
sredstva za nadaljnjo obnovo poplavne škode, vsekakor pa nam zagotavljajo, da bomo
dobili denar za obnovo Matvozovega plazu
iz poplav 2010, kjer imamo že izbranega izvajalca del in samo še čakamo na odobritev
pričetka del.

Županja:
Romana Lesjak

Iz sredstev LAS Mežiške doline smo izvedli
projekt »Oživitev rudarskega zaselka Helena«, kjer smo v preteklih dneh odprli rudarski muzej in obnovljeno kegljišče, uredili
vhod v rov Helena in spomenik padlim rudarjem. Udeležba in odziv krajanov Helene
so poplačali ves trud. Dodatno bo deželo
kralja Matjaža obogatil večnamenski kozolec v Mitneku, kjer smo polovico sredstev
prav tako pridobili iz Fundacije za šport in
ki bo postavljen še v letošnjem letu.
Ob koncu leta bi se rada zahvalila vsem društvom, klubom in nekaterim posameznikom
Zabojnik za tekstil., čevlje in igrače
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FOTOREPORTAŽA
AKTUALNO

Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna dvoletni projekt

Asfaltiranje na Pristavi

Energetska sanacija osnovne šole

Delo v Žerjavu

Izgradnja opornega zidu na cesti
Mlinarsko - Plaznik v Bistri

Kmetijska zadruga v Mušeniku
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FOTOREPORTAŽA

Most Bistra, sanacija po poplavah

Nasad dreves v Rudarjevem
Sanacija in obnova Kulturnega doma

Sanacija parikišča in ceste na pokopališče
Sanacija potoka Kramarca in cesti
Mala Črna - Prhanija

Fotografije, besedilo: Mojca Dimnik
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KS ŽERJAV
O VSEM PO MALEM
Rekreacija v delavskem domu (da), vendar
organizirano, z vaditelji, določenimi termini,
ne pa, kadar si kdo namisli. Žal dvorana ni
namenjena za igranje nogometa, odbojke,
rokometa, košarke itd…, v kolikor ne bo tako,
bomo imeli kmalu drugi Sokolski dom.

V skladu s sprejetimi navodili je svet KS Žerjav sprejel PREDLOG PRORAČUNA za leto
2014, ki je sestavljen iz naslednjih odhodkov
in izdatkov:
Krajevna skupnost Žerjav:

36.640,00 €

Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve

21.350,00 €

Izvedba protokolarnih dogodkov

9.600,00 €

Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem

11.750,00 €

Dedek Mraz bo otroke obiskal 26. 12. 2013
ob 17.00 uri na Mrdavsovem. Organizacija
je zaupana Društvu tabornikov, rod POGOREVC. Ker se sanira kulturni dom v Črni,
je dedek Mraz za otroke iz Črne na prošnjo
Zveze kulturnih društev Črna dne 27. 12.
2013 ob 17.00 uri v dvorani Delavskega doma.

Lokalna samouprava
Delovanje ožjih delov občin

3.420,00 €
3.170,00 €

V imenu članov sveta KS Žerjav želim vsem
krajanom mnogo dobrega v prihajajočem
letu 2014, predvsem zdravja in osebne sreče.

Stroški organov KS Žerjav

2.350,00 €

Predsednik sveta KS Žerjav
Peter Raztočnik

Kot je razvidno, bomo ob občutnih podražitvah in povečanju DDV-ja zagotovili normalno delovanje vseh dejavnosti, ki so nujno
potrebne v našem kraju. Svet se bo še naprej
trudil, da se bodo načrtovane aktivnosti in
dela za leto 2013 v rokih končala.
Podpiramo prošnjo staršev, da se ponovno
uvede podaljšano bivanje za otroke v POŠ
Žerjav, ki ga v letošnjem letu ni (v pristojnosti sveta zavoda OŠ Črna, ravnateljice in seveda pristojnega ministrstva.)
Opozorili ste nas o beli vodi potoka Jazbina.
Pri podjetju Gradbeni materiali so nam zagotovili, da se to ne bo več ponovilo, samo
upati je, da se bodo tega tudi držali.

Poskusili so ... uprimo se!
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AKTUALNO
PROBLEMATIKA GOZDARSTVA IN LOVSTVA NA
OBMOČJU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM
(Mnenje za okroglo mizo v Črni, 28. 10. 2013)
• Po Gozdno gospodarskih načrtih (GGN)
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v Sloveniji in na obravnavanem območju Območne
enote (OE) Slovenj Gradec in prav tako na
območju Gozdno gospodarske enote Smrekovec in Pece v Občini Črna na Koroškem je
razvidno, da je starostna struktura gorskih
gozdov za trajnostni donos materialnih in
nematerialnih oziroma večnamenskih dobrin gozdov zaradi zastaranosti gozdov ogrožena (premalo gozdov v pomlajevanju oziroma v mlanjših razvojnih fazah). To pomeni,
da se je razvilo preveč starejših razvojnih faz
gozdov, kar (bi) lahko ob nadaljnjem razvoju privede do nenadnega izpada večjih površin zrelih gozdov (zaradi naravnih ujm in
nujnih sečenj) in do obsežnega zatravljanja
ter pomlajevanja, kar bi pomenilo nenaden
izpad dotoka lesne mase iz gozdov ter nedelovanje nekaterih nujnih okoljskih (varovalnih) funkcij gozdov. Posledice bi lahko bile
katastrofalne za naselja v Zgornji Mežiški
dolini (npr. zaradi nenadnih poplav), kot so
bile prisotne v obdobju obsežnega pašništva
na začetku 19.stoletja (Medved J. 1967; Čas
M. 1988, 1996, 2006, 2011), ko je bil v območju
le okoli 25% delež gozdnih površin (danes je
okoli 80% delež gozdov). Ob tem pa je prav
tako problematična že pregosta mreža gozdnih cest in vlak, ki se ponekod gradijo že
brez večje potrebe in racionalnosti glede na
posledično dolgoročne škode v naravi oziroma v gozdnih ekosistemih in krajinah.

vode iz gozdov. S tem lahko ob večjih vremenskih ujmah povzročajo poplave ali suše
v prostoru in siromašijo življenjsko pestrost gozdnih tal in ekosistemov ter rodovitnost gozdov, kar je ob današnjih klimatskih
spremembah vse večja grožnja. Obenem pa
pregoste mreže gozdnih prometnic omogočajo nepoklicanim (npr. turističnim obiskovalcem z motornimi vozili vseh vrst) prost
dostop v mirna območja redkih in ogroženih vrst prostoživečih živali (npr. gozdnih
kur) in s tem povzročajo dodaten negativen
vpliv na ohranjanje življenjske pestrosti gozdov in krajine oziroma evropskih specialno
varovanih območij Natura 2000.
• Problematika slabe izkoriščenosti desetletja načrtno negovanih sestojev kvalitetne hlodovine smreke in macesna z bukvijo
(neprilagojena in propadajoča lesna industrija v Sloveniji) kot naravnega bogastva
Slovenije in odtekanje velikega deleža materialnih dobrin kot potenciala dodatnega zaslužka in zaposlitev s predelavo lesa iz Slovenije (in brez rente iz osnovnega dohodka iz
gozdov za Občino Črna, kjer gozdovi rastejo) je druga tematika, ki bi jo morala rešiti
država Republika Slovenija.
• Po presoji GGN smo strokovnjaki z Gozdarskega instituta Slovenije in Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani, Odd. za gozdarstvo in obnovljive naravne vire, predpisali močnejše sečnje v zrelih (starih) gozdovih
in hitrejši proces pomlajevanja gozdov, da se
vraščanje mlanjših razvojnih faz gozdov v
doglednem roku časovno uskladi in zagotovi trajnostno delovanje vseh funkcij gozdov
oziroma gozdnih ekosistemov ter gozdnatih
in kmetijskih krajin za nas in naše dediče
oziroma za nadaljnje generacije domače-

• Gozdne ceste in vlake prerežejo pobočne tepihe gozdnih tal in zlasti na ohranjenih
humoznih gozdnih tleh z veliko vodozadrževalno kapaciteteto in biotsko pestrostjo
(trajna gozdna tla /Čas M., 1996, 2000, 2006/)
povzročajo izrazitejša letna nihanja v talni vlagi oziroma pri odtekanju padavinske
8

1983; Čas M. 1988, 2011/). Zlasti zaradi splošnega širjenja gostot populacij nekaterih
vrst parkljaste divjadi (jelenjad in občasno
divji prašič) oziroma zaradi velike zaraščenosti krajine in manjše primernosti življenjskega prostora; npr. premalo mladih gozdov
in premalo gozdnih jas in pašnikov v Občini
Črna na Koroškem, pa danes kljub načrtnemu delu v lovstvu še prihaja do neusklajenih
gostot in škod po teh vrstah divjadi.

ga prebivalstva, kar upošteva tudi območni
10-letni GGN.
• Seveda pa je pri tem potrebno strokovno
načrtovano gozdarsko delo sonaravnega
koriščenja (rabe) materialnih dobrin gozdov
(sečnje in spravila lesne mase) ter gojenja in
varstva stabilnih sonaravnih zgradb gozdov (odkazila gozdnega drevja, nege naravi
sprejemljive zmesi kvalitetnega mladovja in
starejših razvojnih faz večnamenskih gozdov) (Mlinšek D. 1968) kot tudi načrtnega
lovskega gospodarjenja (upravljanja) z divjadjo.

• Zato pa je pomembno tudi delovanje dobre strokovne gozdarsko-lovske službe in inšpekcijskega nadzora, ki sta na območju OE
ZGS na Koroškem priznano prisotna.

• 10-letni Lovsko upravljavski načrt (LUN)
za območje predvideva regulacije z naravo
usklajenih sonaravnih struktur (gostot) populacij parkljaste divjadi, ki ne bi ogrožale
pomlajevanja in razvoja gozdov ter dejavnosti gorskega kmetijstva posameznih domačij (Miklašič Z. 2011), kar je tudi pogoj za
ohranitev gorskih kmetij – celkov /Anko B.

Viri so dostopni (pri avtorju).

dr. Miran ČAS
			
Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
Kamnik - Ljubljana, 15. 10. 2013

MLADI V OBČINI ČRNA IN NA KOROŠKEM
tiko), je najprej pojasnila, da je bilo potrebnih najmanj sedem ukrepov v prid mladim,
da se lahko neka občina poteguje za njihov
certifikat, in sicer na področju participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti,
zaposlovanja, stanovanjske politike in informiranja mladih. Certifikat traja štiri leta, a
že po dveh letih je treba aktivnosti potrditi
in nadgraditi. Rozana Mužica je predstavila
tudi nekaj strategij dela z mladimi v Ajdovščini.
Tadej Breznik, ki dela v okviru Kompleksa
Ravne, je poskušal odgovoriti na vprašanje:
»Kako aktivno angažirati pasivno mladino?«
Med drugim je povedal, da so pred desetimi

V sredo, 4. decembra 2013, je bila v črnjanski poročni dvorani okrogla miza o mladih.
Najprej se je zvrstilo nekaj govorcev, ki so
razglabljali o trenutnem položaju mladih,
obenem pa smo slišali tudi nekaj primerov
dobre prakse.
Zorko Škor, predstavnik Urada RS za mladino, je govoril o nacionalnem programu za
mladino in o vlogi lokalnih skupnosti. »Število mladih upada; le še vsak peti je mlad, kar
je zaskrbljujoče.« Razložil je, da se je sedaj,
ko smo vpeti v EU, skrb za mlade ponovno
začela, in povzel, da je treba vzpostaviti mladinsko infrastrukturo.
Rozana Mužica, vodja programa Mladim
prijazna občina (Inštitut za mladinsko poli9

leti preprosto povabili mlade, naj pridejo na
kavo, če jih zanima, da bi kaj napisali, zaigrali, narisali, razstavili, povedali … »Odziv
je bil dober, dvajset smo jih pridobili in ustanovili Kompleks, ki uspešno krmari že deset
let.«
Jure Lesjak se je oglasil kot politolog, in sicer
s prispevkom »Mladi in koncept samoorganizacije«. Razglabljal je o tem, da sistem ni
kriv le za pasivnost mladih, ampak vseh, in
da je potreben radikalen obrat. »Cilj politike v državi je, da so mladi poslušni. Najprej
mora priti do nestrinjanja, konflikta, potem
pa se bo začelo.« Predlagal je, da naj Občina začne z odpiranjem debat, mladim pa je
treba prepustiti kako delo: naj, na primer,
popolnoma sami pripravijo prireditev ob
kulturnem prazniku.
Lucija Čevnik iz MKC Slovenj Gradec je za
uvod razmišljala, kdo sploh so mladi, in jih
omejila med 15. in 30. letom ter vsem dala v
razmislek, kaj mladi danes želijo. Poudarila
je, da mladi veliko vedo in marsikaj počnejo, zato naj ne bo nikakor s strani Občine
strukturirano za mlade brez mladih. »Mladim nihče več ne zaupa, a vendar jim je treba dati ravno občutek zaupanja!« Navedla je
tudi uspešen način dela iz tujine, to je 'Street
work', kar pomeni iti ven, mednje.
Sledila je razprava. Med drugim smo slišali razlago županje Romane Lesjak, kateri
konkretni občinski ukrepi so bili narejeni za
pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2013–2017. »Ustanovili smo Komisijo za
mladinska vprašanja in uporabljamo neformalne metode za participacijo mladih; mladinskim organizacijam dajemo finančno
in infrastrukturno podporo; informiranje
mladih je v smislu reševanja stanovanjske
problematike ter o vseh odločitvah, ki vplivajo na življenje mladih, in sicer na občinski
spletni strani, na lokalni TV, na Facebooku;
glede zaposlovanja mladih sofinanciramo
programe spodbujanja delovne aktivnosti
brezposelnih in prednostno obravnavamo
mlade podjetnike pri dodeljevanju sredstev

Bomo prihodnjič prešli iz
teorije o pomoči mladim v prakso?

za pospeševanje podjetništva; glede izobraževanja – na občinski upravi lahko opravljajo študijsko prakso in pripravništvo, vključujemo pa se tudi v regijsko štipendijsko
shemo; glede stanovanjske politike je bil dan
javni razpis za najem neprofitnih stanovanj,
v katerem je mladim zagotovljena prednost;
in nenazadnje subvencioniramo prevoz dijakov in študentov ter sofinanciramo programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti
mladih.«
Na koncu je spregovoril še Boštjan Grabner,
predsednik Komisije za mlade v Črni, in povedal, da se trenutno še ne ukvarjajo z večjimi projekti, ampak da so s tem certifikatom
dobili zagon. Pričakujejo pobude s strani
osnovnošolcev, srednješolcev in študentov.
Vse v dvorani pa je povabil, ne glede na leta,
na skupno okrasitev jelke v centru kraja.
Luka Kropivnik, ki je vodil in povezoval okroglo mizo, je debato zaključil z željo, da se
bodo taka srečanja še nadaljevala in rodila
konkretne rešitve.
Irena Greiner
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MOJE POTI
Žerjav … Črna … Ravne na Koroškem … Ljubljana … Preserje pri Radomljah … in vmes
množica krajev doma in po svetu, kjer je živel
in še živi svoje razgibano življenje gost tega
pogovora, prof. dr. KRISTIJAN JEZERNIK,
upokojeni redni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani, dolgoletni predstojnik
Inštituta za biologijo celice na fakulteti in še
kaj.
Ker od svojih dijaških let ne živi več v naših
krajih, a ga še vedno imamo za svojega, je
prav, da ga predstavimo našim bralcem. Zagotovo ga pomnimo. Leta 2011 je predstavil
svojo knjigo DRZNE SANJE. V njej pripoveduje o življenjski zgodbi prvega diplomiranega
pilota jugoslovanske vojske iz naših krajev,
Črnjana Jozefa Štruklja (1906−1931). Tudi avtorsko pisanje je del Jezernikove bogate osebnosti. Prosili smo ga za pogovor.

zgodnjih letih, potem povem, da je bilo otroštvo čisto običajno, le kmalu sem dojel to,
kar sta vedno poudarjala moja starša: »Uči
se, da ti bo bolje, kot je nama.« Danes se ta
stavek sliši staromodno, smešno, spričo toliko učenih brez dela v tej deželi. A takrat je
bilo vse drugače. Prav gotovo je mojo pot v
življenje oblikovala prav nenasitna sla po
znanju. Vztrajnost, trma in radovednost, ki
jim je verjetno botrovalo tudi skromno materialno stanje mojih staršev, so bile vrline.
Tako smem staršem peti hvalo; zgodaj sta
me ustrojila. Mogoče tudi nevede. Lahko bi
jima pel takšno hvalo. Hvaležen sem torej
staršem, da: se nisem rodil v izobilju; mi je
bilo v življenju malo ali skoraj nič materialnega dano; mi ni bilo nič vnaprej postlano;
sem živel med preprostimi ljudmi, kjer sem
se učil modrosti; sta se starša zavedala pomena knjig, ki sta mi jih po svojih močeh kupovala, četudi stežka; na poti v življenju mi
nista mogla zagotoviti botrov, ki bi mi lajšali
strmine; sta me naučila v življenju zastavljati
si raje težje kakor lažje, hitro dosegljive cilje;
me pot, po kateri sem hodil in hodim, ni utrudila ali uspavala; sta mi v življenju vedno
brezpogojno zaupala in stala ob strani.
Razmišljam na splošno o človekovi poti v
življenju. Danes vem, da to, kar človek zmore, spozna šele na poti do zastavljenih ciljev. Človek se mora najprej zavedati svojih

Otroštvo in osnovna šola v Črni verjetno
nista bila nekaj nevsakdanjega, vendar je
neizpodbitno, da so prav prva leta življenja
temelj, na katerem se oblikuje človekova
osebnost. Kaj je tisto iz otroških let, kar vas
je oblikovalo?
Gospa Marta Repanšek me je prijazno povabila, da opravi pogovor z menoj in predstavi
moje življenje, delo, moje razmišljanje in poglede na ta čas, ki sem ga prebil kot domačin
v Črni in nato po različnih krajih tega sveta.
Rad ustrežem, vendar na zelo oseben način,
saj je sicer moje poklicno delo za širši krog
bralcev gotovo težje razumljivo, za mnoge
nezanimivo. Za začetek, namesto strokovnega razmišljanja, raje obudim nekatere
spomine iz mojega življenja na Koroškem
in dodam še kakšno misel za današnje dni.
Tako menim, najbolje odgovorim na vaša
vprašanja.
Vedno s ponosom poudarjam, da izhajam
iz preproste delavske družine. Moj oče, Matevž, je bil delavec in mati sprva služkinja,
nato gospodinja. Če me sprašujete po mojih
11
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dolžnosti. Če prepoznava le svoje pravice,
je nesposoben dojeti bistven čar življenja, ki
jo nudi slast doseženega cilja. Soditi sme le
sebe in svoja dejanja. Človek pa mora imeti
odprto srce in posluh za druge, kajti le tako
lahko doume sebe in druge.

evropskem prostoru smo tako po številu vpisanih v študije na samem vrhu, kar nesporno dokazuje čudežno genialnost našega
naroda. A ta sporna genialnost kaj kmalu
zvodeni, saj smo po številu tistih, ki študij
končajo, na repu. No, bom nadaljeval s spomini. Življenje na gimnaziji je bilo zanimivo
in kratkočasno, čeprav sem od profesorjev
na šoli pogrešal raznolikost pogledov o različnih vprašanjih takratnega sveta. Danes
vem, to ni bilo mogoče, takrat smo namreč
živeli v družbi precejšnjega enoumja, ki spominja celo na današnje dni. Sicer pa so bila
to težka leta, leta neizpetih zaljubljenosti in
iskanja samega sebe. Hvala Bogu, kmalu so
se iztekla. Ko smo končali, nas niso slavili
kot slovenske Nobelovce, zlate maturante.
Bilo je povsem samoumevno, naša dolžnost,
čisto naša zasebna odločitev, da smo maturo končali najboljše, z odliko. S prehodom
na študij na Biotehniško fakulteto sem se za
nekaj časa poslovil od svoje Koroške. Ubral
sem svojo pot, pot odgovornega dela in življenja v Ljubljani. Zaradi gmotnega stanja
mojih staršev je bilo zame nadaljevanje študija v Ljubljani sprva celo vprašljivo. Imel pa
sem srečo, ki se je imenovala stric, poštar
Hemlerjev Franc. Ta stric mi je najtrše leto
mojega bivanja na Kranjskem brez pomisleka olajšal z mecenstvom. Tudi sam sem se
trudil. Delal sem trdo, različna dela in seveda predvsem veliko študiral. Študij me je
navduševal. Opravljal sem ga z lahkoto in z
odliko. Spomnim se zanimivih zgodb iz tistih
dni. Recimo te; prav v času, ko sem študiral
anatomijo okostja pri človeku, so ob šentpetrski cerkvi odkopali več srednjeveških grobov. Ker sem tam mimo hodil na predavanja,
ki so bila v stari stavbi medicinske fakultete,
sem kopačem večkrat težil. Hotel sem do
okostij. Da bi se me odkrižali, je nekdo na
delovišču vendar žrtvoval odkopano lobanjo, za katero sem dolgo moledoval. Idealno,
sem si dejal, ravnokar študiram kosti glave,
in sem jo odnesel. Po opravljenem izpitu je
romala domov, na Koroško. Spravil sem jo
v škatlo z napisom Peko in priložil v omaro

Zanima me, kako torej danes vidite svoje
šolske dni v Črni?
Bom navedel nekaj povsem nepomembnih
dogodkov, a po svoje zgovornih spominov.
Osnovno šolo sem obiskoval v času UNRA
paketov. V letih po vojni so bili to od ZDA
podarjeni paketi hrane, namenjeni lačnim
otrokom v deželah, kakršna je bila naša. Danes so napise UNRA na paketih zamenjali
napisi Karitas in Rdeči križ. Nič več jih ne
pošilja Amerika, pač pa kar Evropa. Se velja
zamisliti, mar ne? V prvem razredu so nam
za malico pripravljali mleko iz mlečnega
prahu, marmelado so nam rezali na kocke
v šalčke. Kruha je bilo nekaj. Mleko je bilo
dobro. Na skrivaj smo ga kradli iz velike posode na katedru, kadar je tovarišica šla na
stranišče, mi pa v prah, dobesedno. Z nosom
in prstki. Prerivali smo se zanj. Mlečni prah
nas je silil v kašelj, dušil. Nato je padla tudi
kakšna zaušnica. Ko sem končal osnovno
šolo, sem hotel v gimnazijo, a oče bi me raje
videl v šoli za radijskega tehnika. A kaj, ko
me je tehnika dolgočasila, raje sem se podil
za žabami in skrivoma ribaril v potoku za
hišo.
Kako ste doživeli prehod iz Žerjava–Črne
na študij v Ljubljano. Kam ste usmerili korak v študijskih letih in pozneje? Izpopolnjevali ste se seveda tudi v tujini.
Moram najprej priznati, da imam dejansko
nedokončano osnovnošolsko izobrazbo.
Končal sem samo osem razredov, devetega
sem prešprical. No, pa sem kljub temu lahko vstopil v Gimnazijo na Ravnah. Takrat
ni bilo ravno običajno, še manj v modi, da
večina osnovnošolcev nadaljuje šolanje v gimnaziji. Danes je to nekaj samoumevnega,
kar se nam že maščuje v mnogih pogledih. V
12
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mirno spi in ždi v fotelju prevladujoče veličine vladajočih.
Vsi tisti, ki smo v tistih letih diplomirali, smo
bili srečnejši. Lahko sem izbiral in izbral
sem zahtevnejšo, po moje najboljšo pot. Danes vem, v življenju sem imel srečo. Dana
mi je bila premočrtna pot izobraževanja in
nadaljevanja, dela. Imel sem odlične pogoje.
Del teh sem že navedel. Svet, v katerega smo
rastli po vojni, je bil prazen znanj in poklicev.
Ko sem doštudiral, sem se zaposlil na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer sem nadaljeval doktorski študij. Eksperimentalno delo
sem v okviru tega študija v pretežni meri
opravil na Inštitutu za arteriosklerozo Medicinske univerze v Münstru, v Nemčiji, in
doktorat iz medicinskih ved ubranil na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Na osnovi mednarodnih objav svojega raziskovalnega dela
(vsa so izšla v uglednih tujih znanstvenih
revijah in knjigah) sem z leti dosegel na Medicinski fakulteti naziv redni univerzitetni
profesor. Dolga leta sem bil tudi predstojnik
predkliničnega Inštituta za biologijo celice
na isti fakulteti. Kot univerzitetni učitelj sem
bil nosilec specialnih predmetov in znanj še
na Fakulteti za farmacijo, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Zdravstveni fakulteti in Biotehniški fakulteti. Bil sem predavatelj in vabljen učitelj tudi na več fakultetah
v tujini. Danes po upokojitvi opravljam še
profesorsko delo na doktorskem programu
Biomedicine, kjer sem nosilec predmeta Temelji medicinske celične biologije.

za čevlje. Ravno pozajtrkovali smo, ko se je
nekega nedeljskega jutra mati odpravljala
k maši. Sklonila se je, da bi izvlekla svoje
šolne, a iz omare se ji je v naročje skotalila
človeška lobanja. Uboga mati! Bila je srčni
bolnik, skoraj se je zgrudila. Z očetom sva jo
posedla na divan in ji brž postregla z baldrijanovimi kapljicami, te so jo vendar počasi
pomirile. Še marsikaj nenavadnega se mi
je v tistem času pripetilo, a kaj sem mogel,
moja mladost je imela pač napako.
Ker sem se odlikoval pri študiju, so mi bila
ob zaključku vrata v svet na strežaj odprta,
hkrati v več smeri.
Torej ste imeli večje možnosti nadaljevati
študij ali delo, kakor jih imajo mladi danes?
Nedvomno! Danes se s trpkostjo spomnim
mladih, ki končujejo. Zanje je v moji domovini prav nezavidljivo. V veliki večini ostajajo na cesti, brez dela, s končano izobrazbo.
Kolikšna izguba denarja, izguba idealov,
znanja in kakšno nasilje nad mladimi je stanje, v kakršnem se znajdejo ti ljudje! Kdo jim
je odvzel človeško dostojanstvo, pravico do
dela in samouresničitve? Ve se, kdo so; tudi
mnogi znani, domači veljaki, ki so se polastili s trudom prigaranega premoženja in
znanj. Poskrili so se, poniknile so tovarne in
z njimi množice delavnih ljudi. Poniknili so
tudi mnogi novi lastniki nekam, kjer v senci,
stran od lačnih množic, žvečijo svoje bedno
človeško nedostojanstvo. Pravica v deželi pa

Kam vas je torej vodila pot iz Ljubljane?
Hranite verjetno zanimive spomine, ki niso
zgolj strokovni?
Na mestu, ki sem ga zasedal na fakulteti, je
povsem naravno, da se človek nadalje brusi, kuje in specializira, usposablja. Tako sem
se vključeval v mnoge raziskovalne skupine
doma in po svetu, začenši z Italijo, Avstrijo,
Nemčijo, preko Izraela do Amerike in Brazilije, če naštejem le nekatere. Svet mi je tako
počasi postal dom in dom mi je za krajši ali
daljši čas postal tujina, četudi se sliši čudno.
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Ne morem mimo mojih najdražjih, ko govorim o tem času. Ženi hvala, otrokoma tudi.
Takrat sta moja sinova že znala pisati in šteti. Kadar sem bil na tujem, sta nad posteljo
obesila koledar, na njem sta vsak večer prečrtala dan in štela preostanek dni do moje
vrnitve. Odštevala sta čas, moja vojaka. Hvala vama in ženi, da ste zmogli sami. Cena
moje kariere je bila za družino velikokrat visoka. Minevali so namreč dnevi, tedni, meseci in nabrala so se leta, ko sem se, kakor piše
Oton Župančič v svoji Dumi, potil na tujih
tleh. A v tistih letih sem spoznal mnoge prijatelje, izjemne osebnosti, velike mislece in
zanimivo − mnoge rodoljube. Doživljal sem
izjemno odkritosrčnost, prijateljstva, nekakšna tiha zavezništva med nami, ki smo se
v različnih krajih sveta pečali z istimi ali podobnimi, skupnimi raziskavami.
Odlično in dolgoletno je sodelovanje s skupino učiteljev in raziskovalcev z Medicinske
univerze na Dunaju. Dunaj mi je tako prirastel k srcu, pa še naša Ljubljana malo spominja nanj. To, česar se človek naleze pri naših
severnih sosedih, sta gotovo disciplina in doslednost. Vtkani sta v njihove gene, v kri, kot
se je temu včasih reklo po domače.
Zavidanja vredna so spoznanja o načinih
dela, prava zanesenjaštva, spoznal sem jih
pri prof. dr. Wisonu de Melli iz Brazilije. Za
nas, Evropejce, je to, kar počno on in njegovi sodelavci v času poletnih, semestralnih
počitnic, vsaj nenavadno. Takrat z izbrano
skupino študentov na medicinski fakulteti kot prostovoljci odidejo v brazilske pragozdove. Prostovoljstvo je tam doli obvezna
dejavnost, brez nje študentom ni mogoče
nadaljevati študija. Ti prostovoljci namreč
domorodce usposabljajo za življenje v današnjem svetu. Na primer učijo jih pisanja in
drugih pomembnih veščin in znanj. Povedal
bom, kako so neko daljno pleme ob Amazonki poučevali o kontracepciji. Družine z veliko otroki se namreč med domorodci težko
preživijo. Omejevanje rojstev je za preživetje
zato nujno. Zgodba, ki jo povem, je zabavna.
V omenjeni skupnosti so prostovoljci kontra-

cepcijske tablete razdelili rodnim ženam.
Misleč, da so domorodce osvestili, so odšli.
Ko so se čez mesece vrnili, so ugotovili, da so
se možje v tej skupnosti čutili zapostavljene,
ker niso prejeli ob prihodu prostovoljcev ničesar v dar. Moški so si vzeli pravico v svoje
roke. Ženam so pojedli kontracepcijske tablete. Zgodba je bila poučna za obe strani.
Ne bom pa govoril o zdravstvenih zapletih,
ki so sledili.
Nikoli tudi ne bom pozabil velikega uma in
širokosrčnosti, ki jo premore prof. dr. Moshe
Aronson iz Tel Aviva. Kot gosta in raziskovalca v njegovem Inštitutu na Sachlers School
of Medicine me je brez obotavljanja nastanil v svoji hiši, čeprav sva se srečala prvič.
Preprosto postal sem del njegove družine.
Še bi lahko našteval zanimive izkušnje. Na
kratko: v svetu, kjer sem se gibal kot sodelavec v različnih projektih in raziskavah ali
kot predavatelj, nisem spoznaval le zanimivih osebnosti in raznolika mišljenja; predvsem sem spoznal sebe. Še več, šele tako
sem resnično spoznal tudi našo takratno državo. Resnici na ljubo je nikoli nisem priznaval in doumel kot domovino. Ta dežela sploh
ni bila takšna, kot so jo nam vseskozi slikali
v šolah in seveda predvsem v medijih. Tam
na drugi strani Atlantika sem prvič slišal in
dojel tragiko medvojnih in povojnih pobojev
pri nas. Človek preprosto onemi. Presenetljivo, bivša država se je za nas, ki smo odhajali v svet, zelo zanimala, seveda na svojski
način. Formularji s prav čudnimi vprašanji,
poročanja in spraševanja o druženju s kom,
zakaj in še marsikaj, so bile vsakodnevne
prakse po vrnitvi. A to je že druga zgodba.
Danes je seveda povsem drugače, normalno. Hvala Bogu! Svet je postal domači prag,
raziskovalci odhajajo in drugi prihajajo,
tako tudi mora biti.
Predstavite, prosim, stroko, s katero se
ukvarjate. Kaj raziskujete na vašem Inštitutu, kaj obsega vaše raziskovalno delo?
Na Inštitutu za celično biologijo Medicinske
fakultete, ki vključuje tudi Center za elektron14
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sko mikroskopijo in Laboratorij za celične
kulture, izvajamo znanstvenoraziskovalno
in pedagoško delo. Mogoče bi najprej povedal nekaj zelo splošnega o področju celična
biologija in medicinska celična biologija. Celična biologija je mlada, hitro se razvijajoča
interdisciplinarna veda na področju temeljnih in aplikativnih znanosti, zlasti medicine.
Ukvarja se z zgradbo in delovanjem celic, to
pa je osnova za razumevanje delovanja našega telesa. Glavni besednjaki stroke so gen,
molekularna in nadmolekularna zgradba
in njih delovanje v celicah. Ta veda preučuje
nekaj najosnovnejših in hkrati najbolj zapletenih dogajanj v naravi, kot so delitve in umiranja celic ter povezovanja in pogovarjanja
med njimi. Vsi na Inštitutu za biologijo celice
se že desetletja ukvarjamo s posebno vrsto
celic, tako imenovanimi površinskimi urotelijskimi celicami. Te prekrivajo sečila (ledvice, sečni mehur, določena izvodila v telesu).
Ve se, da so tovrstne celice zelo samosvoje. V
zdravem organizmu se vedejo precej neodzivno, lahko pa se iznenada spremenijo in se
divje in hitro množijo. Posledica tega so različne zelo težke vrste rakavih obolenj, recimo rak sečnega mehurja. Znanost išče poti,
kako podivjane celice v takšnih primerih
ukrotiti. Zato številni inštituti in laboratoriji
po svetu, kot tudi naš, preučujemo možnosti
kontrole delitev in umiranja teh celic. Iščemo načine, da jih nadomestimo z nespremenjenimi, kadar je neobhodno potrebno.
Preučujemo njihove posebnosti z različnimi
sodobnimi metodami dela, kot na primer z
različnimi metodami genetike, gojenja izoliranih celic v celičnih kulturah, elektronsko
in z drugimi vrstami mikroskopij, biokemijskimi metodami .... Raziskave potekajo ob
sodelovanju domačih (sodelavcev iz urološke
klinike) ter tujih strokovnjakov. Kot dolgoletni predstojnik inštituta sem vodil tovrstne
raziskave v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov (z Avstrijo, Italijo, Izraelom,
ZDA, Brazilijo …). Navedel bom posplošeno
nekaj konkretnih primerov raziskav, ki jih
opravljamo. Trudimo se razviti telesu lastne

urotelijske celice za potrebe nadomeščanja
v primerih poškodb ali nekaterih rakavih
bolezni sečil. Razvijamo postopke neagresivnega odstranjevanja nenormalnih – spremenjenih celic iz telesa. Razvijamo posebne
načine vnosa določenih delcev (nanodelci) v
celice z namenom proučevanja poti molekul
v celicah in spreminjanja določenih lastnosti
v njih.
Pojasnite nam, prosim, kako osebno gledate na napredek celične biologije v biomedicinski znanosti danes?
V biomedicinski znanosti je potrebno temeljito znanje, da lahko razložimo, zakaj
je življenje na molekularni in celični ravni
takšno, kot ga še vedno le v grobem razumemo. V zadnjih dveh desetletjih je bil narejen
ogromen napredek pri poznavanju življenja
in smrti na ravni molekul, celic, a vendar
postajam po desetletjih dela na tem področju tudi dvomljivec. Sprašujem se, če gremo
v pravo smer. Smo mogoče s to znanostjo (z
genetsko, molekularno, celično) že predaleč,
v nedovoljenih svetovih? Lahkotno in skoraj
brezvestno spreminjamo milijarde let stara
sporočila v genih, mnogokrat ne vedoč za
posledice. Naj pojasnim misel s primero, z
orkestralnim igranjem. To počnemo tako,
kot bi instrumentalista v orkestru, ki je opešal ali se moti, zamenjali z drugim. Potegnili
bi ga od drugod, ga preprosto podvojili, in
skopirali in vstavili na (na)ključno mesto v
orkestru. Ta zamenjani bi nato začel igrati
melodijo, a čez čas bi samovoljno igral povsem svojo, mimo dirigenta. V večini bi motil
simfonijo, v določenih primerih bi premotil
ves orkester, ki bi nazadnje igral namesto
simfonije kokofonijo. V govorici celične biologije in molekularne sodobne genetike bi
to pomenilo, da smo v telo vstavili posebne
celice (imenovane matične, nekaj takega kot
večno mlade), ki smo jih malo genetsko spremenili (dvojnik). Te bi sprva vrnile zdravje
bolnemu, a čez čas bi se začele obnašati
nenavadno. Malo bi ponorele in začele bi
se veselo množiti, obnašale bi se kakor ra15
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kave. Takšne scenarije v določenih primerih
zdravljenja z opisanimi celicami poznamo,
to je tisto, o čemer govorim.

temeljnih predmetov na predkliniki in nudi
odlično osnovo za razumevanje mnogih kliničnih predmetov, ki v študiju sledijo. Poleg
mene in mojih sodelavcev na Inštitutu predavajo ta predmet tudi profesorji iz različnih
klinik (ginekologije, medicinske genetike, pediatrije, nevrologije, onkologije, forenzične
sodne medicine). Delo na Univerzi z mladimi
bodočimi intelektualci, ki se učijo kritičnega razmišljanja, človeka bistri in pomlajuje.
Tudi raziskovalno delo, ki se izjemno hitro
razvija, zahteva nenehno čuječnost, študij,
disciplino, trdo delo, vztrajnost, doslednost.
Obe vrsti zaposlitve, če jih tako imenujem,
sta mi nudili izjemno veličino svobodnega
odločanja in razmišljanja. Sam sem v veliki meri oblikoval vsebine predavanj in raziskav ter sledil raziskovalnem duhu. V tem
smislu sem bil svoboden. V današnjem svetu
izjemnih materialnih in tehničnih, znanstvenih možnosti postaja človek, tudi v področju,
ki ga sam zapuščam, vedno manj svoboden,
vijak v množici raziskovalcev po laboratorijih in klinikah sveta, tako tudi vedno bolj
suženj dela in orodje drugih. Kje so časi, ko
so si ljudje priborili osemurni delavnik? Kaj
se dogaja? Kaj prinaša novo znanje? Boljše
življenje, manj bolezni? Mar res?
No, da se vrnem k študentom, o katerih me
sprašujete. Študenti medicinske fakultete
-če se omejim nanje − so glede na dosežen
uspeh v srednji šoli izbrana populacija. Žal
pa takšen način izbire na osnovi doseženega uspeha v gimnazijah ustvarja neravnotežje spolov v prid žensk. To je resna težava
zaradi specifičnega dela na nekaterih področjih zdravnikovega dela. Študenti so v večini motivirani, radovedni in kritični mladi
ljudje. Predavanja zanje so mi bila vedno v
veliko veselje. Skrbel sem, da razlage niso
bile suhoparne ali zgolj znanstvene. Vedno
in dosledno sem se trudil vcepiti mlademu
človeku dvom v povedano. Skupaj smo iskali
nove načine medsebojnega komuniciranja,
posredovanja znanj, ki sta jih sodobna računalniška tehnologija in dostopnost različnih
virov informacij povsem spremenila. Neka-

Z raziskovalnim delom ste torej povezani s
podobnimi inštitucijami v tujini. Kako potekajo taki stiki? Kakšni so pogoji raziskovalnega dela pri nas v primerjavi s tujino?
Imamo kvalitetne povezave z mnogimi raziskovalnimi ustanovami po svetu. Nekaj sem
jih že omenil. Trenutno potekajo sodelovanja z Nizozemsko, Brazilijo, Avstrijo in ZDA.
Ukvarjamo se z že navedenimi vprašanji.
Delo poteka običajno, preko vsakodnevnega komuniciranja (računalniki), obojestranskih obiskov in dela v partnerskih laboratorijih omenjenih ustanov in predavanj na
mednarodnih konferencah, pač tako kot je
dandanes potrebno. Pravzaprav nič nenavadnega. Je pa delo obremenjujoče zaradi
množice hitrih informacij in močnega mednarodnega ozadja. Trenutno so pogoji dela v
našem področju še primerljivi s podobnimi
ustanovami v svetu, postajajo pa v času krize počasi zaskrbljujoči. Naj navedem samo
podatek, da cenovna vrednost več laboratorijskih aparatur, s katerimi delamo, presega
sto tisoče evrov. Težave nastajajo seveda pri
obnovi. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da več mladih raziskovalcev, izšolanih doma − mnogim
sem bil mentor tudi sam − išče po tolikih letih trdega dela kruh v tujini.
Do lanskega leta ste bili zaposleni kot redni univerzitetni profesor na Medicinski
fakulteti v Ljubljani in tudi kot predstojnik
Inštituta za biologijo celice. Kolikor vem,
še vedno predavate na doktorskem študiju.
Povejte, prosim, kaj ste predavali oziroma
kaj še predavate. Lahko zaupate, kaj vam
pomeni delo s študenti? So današnje generacije drugačne od onih pred desetletji?
Na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem
zaključil predavanja študentom medicine
in dentalne medicine v lanskem študijskem
letu. Predaval sem dva predmeta, in sicer
celično biologijo in specialni predmet, medicinsko celično biologijo. Ta zadnji je eden od
16
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teri moji študentje so danes že tudi moji poklicni sodelavci. Ko je človek soočen s tem
dejstvom, pomisli na biriča, ki se imenuje čas
in je edini pravični sodnik vsej živi in neživi
naravi.

mi na trgu tudi ni povpraševanja. Predvsem
pa številni programi ne vzdrže vsebinske in
kvalitetne evropske primerljivosti.
Že dolga leta živite v Preserjah pri Radomljah, kjer ste si ustvarili družino in dom.
Kdo so vaši bližnji?
No, seveda, a ne pozabite, sem še vedno Korošec na Gorenjskem. Kako je naneslo, da
sem zajadral na Gorenjsko, vam povem. Na
poti v Ljubljano sem se še kot študent nekoč zaradi prometnih težav na cesti ustavil
v kraju, ki ga navajate, v kraju nesrečnega
imena. Neka prijazna mladenka mi je brez
zadržkov ponudila kolo. Tako sem se lahko
odpeljal proti Ljubljani. Seveda sem potem
kolo večkrat z navdušenjem vračal na nesrečni kraj. Z leti je postalo kolo že tako razmajano, da se raje nisem več podal nazaj
proti Ljubljani, kar ostal sem tam. Tako sem
si torej prislužil na Gorenjskem ženo. Potem
sta prišla še dva sinova, ki sta mi kmalu zrasla čez glavo (v smislu telesne velikosti), sedaj
raste pa že naslednja generacija. Vse to me
zelo vznemirja, pomirja in veseli.

Študij medicine na Medicinski fakulteti v
Ljubljani ima tradicijo. Kako bi ga primerjal s študijem v tujini?
Medicinska fakulteta v Ljubljani začenja leta
1919. Ja, študij ima tradicijo, zgodovino. Profesorji in asistenti se vseskozi kalijo doma in
po svetu in zagotavljajo nedvomno kvalitetno
znanje. Predvsem zanje je prvi cilj, da se izšolajo usposobljeni mladi zdravniki. Seveda ni
zanemarjena tudi etična plat študija. Študij
je povsem primerljiv s študijem medicine na
drugih evropskih medicinskih fakultetah. To
je pokazalo tudi preverjanje s strani izbranih evropskih univerz. Diplomanti, ki se zaposlijo na tujem, se enakovredno in uspešno
vključujejo v zdravstvo. Seveda je študij dolg
in fakulteta sodi med zahtevnejše. Študija na
medicinskih fakultetah v Evropi ne določa
direktiva bolonjske prenove. To je velika sreča. Menim, da je bolonjska prenova v naši
deželi na mnogih fakultetah v marsičem
zatajila. Močno se je znižal nivo izobrazbe.
Žal ugotavljam, da se politika v tej deželici
še ni sposobna soočiti z dejstvom o odvečnosti številnih študijskih programov. V letih
po osamosvojitvi so se napihnili kot baloni.
Preprosto zmanjkuje denarja, za izšolani-

Na Koroško še vedno prihajate občasno, saj
imate tukaj sorodnike, znance, prijatelje …
Kako naš kraj in Koroško vidite v slovenskem prostoru?
Seveda se vračam na Koroško. Vsako leto,
večkrat. Spremljam to ljubljeno deželo že
desetletja. Tu imam še nekaj sorodnikov in
znancev. Pri Elici, Olgi, Haniju, Rozi, Marku, Vestru, Anici sem vedno dobrodošel, ne
kot gost, temveč njihov, naš. Ko se srečamo,
je vedno lepo. Veseli me spremljati njihove
uspehe, recimo v smučanju. Zdi se mi, da se
pri vas zadnja leta veliko stvari premika v
pravo smer tudi po zaslugi vaše gospe županje Romane Lesjak. Črna je slikovita in lepo
urejena. Srčiki na vasi sta gotovo Plečnikov
spomenik in župnijska cerkev. Za urejenost
slednje gre gotovo zasluga vašemu gospodu
župniku Tonetu Vrisku. Tudi šola je zgledno
urejena. Sicer je lani ob njeni predstavitvi na
dnevu Črnjanov ravnateljica Romana Košu17
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tnik ugotavljala upad števila otrok, menda
tudi vaščanov. V šali sem ji svetoval, da je
skrajni čas uvesti predmet spolna vzgoja,
in to ne zgolj teorije. Samo nasmejala se je.
Tako je moja dobronamerna pripomba žal
naletela na gluha ušesa. Osebno pa bi mi
bilo ljubo, da se Črna še bolj odpre in poveže
s kraji, s katerimi smo bili od nekdaj skupaj
in od koder ta slovenski rod prihaja. Torej z
našimi rojaki onstran meje. Jaz sem si vsa
leta prizadeval za tesne vezi z njimi. V znak
dobrega sožitja so mi nedavno celo preimenovali vas na avstrijskem Koroškem. Dodal
sem sliko, v dokaz. Ha, ha , ha ...
Pustimo šalo ob strani. Zdi se mi, da Slovencem manjka zavest o skupnem, ki hkrati
pomeni spoštovanje svojih korenin. Povsem
drugačna skupnost, ni se ozirala na sever,
bolj na jug, je bila tista, v kateri smo živeli desetletja nazaj. Med ljudmi ni gojila čuta narodne pripadnosti. Če gledamo Slovenijo iz tujine in se zavemo odprtosti sodobnega sveta,
dojemamo vrlino vračanja h koreninam kot
nujno, kot samoumevno. Velikim narodom je
to razumljivo že od nekdaj. Če se Slovenci
(Korošci) hočemo obdržati in uveljaviti kot
sodoben in napreden narod, potem takšno
vračanje vodi k širšemu povezovanju, gotovo
k razvoju, k uspehu. Naši kraji so se v desetletjih korenito spremenili, tudi ljudje. Žal ne
vedno na bolje. Tudi Korošci smo se spremenili, tako kot smo se spremenili Slovenci nasploh. Slovenci vedno težje najdemo pot do
sočloveka. Ne vem, velja to tudi za Korošce?
Še nekaj opažam. Zadnjič sem v Črni v družbi uporabil besedi locen in adrca. Mlajši so
me gledali, kot da sem padel z lune. No, sem
si dejal, koroščina počasi izginja. Izginja tudi
slovenščina, sem takoj pomislil. V Ljubljani
smo dvojezični, to se vidi že na vsaki pasji
utici in stranišču. Napisi so najprej angleški
in nato celo slovenski. Mar Slovenci tako počasi izgubljamo svoj jezik, svoje korenine?
Pustimo času čas, bomo videli. Ali pa je čas,
da se upremo? Koroščina, ta plemeniti jezik, ne narečje, ta pestrost, samoniklost, to

samorastništvo, menda se ne izgubljaš z novimi, mladimi generacijami? Bilo bi preveč.
In končno naj vas vprašam še, kaj počnete,
kadar se odmaknete od svojih zahtevnih
obveznosti? Kako si nabirate moči za tako
zahtevno delo?
Skozi vse življenje, tudi v izgnanstvu na
Kranjskem, mi je bila sreča mila. Veselje
in radovednost sta mi odpirala poti, ne le v
znanost, tudi drugam, v nepoklicne svetove.
Mislim na moje domače gore in na tuja gorstva na različnih koncih sveta. Danes me ti
svetovi ne privlačijo več tako kot nekoč. Vse
preveč so se pomnožično poturistili, zbanalizirali, na določen način tudi pokvarili, izgubili so svojo prvobitnost. Danes si dajem
duška s pisano besedo, s čopičem, tudi s
krampom in lopato za hišo ali s škarjami za
obrezovanje jabolk in hrušk. Moči za delo je
pa še dovolj, zato moje profesorsko delo na
Univerzi še ni čisto zastalo. Je pa dobro, da
se človek zave, da so v življenju različna obdobja. Eno pomembnejših je čas premisleka
in tehtanja svojih preživetih sanj, tam nekje
potem ... Še najraje te dni, kakšno deževno
nedeljo, z vnuki prebiramo pravljice ali se
skrivamo po hišnih vogalih. Zadnjič sva s
triletnim vnukom Domnom bila v živalskem
vrtu. Kaj bi bilo lahko lepše, za oba? Ko sva
se vrnila, je bil že pošteno lačen. Vzel sem
banano, mu jo pridržal in se pošalil z njim,
rekoč: »Jaz ne znam olupiti banane.« On pa
je počasi odvrnil: »Dedi, opice pa znajo.« Velja se zamisliti. Mar ne?!
Pa dobro se imejte tam na Koroškem, dragi
moji!
Tudi vam želim vse dobro in hvala za ta zanimiv pogovor.
Marta Repanšek
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KULTURNI UTRIP SVOBODE

Smo, kar smo
Gledališki klub mladih

Že tretje leto zapored je v začetku decembra
DPD SVOBODA Črna na Koroškem pripravila večer kulturnega utripa.
S predstavitvijo programa posameznih sekcij smo počastili 92-letno tradicijo društva,
bogatili lastno podobo in smelo zakorakali v
veseli december.
Z občutkom zapeta pesem ali lepo izraženo
besedilo je ravno pravšnje za take večere.
Pevska skupina SMO, KAR SMO je z uvodno pesmijo Luna sije izrazila spoštovanje do
sporočila v Prešernovih delih, predsednica
DPD SVOBODA M. Petrič pa je pozdravila
navzoče, povedala, da bomo peli, recitirali, igrali, se predstavljali, presenečali, imeli
občutek, da nismo sami, pokazali, da smo
pripravljeni ustvarjati, ker to želimo, hočemo in si upamo.
Dramsko-recitacijska sekcija se je pomladila. Predstavili so se kot GKM, gledališki klub
mladih, pod vodstvom Marinke Vačun in
Marjane Simetinger. Pridno vadijo tudi TA
NABRANI, mladi pevci pod vodstvom Eve
Žagar. Tej mladi generaciji kulturnih ustvarjalcev želimo veliko uživanja v svojih snovanjih.
Vmes je vse navzoče pozdravil gost večera,
Primož Suhodolčan.
Gasilski dom je bil za vse nastopajoče prav
prijazno okolje.

Gvido in Drago, neumorna snovalca različnih likov, sta se tudi predstavila z avtorsko
zgodbo.
Mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO
je zaokrožil prireditev.
Tomi, voditelj, je zaključil z napovedjo skupne pesmi, že kar naše himne: Rož, Podjuna,
Zila.
Marinka Petrič,
predsednica DPD Svoboda Črna
Foto: Aleš Moličnik

MePZ Mato
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URŠLJA GORA, PRESEŽNI SVET
Del Uršlje gore spada v črnjansko občino,
zato smo nekateri krajani konec novembra
z veseljem obiskali predstavitev knjige o tem
priljubljenem koroškem vršacu. Izšlo je namreč delo z naslovom Uršlja gora, presežni
svet. Avtor te fotomonografije je Sebastijan
Oblak, ki pravi, da ga je kljub osvajanju tujih
gora zmeraj 'vleklo v objem domače Gore,
v njene zelene gozdove, na znane poti in na
vrhu na čudovite travniške zaplate.' Njegov
stalni spremljevalec je bil vedno in je še sedaj
fotoaparat, s katerim je ujel več tisoč enkratnih
trenutkov. Posnetke mu je po več letih zbiranja pomagal izbrati, razporediti in tehnično
obdelati urednik knjige Tomo Jeseničnik.
»Uršlja gora je gora čudežev,« ugotavlja v
spremni besedi Mitja Šipek. »Ne verjamete?
Moj fotograf, ki obišče vrh skoraj vsako jutro, torej več kot tristokrat v letu, vam bo to
potrdil.« Mirko Osojnik, drugi komentator
knjige, imenuje to delo 'knjiga lepih podob'.
»Ta knjiga je mozaik poduhovljenih podob
mikro in makro sveta …, v vsako od teh pa
je avtor vtisnil nekaj svojega posebnega čutenja.« Knjiga obsega 200 strani velikega
formata in vsebuje 200 umetniških fotografij. Besedila v knjigi so prevedena v angleščino in nemščino. Knjigo je izdalo Kulturno

društvo Mohorjan Prevalje. Njena cena je 35
evrov in jo lahko dobite tudi v turistični pisarni Občine Črna.
Irena Greiner

NASMEH
Nasmeh je kakor dar z neba
in tudi nič ne stane,
takrat je lep prav vsak obraz
in zdravi naše srčne rane.

In če iskren je tvoj nasmeh,
enkrat bogato te poplača
in v srcu dolgo bo ostal,
poglej, nasmeh se ti že vrača.

Nasmeh je kakor rožam dež,
kot matere je nežna roka,
nasmeh pač ne pozna meja,
vse zdravi, starčka in otroka.

Ujel nasmeh sem, hvala ti,
obljubim, da ga ne pozabim,
res bil je lep ta tvoj nasmeh,
zato te v svoje srce vabim.
Stanko Grl
20
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FOLKLORNA SKUPINA GOZDAR
SKOZI LETO 2013
folklornih skupin »Na gaudi se dobimo«,
kjer so poleg nas nastopili še FS BC iz Tolmina, Folklorno društvo Šentjur pri Celju in
Folklorno društvo Lancova vas. Za konec letošnjega leta pa se odpravljamo še na gostovanje k FS Rakek. Tako bomo počasi zakorakali v leto 2014, z željo, da bomo tudi skozi
to leto uspešno odplesali mimo ovir, si veselo
zapeli in zaigrali ter z nasmehom na obrazu
dejali: Tudi to leto je bilo naše.

Spet bo počasi leto naokoli, še ena sezona
plesa in druženja je za nami in sedaj je tudi
čas, da se ozremo v preteklost ter hkrati že
strmimo v prihodnost.
“Gozdarji” smo bili kljub recesiji tudi v tem
letu kar precej uspešni, delovni in zelo dobro razpoloženi. Kako le ne bi bili, saj je leto
2013 zaznamovalo rojstvo še enega mladega
folklorista, ena od plesalk se je srečala z abrahamom, predsednik društva je obhajal 60
let, nismo manjkali pa niti na poroki, ko sta
pred oltar stopila naš dolgoletni muzikant
Vili in plesalka Polona.

Ob tej priložnosti bi se v imenu celotne skupine FS KD Gozdar zahvalila vsem, ki nam
že vsa leta stojite ob strani, nas podpirate in
sprejemate takšne, kot smo. Naj vam novo
leto prinese veliko optimizma, smeha in dobre volje. In ne pozabite, glasba in ples premagata stres. Pa srečno 2014!

Seveda pa smo vse leto tudi pridno vadili in se
vrteli pod budnim nadzorom naše mentorice Mojce Kovač Piko ter plesali tako v domačem kraju kot tudi drugod po Sloveniji. Leto
smo, kot po navadi, začeli z občnim zborom
in dvodnevnimi vajami,
ki so tokrat potekale na
Ošvenu, se udeležili območnega srečanja odraslih folklornih skupin
Koroške, se predstavili
na prireditvi na Ptuju,
nastopili na Ivarčkem
jezeru, gostovali pri FS
Moščanci v Prekmurju,
se udeležili srečanja državnikov pod Najevsko
lipo in Jesenskih srečanj na Prevaljah, nastopili na predstavitvi
filma o reki Meži v Mežici … Bili pa smo tudi
organizatorji srečanja

Duša Komprej
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PRIZNANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2012
Občina Črna je že drugo leto zapored (leta
2012) prejela najvišje priznanje za najlepše
urejeno vaško jedro v Sloveniji. To priznanje
je sad dela občinskega vodstva, društev in
predvsem posameznikov, ki skrbno negujejo
svoje domove, urejajo okolice svojih domov,
varujejo in skrbijo tudi za čistočo javnih po-

Najlepši del
stanovanjskega bloka
Center 147
v Črni

To in še mnogo več je prispevalo k odločitvi,
da je središče našega kraja najlepše v Sloveniji. Na to priznanje smo lahko upravičeno
ponosni.
Da bi tudi v prihodnje obdržali to laskavo priznanje, komisija TD poleg predlogov, navedenih v ČC april 2011, predlaga sledeče:
- po 30 letih je potrebno povsem obnoviti (stare) eksponate rudarske zbirke,
- s pločnikov in vidnih mest je potrebno kante
za smeti postaviti na manj vidna mesta,
- skozi celo leto je potrebno redno oskrbovati cvetlične grede in javne nasade okrasnega
rastja v kraju,

Stanovanjska
hiša Rozalije Lorenčič
in Franca
Epška v Črni

vršin v kraju, in to ne le poleti, temveč je naš
kraj urejen skozi vse leto.
V letu 2012 je bilo v Črni in okolici urejenih
kar nekaj predelov, ki so polepšali naš kraj.
Del ceste proti Pristavi s pločnikom, posebno
razsvetljavo, z rožami na ograji so polepšali pogled na ta del kraja. Pri osnovni šoli je
prijeten pogled na domiselno urejeno okolico, CUDV je s prostornim parkiriščem uredil
parkiranje, obnovljenih je bilo kar nekaj fasad v kraju in še bi lahko naštevali. Posebej
naj omenimo prebivalce Žerjava, kjer so hiše
ob poti v Jazbino poleti odete v cvetje, urejenost zaselka kot celote pa se iz leta v leto lepša.
V samem središču kraja naj še pohvalimo
vitrini Alpinističnega odseka in Planinskega
društva, ki nas s prelepimi fotografijami seznanjata o podvigih naših alpinistov in planincev.

Kašta pri Permanšku, Mojca in Robert Kramberger v Ludranskem Vrhu
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- na pokopališču urediti še nekaj poti in urediti prostor pred žarnimi grobovi,
- pohvalimo naj še blok pri pokopališču, trenutno še edini v Črni, kjer stanovalci ne sušijo
perila na balkonih. Če podatek 'edini' ne drži,
se prizadetim opravičujemo in se veselimo.
Morda …
Pozivamo občane, naj te predloge dopolnijo s
svojimi zamislimi, kaj bi lahko še naredili, da

Podjetje MPI Žerjav

za najlepše urejeno zasebno hišo v Črni,
- ŠARLOTA in MARKO JELEN za najlepše
urejeno zasebno hišo v Žerjavu,
- VILJANA in ZORAN POLENIK z Ludranskega Vrha za najlepše urejeno kmetijo,
- podjetje MPI iz Žerjava za najlepše urejen
objekt družbenega pomena,
Rožni kotiček Branke in Aleša Moličnik v Črni

bi bil naš kraj še lepši, zanimivejši, prijetnejši
za nas in za obiskovalce.
Že deseto leto zapored si je komisija tudi letos pazljivo ogledala najlepše, kar se je dalo
poleti videti v kraju, nato pa izbrala in na
javni prireditvi podelila priznanja Turističnega društva za leto 2012. Priznanja je podelila
predsednica TD Štefanija Emeršič, in sicer na
Veselem odru v okviru prireditev 58. Turističnega tedna v Črni na Koroškem. Priznanja v
obliki povečane fotografije izbranega objekta
so prejeli:
- ROZALIJA LORENČIČ in FRANC EPŠEK

Stanovanjska hiša Šarlote in Marka Jelena v Žerjavu

- STANOVALCI bloka, Center štev. 147, za najlepši del stanovanjskega bloka,
- BRANKA in ALEŠ MOLIČNIK za najlepše
urejen rožni kotiček v Črni,
- MOJCA in ROBERT KRAMBERGER, p. d.
Permanšek, Ludranski Vrh 6 za najlepšo kašto.
Vsem nagrajencem iskreno ČESTITAMO,
vsem vam pa: Naj se vam zgodi cvetoče poletje 2014!
Turistično društvo Črna na Koroškem
Komisija za ocenjevanje:
Alojz Repanšek, predsednik in fotograf,
člana Martina Podričnik in Maks Potočnik

Kmetija Najevnik, Viljane in Zorana Polenika v
Ludranskem Vrhu
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DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ČRNA NA KOROŠKEM (DPM)
Društvo prijateljev mladine (DPM) je neprofitna organizacija, ki temelji na prostovoljni
bazi. Dejavnost društva je namenjena otrokom in mladostnikom. Vsi člani opravljamo
aktivnosti prostovoljno. Otrokom preko celega leta skušamo nuditi čim več dejavnosti za
razvedrilo, zabavo ter za širjenje otroškega
obzorja. S temi dejavnostmi skušamo zmanjševati socialne razlike, saj so vse predstave,
delavnice in ostale aktivnosti za udeležence
brezplačne.
Odbor društva sestavljamo:
Mateja Bruder – predsednica, Katja Škrubej
– podpredsednica, Rozalija Proje – računovodja, Breda Kogelnik – tajnica ter Mojca
Kolar, Irena Založnik, Jožica Dobnik, Sergeja Rozman, Mojca Petrič, Vesna Burjak, Katja Gole, Barbara Zmrzlikar, Romanca Šart,
Veronika Kališnik, Barbara Terbovšek.
Društvo deluje skozi celo leto in se vključuje
v dogajanje v kraju ter sodeluje z OŠ Črna
na Koroškem. Večina prireditev je tradicionalnih, občasno pa dodamo kakšno novo.
V mesecu januarju smo sodelovale na Gradovih kralja Matjaža z ustvarjalnimi delavnicami, čokoladnim fundijem in skritim
zakladom. Prireditve se je udeležilo veliko
otrok, predvsem iz drugih krajev.
Izvedle smo velikonočne delavnice z obiskom Velikonočnega zajčka in njegovo zgodbico ter čokoladnimi jajčki in lizikami. Delavnice so potekale v OŠ Črna na Koroškem.
V okviru Turističnega tedna smo organizirale Škratkov dan kot eno izmed naših večjih
prireditev, saj smo z leti ugotovile, da pride na ta dan največ otrok iz našega kraja.
V goste smo povabile animacijsko skupino
Vilina in tri gospodične, ki so nam poslikale
obraze. Prireditev se je zaradi dežja odvijala

pod šotorom g. Lundra, zato se mu iskreno
zahvaljujemo, saj nam je že dve leti zapored
priskočil na pomoč.
Zadnji dan oktobra smo organizirale kostanjev piknik, dolbli smo buče in obiskal nas
je zavod Enostavno prijatelj s predstavo Čarobna buča. Tudi na ta dan prihaja vsako
leto več otrok in njihovih staršev.
Decembra bomo organizirale obdaritev
otrok od 1. do 6. leta ter predstavo zavoda
Enostavno prijatelj Pika čaka dedka Mraza.
Prireditev bo potekala v Delavskem domu v
Žerjavu. To je naša največja prireditev, tako
s finančnega vidika kakor organizacijskega,
saj je nabavljanje daril precej zahtevno, še
posebej, če imaš omejena sredstva.
Letošnje leto sem prijavila društvo v projekt
Poštar Pavli, s katerim smo pridobili finančna sredstva za nakup šolskih potrebščin. Desetim družinam smo tako pomagali pri nakupu delovnih zvezkov. Pošta Slovenije nam
je podarila še veliko šolskih potrebščin, katere smo podarili OŠ in vrtcu. Te lahko starši
dvignejo na šoli.
Naš glavni vir dohodkov je Občina Črna na
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Koroškem ter sponzorji, ki jih pridobimo.
Ob tej priložnosti bi se javno zahvalila podjetjem, ki nam že vrsto let finančno pomagajo,
da lahko tudi v naše kraje pride na obisk dedek Mraz s polnim košem daril.
To so podjetja: TAB d.d., Cablex M, MPI d.o.o.
Če želite postati član našega društva, me
lahko pokličete na telefonsko številko 031308-968 ali pošljete elektronsko pošto na naslov mateja.holc@gmail.com.
Mateja Bruder

STOLP NA PIKOVEM VRHU
Srečko Povsod, velik ljubitelj planin, je poskrbel, da se je uresničila dolgoletna želja
nekaterih Podpečanov, da na 'svojem' vrhu
postavijo razgledni stolp. Že leta 2001 so na
tem vršacu, visokem 1.149 m, zasadili cepin
in nanj pritrdili škatlo z vpisno knjigo ter
zraven postavili mizo s klopjo za utrujene
pohodnike. Skupina ljubiteljev planinskih
poti pa že 10 let vsako prvo soboto v januarju organizira dveurni zimski pohod z Nagerskega čez Pikove travnike do 'starega' Pika,
na Pikov vrh do Velikega vrha, od tam pa
navzdol v Pikove jame in naprej do koče na
Pikovem. Letos je bilo že 27 udeležencev, ki
so si potem v gostišču privoščili zasluženo
jedačo in pijačo.
To druženje je rodilo idejo, da bi si zgradili
svoj stolp, zato je šel Srečko marca leta 2011
na oglede, v jeseni pa so že posekali nekaj
lesa, da sta potem spomladi s Frančkom Anželakom ulila temelje; pomagat so jima prišli štirje Mežičani: Ivan Mori, Peter Obreza,
Roman Škrubej in Matjaž Mlačnik. Kasneje
so priskočili na pomoč še: Zdenko Brdnik,
Franjo Plaznik, Miro Novak in Viktor Divjak. Tistega leta so stolp zgradili do 'prvega
krinca'.

Potem je bilo treba pripraviti novega materiala. »Les sem 'nafehtal', Branko Mlačnik ga
je zrezal, Srečko Fajmut pa zvozil do 'starega' Pika. In kadar je kdo šel tam mimo in bil
pri volji narediti 500-metrski vzpon s težkim
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je pa nisem mogel dobiti, tako da je vse na
črno,« se je zraven namuzal.
Tik pred otvoritvijo so posekali nekaj okoliških dreves in porezati par vrhov, da se je
odprl lep razgled s sicer poraščenega vršaca, a sedaj se vidi okrog in okrog: od Gorne
in Rišperka do Pece, zadaj se svetijo Kamniške Alpe, sledi Raduha, potem Smrekovško pogorje, Uršlja gora ter avstrijske Koralpe in Svinja planina. Če stopiš na prste, pa
lahko v kotlinah zaslutiš Mežico in Črno.
Stolp je narejen iz macesnovega lesa, visok
je 7,5 m (stojišče), nanj pa vodi 45 stopnic. Nekateri so ga poimenovali kar Srečev stolp.
Srečku Povsodu čestitke za tako pridobitev!
Pohodniki od blizu in daleč pa ste vabljeni
na sedaj veliko bolj zanimiv Pikov vrh; Podpečani zagotavljajo, da se nihče ne bo izgubil, ker so uredili tudi kažipote.

bremenom, je pobral kos lesa in ga odnesel na vrh. Pa so se našli podporniki: Džeki,
Johi, Lipi Repanšek, Sandi Korak pa moj
Vid in Trezka, Jaka Kompan, Joza Oprešnik, Borut Krebs, Konrad in Cilka Krajnc,
Sebastjan Makuc, Mencinger, Franc Krivec
in Jakob Pernat. «
Letos jeseni je bil stolp dokončan. Večinoma
je Srečko delal sam: krajnike rezal, nabijal
… Na svoj rojstni dan, in sicer na okroglih 60
let, pa je pripravil otvoritev. Tako se je 23. oktobra na Pikovem vrhu zbralo kar 27 Srečkovih prijateljev, da so izobesili slovensko
zastavo in svečano prerezali vrvico. Odprli
so tri buteljke penine, s katero so slovesno
nazdravili, a na mizah (zraven stare mize so
namreč postavili še eno) se je ponujalo obilo
drugih tekočin in slastnih prigrizkov.
»Vzpenjanje na stolp je na lastno odgovornost,« je pojasnil graditelj. »Dokumentaci-

Irena Greiner
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NOVICE IZ ŠAHOVSKEGA KLUBA
ČRNA NA KOROŠKEM
V času ko se je začelo letošnje prvenstvo
Črne v turnirskem šahu, je 20. svetovni šahovski prvak postal 22-letni Norvežan Magnus Carlsen, čudežni deček, ki je že pri 13
letih postal šahovski velemojster. V dvoboju
je prepričljivo premagal dosedanjega prvaka Indijca Ananda.
V Črni pa prvo mesto z lanskega prvenstva
brani Fikret Šahinović, ki je v konkurenci
13 igralcev brez izgubljene točke zanesljivo
zmagal. Drugo mesto je osvojil Hubert Ipavic, tretji pa je bil Zdravko Burjak. Na letošnjem tekmovanju sodeluje 12 igralcev. Turnir poteka po Bergerjevem sistemu, čas na
igralca je 60 minut plus dodatek 30 sekund
na potezo, med igro pa igralca poteze zapisujeta, partije pa se igrajo vsak ponedeljek.
Zgodovina tovrstnih tekmovanj v Črni je zelo
bogata. Zagotovo so veliko takih tekmovanj
odigrali v času med obema svetovnima vojnama, v klubu pa hranimo turnirsko tabelo
s turnirja, ki je bil odigran leta 1940. Od leta
1977, ko je bil klub ponovno ustanovljen in od
takrat tudi neprekinjeno deluje, pa imamo v
klubu ohranjene rezultate 28 tekmovanj.

Zmagovalci letošnjega turnirja z županjo
mag. Romano Lesjak in predsednikom
Mitjo Pranjičem

Na prvih tekmovanjih je sodelovalo tudi več
kot 20 šahistov, v zadnjih letih pa sodeluje do
15 šahistov. Leta 1979 je bilo tekmovanje izvedeno v dveh skupinah, skupaj pa je igralo
24 igralcev. Kot zanimivost objavljamo obe
turnirski tabeli.
V letošnjem letu pa smo že dobili najboljše
v točkovanjih v hitropoteznem (5 minut) in
v pospešenem šahu (15 minut). Najboljši v
obeh skupnih seštevkih je Fikret Šahinović.
V hitropoteznem šahu je bil drugi Zdravko
Burjak, Ciril Sonjak in Hubert Ipavic pa sta
si delila tretje mesto. V pospešenem šahu je
bil drugi Hubert Ipavic, tretji pa Zdravko
Burjak.
V oktobru in novembru je bilo odigrano
tekmovanje v III. ligi vzhod, ki poteka pod
okriljem Šahovske zveze Slovenije. Ekipa ŠK
Črna na Koroškem v postavi Mitja Pranjič,
Zdravko Burjak, Fikret Šahinović, Branko
Konečnik, Velimir Čagorović, Jože Modrej,
Ciril Sonjak, Karel Potočnik in Jože Jamnik
je med 18 ekipami osvojila 10. mesto.
Uspešno pa so v preteklem šolskem letu na

Pregled zmagovalcev:
Klubski prvak ŠK Črna v turnirskem šahu
Št.
					
zmag
ZDRAVKO BURJAK
1991, 1992, 1993, 1995, 1998,
			
2002, 2004, 2006, 2007, 2008
						
10
HUBERT IPAVIC
1982, 1997, 2000, 2003, 2005,
			
2009, 2010		
7
FIKRET ŠAHINOVIĆ 1994, 1999, 2001, 2011, 2012
						
5
MILE ČOLIĆ		
1984, 1985		
2
ZDENKO ODERLAP 1983			
1
ALOJZ GOLOB		
1981			
1
JOŽE MODREJ		
1979			
1
LUKA MLINAR		
1978			
1
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osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih nastopali tudi naši mladi šahisti. Vasja Vončina
je osvojil prvo mesto na področnem tekmovanju koroških osnovnih šol. Prvo mesto pa
je na področnem tekmovanju zasedla tudi
ekipa v postavi Vasja Vončina, Domen Bezjak, Davorin Bezjak in Andraž Žaže. Na državnem tekmovanju v Šentjurju pa so zasedli 16. mesto.

njan pa je bil Fikret Šahinović na 6. mestu.
Ob letošnjem Koroškem turističnem tednu smo organizirali turnir posameznikov
v hitropoteznem šahu, bil je v nedeljo, 18. 8.
2013, v gostišču Drofelnik. Udeležilo se ga
je 39 šahistov. Prvo mesto je osvojil Jernej
Špalir iz Slovenj Gradca, drugi je bil Darko
Supančič, tretji pa Domen Krumpačnik. Najboljši Črnjan je bil na četrtem mestu Fikret
Šahinović. Uvrstitve ostalih članov ŠK Črna:
9. Ivan Podlesnik, 16. Drago Golob, 17. Mitja
Pranjič, 23. Zdravko Burjak, 26. Veljo Čagorovič, 27. Branko Konečnik, 33. Ciril Sonjak,
35. Ferdinand Leskovec, 36. Karel Potočnik,
37. Šemso Omerovič in 39. Jože Jamnik.

V sodelovanju s koroškimi klubi ŠK Slovenj
Gradec, ŠK Fužinar, KOŠK Dravograd in
klubom iz avstrijske Koroške Schahmaty iz
Rudna smo tudi letos izvedli deset turnirjev
v pospešenem šahu. Trije turnirji so bili na
Ravnah, po dva v Črni, v Slovenj Gradcu in
v Dravogradu, en turnir pa je bil v Rudnu. V
skupnem točkovanju je 1. mesto osvojil trenutno najboljši koroški šahist Jernej Špalir
iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Najboljši Čr-

Mitja Pranjič

VAROVANJE GORSKE NARAVE
Začetki organiziranega in zavednega
varstva narave segajo v leto 1898, ko je Kranjski deželni zbor na pobudo Slovenskega planinskega društva predlagal uradno zaščito
planike in blagajevega volčina. Pobudniki
varstva narave in gorskega cvetja pa so bili
naravoslovci in planinci.
Leta 1952 se je na predlog dr. Piskernikove
ustanovila Gorska straža, in sicer z namenom, da postane samostojna organizacija

za varstvo narave s pooblastili za pregon
kršiteljev. Taka oblika zaščite nikoli ni dobila uradnih in upravnih pooblastil. Kot prostovoljno obliko delovanja so jo takrat prevzeli taborniki in lovci.
V okviru Meddruštvenega odbora koroških
planinskih društev (MDO) je bil leta 1998
organiziran dvodnevi tečaj za gorske stražarje planinskih društev Koroške, in sicer
na Grohatu pod Raduho. Udeležilo se ga je
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36 kandidatov in vsi
so z odliko opravili
izpit za gorskega stražarja. Od tedaj MDO
Koroške vsako leto v
mesecu juniju organizira srečanje in kvalitetno predavanje za
vse gorske stražarje
regije.
Osnovna naloga varuha gorske narave
je lastni zgled, opazovanje, opozarjanje na
trganje zaščitenega
cvetja in neprimerno
nabiranje zavarovanih rastlin. V primeru
težjih kršitev je varuh – gorski stražar
dolžan prekršek sporočiti najbližji postaji
policije.
Število gorskih stražarjev v MDO Koroška
je 60 članov. V Planinskem društvu Črna je
odsek sedmih članov vodil naš dobri član in
planinski prijatelj Adolf Uršej. Žal je že pokojni. On je bil tudi pobudnik ustanovitve od-

seka ter aktiven udeleženec vseh pohodov
in letnih izobraževanj. Za vse te aktivnosti
smo mu člani društva izjemno hvaležni in ga
bomo zelo pogrešali.
Za Planinsko društvo Črna
Milan Savelli

KAKO POSTATI ALPINIST
Alpinistični izpit je predvsem zrelostni izpit
za varno gibanje v vertikali naših in tujih
gora.
Rok Barbič

Izobraževanje za športnega plezalca je v
primerjavi z alpinističnim neprimerljivo
krajše in dosti manj zahtevno. S športnim
plezanjem se v okviru našega kluba ukvarjajo v sekciji za športno plezanje. Za trening
ga uporabljajo tudi mnogi alpinisti.

V pričujočem prispevku bomo okvirno
predstavili usposabljanje po programu za
pridobitev naziva alpinist, zato najprej na
kratko razmejimo pojma alpinizem in športno plezanje. Športno plezanje se odvija na
naravnih ali umetnih stenah. Za varovanje
plezalca so smeri opremljene s svedrovci,
zato je to relativno varna oblika plezanja.

Povsem nekaj drugega pa je alpinizem, za
katerega je značilno skalno plezanje, ledno
plezanje in plezanje kombiniranih smeri v
velikih stenah. Za alpinistični vzpon velja
vsak vzpon po smeri, ki je višja od 100 m in
ni opremljena s svedrovci. V takih smereh se
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varovanje ureja s klini, ki so v steni že nameščeni ali pa jih namešča plezalec sproti.
Posebno pogosto se danes za sprotno nameščanje varovanja uporabljajo različne vrste
zatičev in metuljev (friendov), kadar stena
to omogoča, pa tudi naravne razčlembe (stebrički, mostovi, luknje, ušesa …). V zaledenelih smereh pa se alpinist varuje z lednimi
vijaki, ki jih sproti zavija v led.
Razlika med športnim plezanjem in alpinizmom je tudi v opremi. Pri športnem plezanju
plezalec rabi bistveno manj opreme, zato je
s stroškovnega vidika športno plezanje dostopno zelo širokemu krogu ljudi in je danes
tudi zelo popularno. Športno plezanje je tudi
tekmovalna panoga z državnimi in evropskimi prvenstvi ter svetovnim pokalom.

orientaciji, hrani, opremi, bivakiranju, nevarnosti v gorah, plazovih in poznavanju
gorstev. Na praktičnih vajah se seznanijo z
letno, zimsko, ledeniško in ledno tehniko gibanja in plezanja. Praktične vaje se izvajajo
v plezališčih Burjakova peč in Matvoz ter v
gorah, kjer se tečajniki preizkusijo tudi v lažjih plezalnih smereh. Udeležijo se tudi vsaj
enega plezalnega tabora, na katerem opravijo plezalne vzpone v navezi z izkušenimi
alpinisti in alpinističnimi inštruktorji.

Ker je alpinizem zelo zahtevna, odgovorna
in včasih tudi nevarna dejavnost, je temu
prilagojeno tudi usposabljanje. In kar zdaj
povejmo, da je alpinistično izobraževanje
pri nas brez dvoma eno najkvalitetnejših nasploh.

Po letu dni opravijo interni izpit iz programa AŠ in postanejo mlajši pripravniki. Ko
opravijo predpisano število plezalnih vzponov, morajo opraviti interni izpit za starejšega pripravnika. V obdobju usposabljanja
tečajniki in pripravniki lahko plezajo le z
alpinisti, inštruktorji alpinizma in gorskimi
vodniki. Izjeme se lahko določijo le za starejše pripravnike za vsakega posebej glede na
njegove izkušnje, znanje in sposobnosti. O
vseh načrtovanih turah morajo pripravniki
obvestiti vodjo alpinistične šole in pridobiti
njegovo soglasje. Ker je alpinizem rizična
dejavnost, se brez upoštevanja navodil vodje
alpinistične šole posameznik lahko tudi izključi iz programa usposabljanja brez pravice do povračila šolnine, ki jo je plačal.

V alpinistično šolo (AŠ) se lahko vpišejo osebe, stare 18 let ali več. Mladoletne osebe,
stare vsaj 16 let, pa morajo predložiti pisno
soglasje staršev. Osebe, mlajše od 16 let, se
praviloma ne morejo vpisati v AŠ. Kandidati
za alpinista/alpinistko morajo biti primernega zdravstvenega stanja, kar zagotovijo s
pisno izjavo, končano morajo imeti osnovno
šolo, biti član enega izmed društev v sestavi PZS (prvo leto so lahko član kateregakoli društva, nato pa se morajo včlaniti v naš
klub), imeti morajo osnovno plezalno opremo (plezalni pas, čelado, pomožne vrvice,
vponke) ter plačati šolnino.
Po vpisu v AŠ imajo eno leto naziv alpinistični tečajnik. V tem času se morajo udeležiti predavanj o zgodovini planinstva in
alpinizma, o vremenoslovju, prvi pomoči,
izrazoslovju, opisovanju in ocenjevanju plezalnih vzponov, o gorski reševalni službi,

Po treh do petih letih, ko izpolnijo vse zahtevane pogoje, pa se lahko prijavijo na državni
izpit za alpinista. Ti pogoji so zelo zahtevni
in jih le malo kandidatov izpolni v treh le30
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Priprave in izpit pa ti poleg možnosti, da le-tega ne boš opravil, porabijo relativno veliko
časa, ki ga ob današnjem načinu življenja ni
prav veliko. S časom in izkušnjami sem spoznal, da je izpit z osebnega vidika nujno potreben, saj se le tako lahko kvalitetno pripraviš na najzahtevnejše situacije, s katerimi se
lahko srečaš v hribih in izven njih. Prav tako
sem spoznal, da je povezovanje hribovcev v
alpinistične klube in odseke nujno potrebno,
ne le zaradi skupne ljubezni do vertikale,
pač pa predvsem zaradi nenehne izmenja-

tih. Večina rabi še dodatno leto ali dve. Na
državnem izpitu, ki traja tri dni, morajo pokazati dobro teoretično in praktično znanje
z vseh naštetih področij. Ko opravijo ta del
izpita, pa v navezi z inštruktorjem alpinizma, ki ga določi izpitna komisija pri Komisiji
za alpinizem PZS, opravijo izpitno turo, ki je
ključni del izpita.
Zaradi zahtevnosti izobraževanja za dosego
naziva alpinist je osip v procesu usposabljanja zelo velik. Marsikdo ne zmore izpolniti
zahtev programa usposabljanja. V povprečju naziv alpinista doseže okrog 10% vpisanih v AŠ ali pa še manj. Se pa zgodi, da od
določene generacije tudi nihče. Zaradi potencialne kazenske odgovornosti načelnika
kluba in vodje alpinistične vsi, ki ne končajo
programa izobraževanja za naziv alpinista,
pri svoji dejavnosti v gorah ne smejo uporabljati klubske opreme in ne morejo biti registrirani kot aktivni člani kluba pri Komisiji
za alpinizem. Lahko pa ostanejo člani kluba in plezajo s svojo opremo na lastno odgovornost. Za njih se alpinistični nazivi ne
uporabljajo in ne morejo biti deležni drugih
ugodnosti, ki jih imajo aktivni člani (sofinanciranja pri nakupu opreme in izvedbi kvalitetnih vzponov, ne morejo kandidirati za
odprave). Po opravljenem izpitu za alpinista
se lahko izobraževanje nadaljuje za naziva
inštruktor alpinizma in gorski vodnik. Vsebina in obseg tega izobraževanja pa presegata namen tega prispevka.

ve izkušenj, učenja in izpopolnjevanja, ki ga
le-ti vzpodbujajo. Le z neprestanim učenjem
in spoznavanjem postane gibanje v hribih
varno in odvisno predvsem od človeškega
faktorja – kombinacije znanja, izkušenj, psiho-fizičnih sposobnosti in pravilne presoje.
Naziv alpinist je zaradi obširnosti in zahtevnosti znanj, ki jih mora posamezni kandidat
teoretično in praktično prikazati na izpitu,
dokazilo o usposobljenosti za varno gibanje
v hribih.

V zadnjih osmih letih sta v AKČ dva kandidata uspešno opravila izpit za alpinista.
Zadnji je bil v letošnjem letu Rok Barbič, ki
je takole strnil svoje misli o pomenu izpita za
alpinista.

Z uvedbo novega Pravilnika AK Črna, ki je v
celoti skladen s krovno organizacijo, bo klub
ne le spodbujal, pač pa tudi zahteval izobraževanje za pridobitev naziva alpinist in s tem
pogojeval članstvo in delovanje posameznikov.

Alpinistični izpit je predvsem zrelostni izpit
za varno gibanje v vertikali naših in tujih
gora. Iskreno povedano, izpita še pred nekaj
leti nisem nameraval opravljati, saj mi naziv alpinista ni bil ključnega pomena. Želel
sem le plezati, za kar pa izpita ne potrebuješ.

K Rokovemu mnenju bi dodal le to, da so
člani kluba lahko tudi drugi ljubitelji gora in
31
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pohodniki, saj je klub leta 2012 postal član
Planinske zveze Slovenije. Vsi člani našega
kluba prejmejo članski kartonček PZS in
s plačano članarino za tekoče leto uživajo
povsem enake ugodnosti kot člani kateregakoli planinskega društva pri nas.
Alpinizem je lep, a tudi oster šport, je ljubezen do gora in neokrnjene narave, je iskanje
meja svojih sposobnosti ali zgolj preprosto
romantično uživanje v naših in tujih stenah,
podnevi in ponoči, na samotnih bivakih ali
ob nepredvidenih vremenskih preobratih, je
prijateljstvo in zaupanje v soplezalca, je iskanje novih poti v stenah, je radovednost, je
pripravljenost na telesni napor in duševne
stiske, je premagovanje strahu, je dejavnost,
s katero se lahko ukvarjaš v poznih letih, je
način življenja in še marsikaj drugega. Kdo
bi vedel, kaj vse lahko predstavlja posamezniku, ki se zanj odloči. Gotovo marsikdo
v alpinizmu lahko najde zase kaj dobrega.
Verjetno pa je od tega, kaj bo našel, odvisno
to, ali mu bo alpinizem pomenil le krajšo ali
daljšo epizodo v njegovem življenju ali pa bo
postal del njegove poti skozi življenje.

čih in tujih gorah. Vsa ta in še druga dejstva
je dobro imeti pred očmi, ko se nekdo odloča
o tem, ali bo postal alpinist ali pa to morda
le ni zanj.
Ker naš klub deluje v malem kraju, kjer ni
prav veliko kandidatov za ukvarjanje s sicer
zelo lepo dejavnostjo, AŠ razpišemo vsake
3 do 4 leta. Naslednji razpis bomo objavili predvidoma marca 2014. In prav temu je
namenjen ta prispevek. Nekaterim zgolj v
informacijo, morebitnim kandidatom v resen razmislek, staršem in partnerjem pa v
vednost, da je v okviru Alpinističnega kluba Črna to dobro organizirana, vodena in
načrtovana dejavnost z upoštevanjem vseh
pravil za čim bolj varno plezanje v domačih
in tujih gorah.

Je pa to tudi dejavnost s številnimi objektivnimi in subjektivnimi nevarnostmi, zato v
alpinizmu ostanejo predvsem osebnostno
uravnovešeni posamezniki, ki so sposobni
realno oceniti svoje sposobnosti in objektivne pogoje za določeno turo ter se preveč nevarnim željam znajo tudi odpovedati.

Pa še to. Vsi, ki vas morebiti zanima alpinizem, se nam lahko pridružite kadarkoli in
ni treba čakati na formalni razpis AŠ. A vedeti morate, da bo pot do usposobljenosti za
samostojno in varno gibanje ter plezanje v
prekrasnem svetu naših in tujih gora dolga
in zahtevna.

Poleg vsega že navedenega alpinizem zahteva tudi veliko časa in odrekanje lagodnosti.
Njegov sestavni del so vstajanje sredi noči,
dolgi pristopi pod stene in sestopi z njihovih robov, večdnevne ture, težki nahrbtniki,
mrzli nenačrtovani bivaki in še marsikaj,
kar ne gre skupaj z lagodnostjo. A več kot je
vloženega truda in napora, večje je po turi
tudi zadovoljstvo.

Pa lep planinski pozdrav in vse dobro v letu
2014!

Potrebnega pa je tudi precej denarja za
opremo in druge stroške potovanj po doma-

ALPINISTIČNI KLUB ČRNA
Igor Radovič, inštruktor alpinizma
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EDOV VANČ
Kdo ne pozna Vanča? Poznamo ga vsi tisti,
ki imamo opravka s kmetijsko mehanizacijo in mehaniko. Mladi ga spoštujemo zaradi
njegovih premišljenih življenjskih korakov.
Teh korakov je moral Vanč narediti veliko.
Omenil jih bom samo nekaj: nakladalec lesa,
oglar, sekač, žičničar, električar itd. Zakaj
govorim o premišljenih korakih? Vanč pravi:
»Vsak korak, ki ga naredi človek v življenju,
naj bo premišljen in s trdno podlago, že tako
in tako se lahko kaj pogrezne.« Vse delo, ki
ga je opravljal v svojem življenju, je na njem
pustilo določen pečat. A nikoli se ni mogel
otresti svoje velike ljubezni do dela na področju inovacij v kmetijski ter gozdarski mehanizaciji. Vanča poznajo po širni Sloveniji
- po kvalitetnih gozdarskih bobenskih vitlih,
cepilcih za drva. Malokdo ve, da je naredil
prve motorne sani v Sloveniji, traktor, ki
obratuje še danes, mešalce testa in najrazličnejšo opremo za gospodinjstvo. Vse stvari, ki
jih je naredil v svoji karieri, so bile zelo inovativne in imajo še danes v kovinski industriji svetlo prihodnost. Vanč pa je imel veliko
svetlih noči zaradi finančnih primanjkljajev
pri ustvarjanju novih idej, ki jih naposled ni
mogel uresničiti. Večkrat pravi v šali: »Naredil bi helikopter, ampak v zraku se ne da
menjati svečk.« Lansko leto, točno na svoj rojstni dan, 6. 6. 2012, se je odločil, da naredi sekalnik za sekance. Njegovo delo sem spremljal v njegovi delavnici, ki je polna železa, je

Edov Vanč in njegov sekalnik

pa tudi topla, saj je tam postavil svojo peč na
sekance. Spraševal sem ga, zakaj dela sedaj
pri 82 letih takšen stroj. Pravi pa tako: »Srce
bi me bolelo, če se v takšnem okolju, kot je
Koprivna, ne bi ogrevalo na sekance. Žalosti pa me, da si takšnega ogrevanja pri vsem
odpeljanem lesu ne omislijo še drugi, ki so
mlajši od mene. Sekalnik poganja lasten
motor s 100 konjskimi močmi, je zelo ekonomičen, ima pa tudi dodaten pogon za samovleko debla do debeline 28 cm. Izdelava
stroja je zahtevala precej znanja, materiala
in seveda tudi denarja.«
Stroj za sekance je izdeloval eno leto in s tem
dokazal, da se da tudi pri 82 letih z voljo narediti marsikaj. Sekalnik je poimenoval po
stari in prehitro pozabljeni obrti OGLAR.
Marko Kumer,
predsednik VS Koprivna

DOPUST NA OLŠEVI
Na travnikih pod Olševo se je tudi letošnje poletje paslo
preko štirideset govedi. Za pašnik lepo skrbijo člani pašne skupnosti Olševe, ki so iz Koprivne in Črne z okolico.
Kmetje spomladi prašnik uredijo za pašno sezono, jeseni pa ga pripravijo na zimo. Vsakodnevno za živino
in pašnik skrbi pastir. Kljub sušnemu letu je živina letos
dobro in srečno preživela »dopust« v hribih, le domov se
je morala vrniti peš.
Da bi le bilo vsako leto vsaj tako.
Marija S. P.
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OŽIVITEV VAŠKEGA ZASELKA HELENA

Zaključek projekta
pri spomeniku padlim rudarjem
v Heleni
Foto: Romana Košutnik

Otvoritev obnovljenega kegljišča v Heleni

Odprtje rudarske zbirke

SREČANJE KRAJANOV BISTRE
IN LUDRANSKEGA VRHA
Sobota, 12. oktober, je bil dan, ki smo ga krajani Bistre in Ludranskega Vrha preživeli na
prav poseben način – skupaj ob prijetnem
druženju in klepetu.
Kljub turobnemu in deževnemu vremenu
smo se v velikem številu odzvali povabilu na
5. srečanje krajanov, ki so ga priredili na izletniški kmetiji Smrečnik.
Srečanja se je udeležila tudi gospa županja
mag. Romana Lesjak.
Sledila je sveta maša, nato nam je gospa

Zdenka postregla z odlično obaro, ki se je še
kako prilegla, zunaj pa je zadišalo po pečenem kostanju.
Manjkal pa ni niti glas harmonike, zato se
je srečanje v veselem vzdušju nadaljevalo še
pozno v noč.
Želimo si, da se takšna srečanja ohranijo, saj
v nas pustijo lepe spomine … Ob letu osorej!
Foto in tekst: Petra Petrič
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Bistrani
in Ludrančani

ANSAMBEL HOJA
Hoja na Koroškem pomeni drevo, in sicer
jelko, je pa tudi začetnica imen krajev, iz katerih fantje prihajajo: to je Holmec pri Prevaljah in Javorje pri Črni na Koroškem.
Harmonikar in vodja ansambla je Franci
Stopar, star 15 let. Harmoniko igra sedem

let, sedaj pri Andreju Raku. Obiskuje 1. letnik Gimnazije Ravne na Koroškem. Kitarist
Lovro Stopar je star 17 let. Kitaro igra štiri
leta, sedaj pri Slavku Bojnecu. Obiskuje 3. letnik Gimnazije Ravne na Koroškem. Brata
živita na kmetiji v Javorju. Rada pomagata
pri delu doma, v prostem
času pa kolesarita.
Baritonist in bas kitarist
Tine Naveršnik je star
14 let. Obiskuje 9. razred
osnovne šole Mežica. Živi
na Holmecu. Obiskuje 6.
letnik glasbene šole za
trobento in igra v Pihalnem orkestru rudnika
Mežica.
Franc Stopar
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Z MINUTO MOLKA POČASTIMO SPOMIN …
Namesto pogovora z nekdanjimi borci in kurirji objavljamo govor z letošnje komemoracije na črnjanskem pokopališču. S tem tudi
delno zaključujemo redno dolgoletno rubriko Da ne pozabimo, in sicer končujemo s spomini na vojno.

tudi našo Mežiško dolino. Prebivalci Črne
z okolico pa so v teh štirih letih okupacije
dali ogromen krvni davek. Tukaj, kjer danes
stojimo, so pokopani le nekateri od teh. Od
prvega talca v Mežiški dolini do socialistov,
delavcev, kmetov, vernih ljudi in ateistov, ki
so se zavestno uprli v zaščito svojega jezika
in domovine, do partizanov ruske narodnosti, ki so padli ob zadnjem napadu Tomšičeve brigade na Črno 6. maja 1945. leta; le-teh
se nekaj let zapovrstjo s ponosom spominjajo tudi njihovi rojaki in položijo venec.

Spoštovani obiskovalci tradicionalne žalne
slovesnosti!
Mnogo zgodovinske vode je odteklo od tistih
velikih dni, ko smo se kot Slovani prerinili
najdlje na zahod. Zanimivo je, da so vedno govorili, da Slovenci nismo dobri vojaki.
Pa smo najdlje zabili klin v staro Evropo. S
trmo smo vztrajali med morjem, Alpami in
Dravo. Tudi zaradi nas so se velikokrat lomila kopja in mnogi veliki narodi so izginili z
obličja zemlje.

72 let je minilo od ustanovitve OF. Leta so dolga, smisel in namen pa ne. NOB v Sloveniji je
vzdržal vse preizkušnje v letih okupacije, pa
čeprav so se dogajala strahotna nasilstva, ki
jih je počenjal italijanski in nemški okupator. Požgane vasi, odgnani moški, pomorjeni
otroci, posiljene ženske, koncentracijska taborišča, najbližje nam Rižarna v Trstu, otok
Rab in Dachau. Streljanje talcev, pobijanje
ranjenih partizanov, izselitve družin z njihovih ognjišč, iztrebljanje neprimernih ljudi …
In zakaj preživeli ne bi vpili po maščevanju nad krvavimi rimskimi rablji, po koncu
vojne niso obsodili nobenega, in nemškimi
kurjači? K strahotam, ki so jih nagrmadili
okupatorji, so se pridružile strahote belogardističnih in domobranskih zarotnikov,
ki so prisegali na Mussolinija in Hitlerja. In
ti nizkotni avanturisti se kljub zaščiti svojih
gospodarjev niso izognili zasluženi kazni
slovenskega naroda.

Včerajšnji dan smo posvetili dostojanstvu in
ponosu, saj smo 'lubi Slovenci' praznovali in
se spominjali Trubarja, ki nam je dal ime.
V tistih temačnih dneh ob koncu srednjega
veka so reformatorji poskrbeli, da je v tisti
čas posijalo vsaj malo sonca in upanja za ljudi, ki so počasi izginjali v napuhu in domišljavosti takratne katoliške cerkve.
Danes, spoštovani obiskovalci, smo se zbrali
na tem svetem mestu, da se poklonimo spominu na vse, ki so s svojim žrtvovanim življenjem poskrbeli, da Primož Trubar trdno živi
v naši pesmi in besedi.
Borcem za severno mejo v letih 1918–1919,
borcem NOB in vsem civilnim žrtvam koncentracijskih taborišč, zaporov in pomorov
med 1941–1945 in vsem padlim med osamosvojitveno vojno 1991.

Po končani vojni so se dogajale tudi neprimerne stvari, saj se je veliko nedolžnih in
zapeljanih znašlo v istem loncu z okorelimi
zločinci in končali so na moriščih, ki jih nekateri zgodovinarji z velikim veseljem odkrivajo. S tem prebujajo duše in odpirajo nove
rane. Veliko je bilo v času druge svetovne
vojne na Slovenskem družin, katerih člani
so bili na eni in drugi strani. Veliko se jih tudi

Med nami verjetno ni nikogar, ki ne bi poznal zgodovine druge svetovne vojne, te neusmiljene morije, ki je zelo zaznamovala
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nikoli več ni vrnilo domov. Kljub vsemu so
po vojni zmogli toliko moči in zadihali v složnem duhu in si priznali nekatera dejstva.
Vojna ni nikoli prinesla nič dobrega.

jem, v drugem primeru pa nas že dolgo ne bi
bilo več. Med transparenti, ki jih nosijo razočarane množice, pa bi moralo tudi pisati:
Naj živi slovenska beseda, naj živi naš jezik,
naj živijo naši junaki, ki so nam omogočili s
svojim življenjem, da lahko danes demokratično protestiramo, ko hočemo boljše življenje brez elit in enormnih požeruhov.

Mi, mlajši, bi morali našo zgodovino pričeti z
letom 1991, z našo uspešno osamosvojitvijo. Z
zanosom smo postali člani EU, zveze NATO,
prevzeli smo evropsko denarno enoto in zaspali. Ob našem dremežu so škodljivci vseh
vrst napadli lepo, zrelo in čvrsto jabolko.
Naša domovina pa je zdaj bolj podobna ožeti
limoni in obrazi ljudi so kisli. Upam, da nam
bo zgodovina naklonjena, saj znova potrebujemo enotnost za ohranitev slovenstva, da
uničimo škodljivce, ki so se znova zaredili na
domači grudi.

Z minuto molka počastimo spomin na borce za severno mejo, počastimo vse žrtve fašističnega in nacističnega terorja, vse padle
borke in borce med NOB in padle v osamosvojitveni vojni. SLAVA JIM!
Ob zaključku bi se rad zahvalil vsem, ki ste
kakorkoli pomagali in omogočili, da je naša
slovesnost potekala nemoteno, še posebej
pihalnemu orkestru Rudnika Mežica, MePZ
Kristl Markovič Mato, recitatorju Tomažu Simetingerju, vsem praporščakom, tonskemu
mojstru, Občini Črna na Koroškem, članom
Združenja borcev za vrednote NOB Črna in
vsem vam, dragi obiskovalci.

Ne morem si kaj, da se ne bi spomnil minulega leta, ko se je pričel 'lubi Slovenec' znova
prebujati, a premalo. Premalo je demonstrirati, da nočemo levih ali desnih, zgodovinska
dejstva je treba spoštovati in upoštevati. Ne
bomo jedli mirnega kruha, če bomo dajali praznovanje obletnice ustanovitve OF ali
slavljenje domobranstva v isti koš. V primeru prvega smo še vedno gospodarji na svo-

Gvido Jančar
1. 11. 2013
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BILO JE NEKOČ V ČRNI
Tokrat je Goran Dobrič iz arhiva časopisa
Večer izbrskal nekaj zanimivih fotografij in
časopisni članek iz leta 1962.
4. februar 1962,Črna na Koroškem: 17. državno prvenstvo v smučarskih skokih v Črni.
Nepoučen obiskovalec Črne je bil včeraj popoldne verjetno zelo presenečen, saj je bil
prijazni koroški kraj kot izumrl. Skoraj vse
se je namreč zbralo pod veliko skakalnico,
kjer je bilo na sporedu 17. državno prvenstvo
najboljših jugoslovanskih smučarjev - skakalcev. Nikomur ni bilo žal, da si je ogledal
polete reprezentantov, svetovnega rekorderja Šlibarja in ostalih asov, ki so prejeli ob
pristanku aplavz, kot ga morda drugod niso.
Favorit prvenstva, odlični Jemc, je bil ob skakalnici le kot gledalec. Prišel je med prvimi
in si ogledoval priprave tovarišev. Žal mu je
bilo, da ni mogel nastopiti, toda pomagati se
ni dalo ničesar. V soboto je na treningu padel, zlomil smučko in se poškodoval. Tako je
nudil možnost svojim zasledovalcem, da se
dokopljejo do naslova državnega prvaka.
Na izpraznjeno mesto, ki ga včeraj ni mo-

gel braniti, je prišel drugi, morda nič slabši,
lahko rečemo skoraj enakovreden športnik.
Pečar ali Šlibar. Tako so se spraševali vsi:
množica ob izteku in na nasprotnem hribu,
mladina ob Tadiusu, ki kljub opozorilom ni
hotela zapustiti svojega ugodnega mesta in
končno sodniki ter vsi ostali funkcionarji na
stolpu. Tri serije skokov so bile potrebne, da
je bil končno znan novi prvak. Po prvi seriji se še ni mogel nihče odločiti, po drugi je
bil položaj že precej jasnejši, po tretji seriji
pa ni bilo več nikakega dvoma. Ob 16.35 se
je pričela zadnja serija skokov.
Prvi so skakali mlajši tekmovalci, znani pa so prišli na vrsto kot
zadnji. Zajc je imel številko 83,
Giacomelli 85, Eržen 86, Šlibar
88, Oman 89, Gorjanc (trener
reprezentance), 91 Koprivšek,
92 Pečar, 93 Rojina in 95 Brilej.
Pečar se je odgnal. Lep slog in
daljava, do tedaj še nedosežena.
Kar 60,5 m so izmerili ob doskočišču. S tem je bilo prvenstvo odločeno. Niti Zajc niti Šlibar nista
zmogla včeraj v Črni večjega
podviga, čeprav sta se trudila na
vse kriplje. Šlibar je v tretji seriji
zaplaval 60 m daleč, toda s tem
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dosegel le drugi najdaljši skok. Koprivšek,
Nahtigal pa tudi Goričan Kolenc so pokazali precej poguma in znanja. Žal pa je bila
za njih in še vrsto drugih skakalnica morda
pretežka. Sneg je bil trd, kar je oviralo tudi
boljše pri doskoku. Bilo je nekaj padcev, ki
pa so se končali brez posledic. Edini nesreči sta se pripetili dvema nadebudnežema,
ki sta ob padcu s smučjo vred izgubila tudi
čevelj. Ravne, Črna, Velenje, Jesenice, Kranj
in Celje imajo nekaj mladih skakalcev, ki bi
lahko ob načrtni vadbi dosegli še precej več.
Ob koncu včerajšnjega državnega prvenstva so bili zadovoljni vsi: funkcionarji, ki so
uspešno prestali nič kaj lahko preizkušnjo,
tekmovalci, posebej Pečar, da so v redu opravili skoke, in številni gledalci, med katerimi je bilo okoli 500 gostov iz vse Slovenije,
največ šolske mladine. In da doslej še ni bilo
toliko avtomobilov v Črni, smo na koncu izvedeli na postaji LM, kjer smo čakali na telefonsko zvezo.

tletij. Vsaka taka fotografija je dragocen
dokument pričevanja o življenju v našem
kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam
zaupate svojo staro fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali dogajanje;
napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma ne veste, nam posredujte približno letnico posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete
po internetu na naslov urednice: irena.greiner@guest.arnes.si ali jo prinesete urednici
osebno.

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo
objavljati kako fotografijo, staro več dese39

ŠILCE LITERATURE
Sem Stanislav Grl, krajan Črne. V prostem času, in sicer v leseni hiški v Platu, nastajajo
ob ptičjem petju in tišini gozda moje pesmi, ki so izpoved moje duše. Sem strasten lovec
in velik ljubitelj narave, zato je veliko mojih pesmi posvečenih krajem, naravi in živalim.
Svoje zgodbe z doživljaji iz narave pa objavljam v reviji Lovec.

VAŠKI ZVON

PLANIKA

K molitvi sveti Ožbalt kliče,
se bela cesta k njemu vije,
dotakne glas se vseh domov,
za vse enako glasno bije.

Si roža prepadov, skalovja,
si roža, ki nič ne diši,
a lepa, kot malo je takih,
in vabiš, planika, tja v skale, čeri.

Le kaj ta zvon nam spet prinaša,
sporoča rojstvo nam al' smrt,
le kaj obleči nam bo dano,
se v belo ali črn prt.

Je rožica tvoja kot žamet,
ušla pred ljudmi si v skalovje,
brezbrižno so v skalah ti ropali cvet,
prinesli nemir so v tvoje gorovje.

Bo dekle mlado venček pletlo,
bo zvon nas vabil k ženitvi,
al' klical bo kot vsak večer
ženico staro spet k molitvi.

Ne meniš za mraz se in veter,
umrla tu roža druga bi vsaka,
a tebe v dolino ne vleče srce,
le tam nad prepadom sreča te čaka.

Le kliči, vaški zvon, pod noč,
da dete majhno je rojeno,
te prosimo, da kličeš ne,
da spet telo bo položeno.

Visoko na gori sem uzrl ti cvet,
še vedno tam v skali kot lani,
stena je strma in nima poti,
človek tam v skali ti cveta ne rani.

A tebi mar ni vaški zvon,
smejimo se, al' solza peče,
pod tvojim zvonom dan za dnem
življenje brez prestanka teče.

Ostala ti si, gamsi in veter,
ki rožo ti žametno boža,
pomaham ti z roko, planika, v pozdrav,
kraljica si z gore, ti roža.

Je leta štel ta vaški zvon,
ko smo kot dete v zibki spali,
in brez izjeme klical bo,
ko nas k počitku bodo dali.

Tvoj žametni cvet res ne diši,
a gori, planika, lepoto si dala,
če enkrat izgineš, vse bo drugače,
brez tebe, brez srca bo gora ostala.
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RAZMIŠLJANJA NEKDANJEGA ČRNJANA,
ZDAJ ŽIVEČEGA V DOMU
STAROSTNIKOV ČRNEČE
in vedno dobre volje, ne gleda na vremenske razmere in na okolje, v katerem živimo.
Kako lepo bi bilo na tem svetu, če bi bili vsi
ljudje spoštovani, negovali lepe odnose drug
do drugega, se srečevali ne gleda na to, od
kod je kdo in kje živi. To ni fantazija, je realnost za boljše in mirno življenje vseh ljudi, ne
gleda na obliko, raso, narodnost, govorico,
običaje in navade, ki jih najdemo na različnih krajih našega planeta. Doseči tako stanje pa je želja ljudi po celem svetu. Postaviti
bi morali osnovne temelje; ukiniti vse meje
med narodi in državami in skleniti z vsemi
medsebojne stike na načelu enakopravnosti.
Vse je potrebno naučiti, kako pridelati zdravo in primerno hrano, s katero naj
preživijo vsi ljudje na našem planetu.
Prava pa je tista misel, ki jo vsaka vlada rada izreče, samo da obvlada vse tisto,
kar je zanjo najbolje, pa če je narodu prav
ali ne.

Delaj tisto, kar najrajši delaš, tam,
kjer živiš.
Prvi korak k budnosti je sestavina tistega dejanja, kar najrajši počnemo v našem
zavednem dejanju. Kar nas veseli, je vedno
samo lepo in dosegljivo prijateljstvo in samo
tisto, kar nas je osrečilo v našem dejanju. To
naj bo vedno sproščeno, brez vsakih obremenitev, ker v življenju ni konca, je samo
proces in sprememba v psihološki sprostitvi,
v spoznavanju resničnosti dejanskega stanja
našega bivanja.
Delaj vse za najboljšo umsko sprostitev. Vedno pričakuj poraz ali zmago. Če boš
odpuščal, boš imel tudi malo miru, če popolnoma odpuščaš, boš imel popoln mir.
Če popolnoma odpuščaš, boš razumel, kaj sta mir in popolna svoboda. Tako
bodo izginili tudi vsi tvoji boji, s katerimi si
bil večkrat soočen in tudi soudeležen.
Ljubezen, sočutje, primerni prijatelji in enakopravnost. Ljubezen se običajno
odraža v željah, da bi bili vsi srečni, zdravi

Franc Arbeiter

MATVOZ - MITNICA
Z veseljem in zanimanjem berem Črjanske
cajtnge, ki so zanimivo branje, ker skoraj
vsak lahko najde zase kaj zanimivega in
tudi poučnega. Sam sem na pol Črnjan oziroma Javorčan, ker je nekdanji moj dober in
zlata vreden Jakob Mlinar – Matvoz bil moj
tast. Poročil sem se maja 1948 z Matvozovo
Štefko. Svoje stalno bivališče sva si uredila v
Slovenj Gradcu, vendar najine vezi z žlahto
v Črni in v Javorju so ostale neprekinjene in
lepe.

Sorodnica Alenka Potočnik mi je pred mnogimi leti poklonila knjigo avtorice Marte
Repanšek Večna ura, folklorne pripovedi iz
Črne in okolice. V njej so čudovite pripovedi
o ljudeh tega kraja tudi zato, ker je pisana
v domači koroški govorici. Zajema življenje
preprostih in duhovno nadvse bogatih domačinov, njihove dogodke v boju za življenje
iz te zemlje, ki na površini ni radodarna in
sploh govori o težavah tistega časa. Avtorica, da ponovno poudarim, uporablja tako
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lepe besede in stiske Korošcev, da bi kar
naprej bral njene pripovedi.
Oglašam se tudi zato, ker je v podrobnosti
opisano, kako je nekdanji »vulgo« Jakob Naveršnik Mlinar kupil Matvozovo posest v
Spodnjem Javorju, kjer četrti rod te družine
živi še danes. Prepis posesti od Tomaža Šepulja na novega lastnika Jakoba Mlinarja je
bil opravljen leta 1907 in kar mimo vsega je
bila leta 2007 že stoletnica, odkar so Mlinarjevi lastniki Matvozovega posestva v Spodnjem Javorju.
Nastaja vprašanje, od kod domače ime Matvoz. V registru domačih imen je zapisano,
da ime Matvoz izhaja iz sestavljenih besed
»mati vleče voz«. To pa je nesprejemljivo in
neresnično. Prišel sem do sledi, da so tu živeli premožnejši ljudje, mogoče tudi grofi, in
da je po javorskih vrhovih potekala pot in
je pri tej hiši bil mat amt, nemško se zapiše
maut amt, kar pomeni mitnica. Da je tak zaključek pravilen, potrjuje dejstvo, da so pri
Matvozovi hiši 19. marca 1994, ko so orali
vrtno zemljo, naleteli na več sto srebrnikov,
letnici izdaje sta 1600 in 1700.
Sto sedem srebrnikov so Matvozovi prodali
Koroškemu pokrajinskemu muzeju Ravne
na Koroškem. Teh srebrnikov je bilo zelo veliko, a so se naenkrat na tem kraju pojavili
številni ljudje in si z njimi polnili žepe. Ker
sem v teh zadevah mogoče nekoliko pedanten, menim, da naj novi lastniki na Matvozovem uredijo, da bo tudi uradno ugotovljeno,
da izhaja domače ime Matvoz, ki je zelo razširjeno, iz nemške besede »mat amt«, ne pa
»mati vleče voz«.
Pred kratkim sem od Potočnikovih iz Črne
dobil knjižico, ki jo je leta 1988 na Ravnah izdal profesor Janez Mrdavšič, ki je bil spoštovanja vreden, široko razgledan človek in razumnik iz kroga dr. Sušnika. Tudi profesor
Janez Mrdavšič se ni mogel točno opredeliti,
od kod izvira domače ime Matvoz, mogoče
iz grške oblike svetopisemskega imena »Matthaios«.
Sedanji direktorici Koroškega pokrajinskega muzeja na Ravnah, gospe dr. Karli Oder,

Prevalje, Trg 3b, sem poslal svoje ugotovitve
ter jo prosil, da bi še ona opravila kratek
pregled v preteklost, mogoče obiskala te
domačije v Spodnjem Javorju in poskušala
ugotoviti izvor domačega imena Matvoz.
Povedala mi je tudi, da njihov muzej na Ravnah hrani srebrnike, ki so jih kot muzejske
eksponate odkupili od Mlinarjevih.
Je pa Črna po zemljepisnih imenih bogato zanimiva. Kot je ugotovil profesor Janez Mrdavšič, je ime dobila po prvotno črnem Javorskem potočku, oglarjih ali pa po
temnih gozdovih, ki jih tedaj še ni opustošila
civilizacija. Po drugi strani pa ima Bistro,
po bistrem potočku Bistra, da bi se lahko
primerjal po čistosti z bistro Gregorčičevo
Sočo.
Vlada Republike Slovenije je pred kratkim
objavila, da bo dan predlog za ukinitev občin, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za
obstoj, med njimi je žal tudi omenjena občina Črna na Koroškem. Občina Črna na Koroškem nikakor ne sme biti ukinjena iz več
razlogov in posebnosti.
1. Država še ni poravnala računov zaradi
hudo poškodovane narave in ljudi, zlasti še
otrok.
2. V Črni je poseben zavod republiškega pomena s posebnostmi, ki se urejajo med vlado
in občino Črna na Koroškem.
3. Občani te občine ponujajo roko sprave
vsem Slovencem s svojo večstoletno Najevsko lipo.
Žal se tega ne zavedajo vsi, da je sprava med
slovenskim narodom edini izhod iz vseh kriz.
Še Sofoklejeva Antigona v antiki je rekla:
»Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu.«
Pri nas pa se žal še kar tekmuje, kdo bo
komu bolj škodoval, zato menim, da je vseslovensko srečanje vseh strank pri lipi sprave
v Črni naša rešitev, ki se jo bo treba zavedati.
Milan Razdevšek
Slovenj Gradec, 9. 9. 2013
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MOTORISTIČNA POTEPANJA PO ROMUNIJI
V DEŽELI VLADA TEPEŠA (GROFA DRAKULE.)
Potepali smo se: Miro Telček, Suzana Lesnik,
Zdenka Hribernik in Niko Krajnc.
Motorna kolesa: HONDA DEAUVILLE 700
ABS-CBS, HONDA CBF 1000 ABS CBS.

ter se potem med to razgreto pločevino, v
neznosni vročini, prebijali počasi naprej. Po
kakšne dobre pol ure napornega, stresnega
in napetega vijuganja med avtomobili smo
se končno prebili do konca kolone, zapustili
avtocesto in zavili proti Romuniji.
V bližini Hatvana smo potem poiskali prenočišče v motelu Edenkeret, kjer smo plačali
večerjo, sobo in zajtrk 65 evrov na par, z doplačilom 4 evre za sobo s klimo. Moram reči,
da je bila tam dobra hrana, dobra postrežba
in tudi sobe so bile na nivoju, sporazumevali
pa smo se v nemščini. Po izdatni večerji smo
se odpravili na dobro uro dolg sprehod po
vasi; nikjer se ni nič dogajalo, sam sprehod
pa nam je dobro del po nekajurnem sedenju
na motorju.

1. dan
Na pot smo se odpravili iz Žerjava, in sicer
3. 8. 2013. Po obveznem skupinskem fotografiranju smo s polno otovorjenimi motorji in
prtljago, ki smo jo že prejšnji večer pripravili, in z akademskimi 15 minutami zamude
okrog 6. ure zjutraj krenili na pot.
Pot nas je vodila po Mežiški in Dravski dolini do Kamnice, kjer smo se izognili Mariboru in zavili proti Rošpohu ter pri odcepu
za Pesnico zopet zavili na staro cesto proti
Murski Soboti vse do Lendave in naprej
proti Pincam, kjer smo tik pred mejnim prehodom opazili policista in policistko, ki sta
pod košatim drevesom parkirala policijski
avto in v prijetni senci čakala na morebitne
prekrškarje. Ustavili smo se pri njiju in ju
pobarali, kje bi bilo mogoče kupiti vinjeto
za madžarsko avtocesto do Budimpešte. Prijazno sta nam svetovala, da naj jih kupimo
na prvem bencinskem servisu ob avtocesti,
izkazalo pa se je, da do odcepa za Natkanižo ni bilo nobenega, zato smo tam zapustili
avtocesto, ki ponekod to še sploh ni, in zavili
v neko vas, kakšnih 7 ali 8 kilometrov od avtoceste. Tam smo na prvi črpalki, kjer je bilo
možno plačati z evri, natočili gorivo. Naj navedem: če boste plačevali z evri, zelo slabo
menjajo, mi smo plačali nekaj čez 1.70 evra
za liter 95-oktanske župce.
Pot smo potem nadaljevali po stari cesti vse
do Šiofoka, vmes smo se še ustavili na kratek
počitek in okrepčilo ob Blatnem jezeru, kjer
je peščica turistov veselo čofotala po vodi.
V Šiofoku smo zapustili staro cesto in zavili
na avtocesto ter po njej nadaljevali pot mimo
Budimpešte in kakšnih 20 km pred odcepom
za Romunijo in Ukrajino naleteli na kolono

Del romunske narodne noše

2. dan
Okrog 7.30 ure smo po izdatnem zajtrku
krenili izpred motela in se zopet podali na
avtocesto. Čeprav je vožnja po avtocesti zelo
enolična in na trenutke dolgočasna, pa je za
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hitro premagovanje razdalj zelo praktična,
nas pa je čakala še zelo dolga pot.
V bližini avtoceste so se razprostirala nepregledna polja koruze in drugih poljščin, ponekod z ogromnimi namakalnimi sistemi; polja so bila vsake toliko ločena z varovalnimi
pasovi gozda in različnih dreves. Kaj kmalu
smo zapustili avtocesto in zavili proti Romuniji in Satu Mareju. Cesta, na katero smo
krenili, nas je precej neprijetno presenetila;
zelo je spominjala na razpadlo cesto s Prevalj proti Črni, jaz sem potem v šali dejal, da
sem se na njej počutil zelo domače. Tik pred
mejo smo še natočili gorivo, tokrat najdražje, saj sem za 16.5 litrov plačal 30 evrov, kar
je dobrih 1.8 evra za liter, Mirko pa je še imel
forinte, zato je natočil nekoliko ceneje. Ko
smo prestopili mejo, so nam prvo dobrodošlico zaželeli romski otroci, ki so bosi veselo
tekali po cesti in nam mahali v pozdrav.
Kmalu po prestopu meje smo naleteli na
majhno obcestno menjalnico, kjer smo lahko zamenjali evre za romunsko nacionalno
valuto: lei. Za 1 evro smo dobili 4,425 leijev.
Tam smo naleteli tudi na 3 motoriste: dva sta
bila iz Nemčije, eden pa je bil Čeh in prav
tako kot mi so bili namenjeni v Sapanto na
ogled Veselega pokopališča.
Tisti, ki boste vozili po tem delu Romunije,
nikar ne pričakujte kakšnih posebnih smerokazov; kdor je tam doma, tako pozna domači teren, za turiste pa jim je, kot izgleda,
bolj malo mar. Morda boste kje ob cesti v
zaraščenem grmovju kakšno tablo tudi našli, čeprav je to bolj izjema kot pravilo. Kljub
temu pa smo se nekako prebili do Satu Mareja in tam smo se pri taksistih pozanimali
za pot do Sapante. Seveda bi bilo veliko lažje
z navigacijo, ampak tam je bolj slabo pokrito
področje, Mirko pa se je nekako le sporazumel s taksisti, da smo na pravi poti in da naj
kar nadaljujemo po njej. Od Satu Mareja do
Sapante je 88 km, cesta pa takšna kot skozi Logaški drevored, in to vseh 88 km, le da
je na nekaterih odsekih še veliko slabša: ni
luknjasta, ampak zgrbančena, mnogokje so
na cesti ostre izbokline, tudi višje od 15 cm,

in na vsaki od njih so sledovi, ki so jih pustila
avtomobilska podvozja. Cesta dovoljuje hitrosti tam nekje 30–40 km na uro, na redkih
odsekih malo več. Morali smo voziti zelo pazljivo, da s kolesom pri malo večji hitrosti ne
bi naleteli na kakšno izboklino, saj bi s tem
mimogrede zdrobil platišče ali pa ga zvil z
vilicami vred.
Pozno popoldne smo po cca 4,5 urah vožnje
prebili tistih 88 km poti do Sapante in pri prijaznih domačinih Grigoriju ter Hermini našli prenočišče in zajtrk za 20 evrov na par. Ko
smo se namestili in se pošteno stuširali, smo
bili kot prerojeni. Potem smo odšli v majhno
restavracijo v bližini našega prenočišča in
si privoščili pozno kosilo ali pa zgodnjo večerjo, kakor za koga, in že samo naročanje
menija je bila prava umetnost. Nihče od nas
ni znal romunsko, nihče od natakarjev pa ne
nemško ali angleško, pa vendar smo nekako le naročili dva ocvrta piščančja zrezka in
dva svinjska zrezka na žaru s pomfrijem in
solato; nobeden od nas pa ni bil prepričan,
ali bomo dobili, kar smo naročili, ampak
dobili smo naročeno; sicer majhne porcije,
toda dokaj okusne, naročili smo še pijačo in
za vse skupaj odšteli 80 leijev, kar je okrog
18 evrov.
Po kosilu pa smo odšli na ogled Veselega
pokopališča, ki je nekaj edinstvenega, nekaj, kar boste verjetno le stežka našli še kje
drugje na svetu. Vsi spomeniki so namreč leseni in značilne modre barve, z veliko okraski, nekateri umetelno izrezljani, na vsakem
pa je zapisana kratka življenjska zgodba
posameznika, narisan je pokojnik in zraven
je zapis o tem, s čim se je ukvarjal. Pokopališče samo se razteza okrog ogromne cerkve,
ki so jo ravno prenavljali, pa kljub temu je
bila takrat ravno maša in kot zanimivost
naj navedem, da so ženske, ki so prihajale
k obredu, bile vse oblečene v nekakšna 'zakmašna' oblačila, morda tudi narodne noše,
bila je namreč nedelja. Malo smo se potem
sprehodili po Sapanti in odkrili kar nekaj
zanimivih detajlov posameznih hiš, nekatere so bile res mojstrsko poslikane, vsem pa
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je skupno, da imajo povečini kovane ograje
okrog dvorišč in nekatere teh ograj so prave
mojstrovine.
Pozno zvečer smo se odpravili k počitku in
pri Grigoriju in Hermini naročili zajtrk za
ob 8. uri zjutraj.

dično je pot tudi tako dolgo trajala. Sama
cesta pa je speljana tako po hribih kot dolinah, skozi gozdove in senožeti ter na planinsko pokrajino; ima lepo speljane ovinke, ne
preveč zaprte, in ko bo končana, bo zagotovo prava poslastica za motoriste: tako za tiste, ki radi privijejo gas in po kolenu odpeljejo
kakšen ovinek, kot tudi za tiste bolj umirjene, ki uživajo ob vseh lepotah, ki jih ponuja
še neokrnjena narava.
Ko smo prispeli v Bistrito, smo povprašali, kje je tisti znameniti grad Vlada Tepeša
- Drakulov grad. Na naše presenečenje so
nam povedali, da moramo naprej kakšnih
50 km v hribe, popolnoma stran od naše
načrtovane poti, torej kakšnih 100 km več
poti. Ko sem se spomnil, po kakšni poti smo
se vozili do takrat, me je kar rahlo stisnilo
pri srcu. Malo smo se posvetovali in zaključili, da smo vendar na dopustu in da nismo
vezani na uro in da če ne bomo prispeli do
začrtanega cilja, bomo pač drugje prenočili.
Nato pa smo zapeljali skozi Bistrito po zelo
lepi cesti in na naše presenečenje smo potem nadaljevali pot po krasno speljani gorski cesti proti gradu, ki leži visoko v romunskih hribih.
Sam grad se nahaja na krasni lokaciji in je
sedaj preurejen v hotel Drakula. Za ogled
smo plačali vstopnice po 8 leijev, kar je slaba
2 evra za 4 osebe, počakati pa smo morali,
da se je nabralo več gostov in na vodičko, ki
nas je ob prihodu nagovorila v romunščini,
čeprav so nam na recepciji obljubili, da bo
govorila v angleščini. Odpeljala nas je po ozkih temačnih hodnikih in strmih stopnicah
v nekakšen majhen, popolnoma temen prostor, kjer nam je ob bledem trepetajočem soju
sveče pokazala portrete vampirja grofa Drakule; le-ti so bili narisani po stenah, prekritih
z zavesami, vse podobe Drakule pa so bile
presenetljivo lepe in natančne, čeprav grozljive na pogled. Na sredi tega prostora pa je
kraljevala velika starinska krsta in vodička
nam je z roko pokazala, da naj napravimo
prostor okrog krste, ker jo bo odprla. Sam
sem pričakoval umetno truplo Drakule, toda

Veselo pokopališče

3. dan
Ko sem zjutraj okrog 7.10 odšel na prostorno teraso, da bi popisal dogodke prejšnjega
dne, sem presenečen ugotovil, da nas zajtrk
že čaka, zato sem hitro poklical ostale in
tako smo pozajtrkovali skoraj uro prej, kot
smo načrtovali. Hudič je namreč v podrobnostih, nikomur od nas namreč ni padlo na
pamet, da je Romunija eno uro pred nami,
torej v drugem časovnem pasu. Po zajtrku
smo se poslovili od Hermine, ki je po rodu
Madžarka, in od malega Grigorija, ki ga je
držala v naročju, ata Grigoriy je namreč že
odšel v službo. Veselo sta nam mahala v slovo, mi pa smo nekajkrat potrobili in se odpeljali novim dogodivščinam naproti.
Odpeljali smo se proti 163 km oddaljeni Bistriti in lahko le rečem, da smo za to razdaljo potrebovali dobre 4 ure in pol; cesta je
namreč popolnoma razdrapana, valovita in
zgrbančena, vendar jo obnavljajo in približno polovica je že preplastene z novim asfaltom; obnovitvena dela potekajo intenzivno,
zato je bilo tudi ogromno zastojev in posle45
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ko je vodička odprla krsto, smo v soju sveče
zagledali presenetljivo mlad in bled obraz
tega trupla, naenkrat pa se je razlegel strašanski krik in telo v krsti je oživelo in planilo iz krste v temo. Kar nekaj prestrašenih
krikov se je razleglo po majhnem temačnem
prostoru, nato pa nam je vodička zopet pokazala z roko, da naj gremo pred njo in ko
smo se vračali po temnem, ozkem hodniku,
je še vsakega posebej nekaj zgrabilo za nogo.
Mirko, ki je bil bolj zadaj in je videl roko, ki
se je stegovala iz odprtine na dnu hodnika,
pa je to roko zgrabil in se rokoval s tistim,
ki nas je prijemal. Nato smo odšli po stopnicah in nazaj v prostor pred recepcijo. Vse
skupaj je trajalo morda 5 minut in to je bilo
vse, kar nudijo ob ogledu tega znamenitega
gradu; ogled samega gradu pa ni možen,
saj je preostali del gradu namenjen hotelskemu turizmu. Tudi mi smo si na grajskem
dvorišču privoščili okrepčilni požirek pijače,
kosilo pa smo zaradi precej zasoljenih cen
preskočili. V kotu grajskega dvorišča, malo
nad nami, pa je preko umetelno postavljenih
skal in kamnov tekel potoček in ta detajl se
je zelo lepo vklapljal v samo dvorišče.
Odpravili smo se nazaj proti Bistriti in dokaj hitro prevozili tistih 46 km lepe gorske
ceste. Pot smo nato nadaljevali proti Targu
Muresu in zopet je bila zelo slaba, vendar
so jo na določenih krajih že obnavljali in ko
smo prispeli do Targu Muresa, smo se zopet
pozanimali pri taksistih za pot do Sibia. Ti
so nas napotili proti Cluj Napocou in na koncu mesta smo naleteli na edini smerokaz, na
katerem je pisalo Sibiu - 153 km.
Končno smo prišli na malo bolj odprto in tudi
boljšo cesto, zato smo veselo pognali jeklene
konjičke, pa da ne bo pomote, še vedno smo
poskakovali in lovili ravnotežje po udrtih kolovozih, ki jih naredijo težki tovornjaki, vendar smo vseeno lahko vozili tam nekje okrog
100 km/h, ponekod tudi več. Preprosto pa
smo pozabili na slabo označene poti in mirno peljali mimo odcepa za Medias. V Campa
Turzi so nam na bencinski črpalki povedali, da smo začrtano pot izdatno zgrešili. Ni

nam preostalo drugega kot nadaljevati pot
do Turde, kjer je v križišču kraljeval smerokaz z napisom Sibiu - 145 km, torej smo zgrešili za slabih 100 km.
Zapeljali smo torej proti Sibiu in v kraju Alba
Julia, kar ob cesti, našli prenočišče ter večerjo in zajtrk. Ko smo se namestili in se pošteno
stuširali, smo bili kot prerojeni; kdor ni poizkusil biti kakšnih 14 ur v peklenski vročini
v motorističnem kombinezonu, si mogoče le
stežka predstavlja, kako te tuširanje prerodi
in kako se prileže. Odšli smo na večerjo, za
katero smo odšteli skupaj s pijačo 70 leijev.
Za prenočišče in zajtrk pa smo odšteli 27
evrov na par.
Odpravili smo se spat, toda jaz kljub dobrim
desetim uram čiste vožnje nisem mogel spati, saj ja ravno pod najinim oknom lastnikov
pes vso noč neutrudno lajal, tu in tam pa se
mu je pridružil še en drug psiček, tako da
sem zjutraj vstal bolj utrujen, kot pa sem šel
spat. Mirko pa je za razliko od mene zelo
dobro spal: če bi s topom streljali poleg njegove glave, bi veselo smrčal; blagor tistim, ki
to lahko, sam pač potrebujem mir in tišino.
4. dan
Zjutraj smo bili dogovorjeni za bujenje ob
7.30, sam pa sem kot običajno vstal pol ure
prej in popisal dogodke preteklega dne, nato
pa smo se odpravili k zajtrku, a še prej smo
odnesli prtljago do motorjev; z Mirčem sva
jih odklenila od ograje, kamor sva jih prej-

Transfagarsan
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šnji večer priklenila, in jih pripravila za na
pot. Sam vhod je bil varovan z videokamero,
tako da bi morebitni obisk nezaželenih gostov bil zabeležen.
Za zajtrk zopet nismo vedeli, kaj bomo dobili,
izkazalo pa se je, da je jajčna omleta, polnjena z mesom in bogato posuta z naribanim
sirom, zame čisto užitna zadeva, za Suzo, ki
ne prebavlja sira, pa je po temeljitem čiščenju tudi postalo za silo užitno. Po jedi smo se
podali na pot proti Sebesu in pri Sibiuluiju
se je začela nekakšna hitra cesta, ki je bila
na določenih odsekih kar prava avtocesta in
nas je vodila mimo Sibia vse do odcepa za
Avrig in Fagaras.
Skozi slikovite vasi smo končno prispeli do,
vsaj zame, najlepšega dela poti, do odcepa
za Fagarasan.
Tik ob odcepu smo natočili gorivo in tam
srečali tudi 3 mlade italijanske motoriste z
vso opremo za taborjenje. Vsi trije so imeli
600 ali 650 kubične hard endure, ki so več
kot primerni za zgrbančene romunske podeželske ceste. Prav tako kot mi so se namenili prevoziti Transfagarasan, ta znameniti
romunski visokogorski prelaz čez Karpate,
na katerem je bila posneta tudi ena od znamenitih avtomobilističnih oddaj TOP-GIR.
Sam začetek te težko pričakovane poti me
je kar malo razočaral. Slaba, pokrpana in
zgrbančena cesta, ki ne dovoljuje kakšnih hitrostnih presežkov, nas je vodila kar precej
visoko, nato pa je cesta začela postajati boljša z zelo grobim asfaltom, ki je nudil sproščujočo vožnjo, tako da smo lahko opazovali
vse lepote Karpatov. Visoki zašiljeni vrhovi
gorskih vršacev in prepadne globeli, tu pa
tam kakšen slap, ki se je veselo spuščal preko skalnega previsa in padal v globino.
Večkrat smo se ustavili in poslikali kak zanimiv detajl, med potjo pa smo opazovali tudi
gondolo, ki je vozila turiste do vrha prelaza.
Sama cesta je mojstrsko speljana, z vrha izgleda kot ogromna kača; res vsa čast tistim,
ki so jo trasirali. Na vrhu smo parkirali motorje, obiskovalcev se je kar trlo, bilo je kot
na semanji dan v Črni. Nepregledne vrste

stojnic so ponujale, kar ti srce poželi, od klobas, takšnih in drugačnih, vseh vrst mesa,
peciva, kakršno si poželiš, do umetelno narejenih spominkov; jaz sem celo dobil duracel baterije za fotoaparat, ker so bile tiste,
ki jih je Zdenka kupila v trgovini za rezervo,
zanič.
Jaz sem si na vrhu privoščil čokoladno palačinko, Zdenka in Suzana pa nekakšno votlo
pecivo, ki ga naredijo tako, da testo v traku
navijejo na okrog 10 cm debel valj, ga posujejo z orehi in sladkorjem, nato pa pečejo nad
ogljem, kjer se ta valj vrti. Zanimiva sladica
in tudi okusna. Mirč pa ni hotel nič od tega;
dejal je le, da bo kupil velik kos mesa in ga
odpeljal s sabo, vendar se je potem tudi mesu
odpovedal.
Pot smo nadaljevali skozi kakšen dober kilometer dolg tunel in se začeli spuščati v dolino. Tudi na poti navzdol je bilo opaziti marsikaj, na čemer je za trenutek obstalo oko.
Med spustom smo se ustavili tudi na ogromnem jezu hidroelektrarne, katerega
ukrivljena pregrada je zasidrana v dva sosednja bregova in se spušča 300 metrov globoko - res impozanten pogled. Po vrhu pregrade je speljana cesta, varovane lestve pa so
na obeh straneh pregrade speljane do samega vznožja, nad pregrado pa kraljuje visok razgledni stolp, na njegov vrh pa vodijo
zavite stopnice. Za pregrado se razprostira
več kilometrov dolgo jezero, po katerem se
lahko peljete s katero od turističnih ladij. Mi
na žalost nismo imeli dovolj časa za to, saj
nas je čakala še zelo dolga pot do Konstante.
Nadaljevali smo pot do Pitestija, kjer smo zavili na avtocesto do Bukarešte, tam pa smo
se potem odcepili za Konstanto, vendar smo
se do avtoceste prebijali skozi neverjetno
gnečo.
Za 37 km ozke in razdrapane ceste okrog
Bukarešte v tej neverjetni gneči smo porabili
debelo uro in ko sem bil že čisto prepričan,
da smo zgrešili pot, smo končno ugledali avtocesto in zavili proti Konstanti. Ker nas je
čas že pošteno priganjal, smo se peljali precej hitro, lepo speljana cesta in malo prome47
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ta nam je šlo na roko. Kakšnih 130 km od
Bukarešte smo se ustavili na počivališču, da
si malo odpočijemo in se okrepčamo s požirkom pijače, ker pa smo v Bukarešti natočili
gorivo, do Konstante pa je 266 km, nam še
na misel ni prišlo, da bi malo oktanske župce morda lahko potrebovali tudi naši jekleni
konjički - in to se je meni skoraj maščevalo.
Po kakšnih 10 minutah smo se odpravili
naprej in približno 50 km pred Konstanto
smo blizu avtoceste opazili ogromna polja
vetrnih elektrarn, na obeh straneh avtoceste, vsaj nekaj sto jih je bilo zagotovo. Kot
roke pravljičnih velikanov so se dvigali kraki njihovih vetrnic visoko v nebo. Že prej pa
sem se spraševal, ko sem nekje v okolici Bistrite opazil največjo sončno elektrarno, kar
sem jih kdaj videl, vsaj poldrugi kilometer je
merila v dolžino in pol toliko v širino, zakaj
pri nas ne zmoremo zgraditi kaj podobnega. Mar smo res toliko za Romuni ali pa je
vzrok le to, da se določeni lobiji ne morejo
zediniti, komu bo šel večji kos pogače?
Ko smo se že čisto približali Konstanti, je
dan že začel počasi ugašati, meni pa je začelo pošteno primanjkovati goriva, števec za
gorivo je bil že na čisti ničli, bencinske črpalke pa kot nalašč nikjer nobene. Bil sem že
pripravljen, da bom parkiral na odstavnem
pasu, ko se je končno prikazal napis - odcep
za Mamaia 1000 m. Ko pa smo prispeli do
odcepa, je bil le-ta zaradi gradbenih del zaprt, do Konstante pa je bilo še 10 km.
Peljali smo se naprej, saj drugega nam ni
preostalo, prispeli smo do krožišča, zavili
desno proti Mamaiji, črpalke pa kot nalašč
nobene. Peljali smo se še kakšnih 6 km in
končno na levi ugledali črpalko. Meni se je
ogromen kamen odvalil od srca in zavili smo
do nje. A glej ga, zlomka, za evre nismo mogli tankati, na srečo sem jaz še imel par leijev
in sem zanje dobil 6.77 l goriva, Mirč pa je še
imel nekaj goriva; deauvilka ima večji rezervoar in tudi nekaj manj porabi.
Pri neki hiši smo se potem pozanimali za pot
do Mamaie in mlado dekle nam je v polomljeni angleščini povedalo, da moramo na-

zaj do krožišča in od tam še kakšnih 20 km
naprej. Na srečo pa sta tik za krožiščem dva
voznika ravno parkirala tovornjak in Mirč
se je pri njiju pozanimal za pot do Mamaie;
napotila sta nas nazaj, od koder smo prišli,
in spet smo se peljali mimo črpalke, kjer sem
jaz prej natočil gorivo, in res smo kakšne 3
km naprej naleteli na odcep za Mamaio in
ob njem tudi na črpalko, kjer smo lahko plačali gorivo s kartico.
Tam je bil naš cilj. Utrujeni, a zadovoljni, smo
se nastanili v krasnem letovišču. Na morju
smo potem štiri dni uživali in se temeljito
spočili.
Nazaj domov pa smo se vračali v smeri proti
Srbiji. Tudi povratek je bil zanimiv, a ga ne
bom podrobno opisoval: peljali smo se mimo
Djerdapa proti Kladovu, kjer smo prespali,
naslednji dan pa spet preko Romunije do
Novega Sada in Bačke Palanke (mejni prehod s Hrvaško) do Vukovarja. In od tam v
Slovenijo …
Niko Krajnc

Prerešetan vodni stolp v Vukovarju
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VPLIV LUNE NA NAŠE ŽIVLJENJE

To je znak, da je tudi za nas koristno, če razdajamo svoje moči. Naporno delo nas v tem
času ne bo preveč utrudilo. Posegi v telo se
pozdravijo bolje in hitreje. Vsa opravila v
hiši in na vrtu gredo bolje od rok. Pravi čas
za sejanje in sajenje rastlin, pri katerih je pomembna podzemna rast.
Položaj lune v ZODIAKU vpliva na čustveno
življenje, podzavest in telesno presnovo. Pri
potovanju okoli Zemlje Luna drsi skozi dvanajst zodiakalnih znamenj od ovna do rib. V
posameznem znamenju se zadrži dva do tri
dni. Takrat energija, ki se preliva preko nje,
še posebej vpliva na naše čustveno življenje
in podzavest. Če ne vemo, zakaj smo kar naenkrat bolj komunikativni in odprti, zakaj
nas drugič iz neznanega razloga preplavi
val melanholije, poglejmo v lunin koledar.
Morda se tu skriva odgovor.
LUNIN JEDILNIK - že od nekdaj sodijo nekatera živila v določena zodiakalna znamenja.
Razvrščanje določenih živil glede na lunine
ritme ni vedno preprosto. Za raznolik lunin
jedilnik je potrebno veliko astrološkega znanja in občutka.
Dnevi ognja (luna v ovnu, levu in strelcu) so
dnevi sadja in beljakovin.
Dnevi zemlje (luna v biku, device in kozorogu) so dnevi soli in korenin.
Dnevi zraka (luna v dvojčkih, tehtnici in vodnarju) so dnevi olja in masti.
Dnevi vode (luna v raku, škorpijonu in ribah)
so dnevi listov in ogljikovih hidratov.
Luna je že od nekdaj simbol intuicije in duhovne moči. Občutljivim ljudem bo luna
zaupala svoje skrivnosti o pravem načinu
življenja in kuhanja – tudi brez luninega koledarja in kuharske knjige. To so le napotki,
ki želijo pomagati, da bomo bolj zaupali dejanskim luninim silam.
VIRI: Erich Bauer, Barbara Conrad

Prvim ljudem je luna simbolizirala urejenost,
čas, ritem, ponavljanje in zaporedje. Čas od
ene polne lune do njene ponovitve, torej spet
polne lune, je postal kar časovna enota – en
mesec. Prvi koledarji niso bili niti kamnite
plošče niti popisan pergament, temveč nič
drugega kot nočno nebo. Danes ni potrebno opazovati meseca na nebu – danes lahko
pogledamo v lunin koledar. Danes je veliko
ljudi, ki svoje vrtove negujejo po navodilih iz
luninega koledarja, sobne rastline zalivajo
in gnojijo takrat, ko tako svetuje lunina ura
ipd.
LUNINE MENE
Mlaj - čas, ko gledamo z Zemlje, Luna in Sonce stojita skoraj natančno eden za drugim.
Če bi stala natančno eden za drugim, bi imeli na zemlji sončni mrk. Ta pojav pa se imenuje tudi: črna luna, mrtva luna, prazna luna,
nova luna. Kar delamo na ta dan, ima velik
učinek. Kar bomo posejali, bo bujno zraslo,
kar bomo porezali, si ne bo opomoglo.
Rastoča luna - vsak večer je srp nekoliko
večji in vzhaja pozneje. Z Luno, ki raste, vse
na Zemlji vzdihuje, se razširja, se veča, raste
proti nebu. Človek bi se najraje stopil z življenjem, si ga prisvojil v veselju, radosti, užitkih. Ljudje pri rastoči luni nimajo posebnega
veselja do dela. Vse kar dovajamo telesu in
kar ga gradi, deluje pri rastoči luni močneje.
To je pravi čas za vsa načrtovanja, namere
in pogodbe.
Polna luna - polna luna je praznik. Sonce in
Luna sta zdaj obrnjena drug proti drugemu.
Zemljo sta vzela na sredino, kot bi bila njun
otrok. To je faza največje ljubezni ozvezdij
do Zemlje in s tem tudi do človeka, dan, ki
ga je treba preživeti v sreči in hvaležnosti.
Praznovanje in dobra hrana sta kot magnet
za srečo. Naraščajo veseljačenje, lahkomiselnost in nasilje.
Pojemajoča luna - luna »izdihuje«. Vsak večer
vzhaja na obzorju malo pozneje. Razdaja se,
vsak večer odreže košček od svojega telesa.

O OBDAROVANJU, DARILIH IN DAROVIH
Ko boste brali te vrstice, bodo vaša darila že
narejena ali nakupljena, zato vam ne bom
svetovala konkretnih rešitev. Mislim, da so
49

časi taki, da bomo v teh dneh veseli vsake
pozornosti, pa četudi le tople besede ali
prisrčnega stiska rok. Ker pa vse, kar sem
zbrala v zvezi z obdarovanjem, velja tudi za
tista obdarovanja, ki se zvrstijo preko celega leta, boste v tem pisanju našli tudi kaj koristnega.
DATI POMENI PREJETI - Obdarovanje je
proces usklajevanja z energijo enega človeka, ki mu hočemo na poseben način povedati, da nam nekaj pomeni, da smo se dotaknili njegove biti in da nam ni vseeno, kako se
počuti. Z darilom želimo prinesti luč, izvabiti nasmeh na lica in prižgati iskrice v očeh.
Kot obdarovanec se najlepše zahvalimo za
pozornost tako, da darilu namenimo čas in
se potopimo v sporočilnost darila. Pri obdarovanju gre za spoštovanje človeških odnosov, za spoštovanje bivanja. Radostimo se vsi
skupaj v prazničnih dneh in ne pozabimo,
da je praznik lahko vsak dan, če se le tako
odločimo. Obdarujemo zaradi sebe, da se mi
bolje počutimo, ko prejmemo delček energije začudenja in presenečenja. In končno obdarujemo za topel stisk rok, globok pogled
v oči, prijazen nasmeh, občutek radosti, ko
se nekoga lahko brez zadržkov dotaknemo.
Objem in poljub pa pristnost odnosa le potrdita.
PRIPRAVA DARIL - Ko pripravljamo darila, poskušajmo najprej prisluhniti sebi. Kaj
bi radi s svojim darilom nekomu sporočili?
Bodimo pozorni, kaj je drugemu všeč, kaj ga
spravi v dobro voljo, po čem hrepeni njegova
duša. Prijatelje moramo dobro poznati. Pri
iskanju idej za darila ne pozabimo na intuicijo in se pustimo presenetiti. Ali znamo začutiti tisto lepo, toplo energijo pozornosti, če
dobimo lastnoročno izdelano darilo ali čestitko, ki je tudi napisana lastnoročno? Dodajmo lepo misel, ki se nam je utrnila ali pa
prepišimo misel, ki jo je nekdo pred nami že
izrazil na svoj način.
SPREJEMANJE DARIL - Vse ovire, ki nam
preprečujejo radostno, odprto in spontano
življenje, so znotraj nas. Kaj moramo pri
sebi spremeniti, če čutimo, da ne moremo s

pristnim veseljem sprejeti darila? Spremeniti nimamo kaj, samo odstraniti moramo oviro, ki jo čutimo globoko v sebi.
KROŽENJE DARIL - Darila, ki so nam všeč,
uporabljajmo z vsemi čutili; opazujmo, poslušajmo, vonjajmo, se dotikajmo, okušajmo…
Ko smo se napolnili z energijo darila ali pa
če nam je prejeto darilo še vedno zelo zelo
pri srcu, ga podarimo naprej. Dajmo ga osebi, ki nam je tudi zelo zelo pri srcu. Smisel
obdarovanja je v kroženju in čistem namenu. Tako ostaja darilo vedno živo in prinaša
sporočila od enega k drugemu. In nič ni narobe, če se nam darilo nekoč vrne nazaj – to
je znak, da je opravljalo dobro delo.
»SPREJMI ME (obdarovanec), DARUJ ME
(darovalec), s tem ko me boš daroval, me boš
vnovič dobil«. (Mahabharata: verz 3136)
VREDNOST DARIL - Kako velika naj bo naša
pozornost ? Tako velika kot nebesni svod in
tako majhna, da jo lahko skrijemo med svoje dlani. Zatorej raje bodimo ustvarjalni in
ustvarimo lastno umetnino ali praktičen izdelek, ki bo topel v vseh smislih. Začnimo
takrat, ko začutimo v sebi lahno valovanje,
ščemenje okoli srca ob misli na obdarovanca in smo pripravljeni ustvarjati, pa čeprav
samo lepo zaviti …
»Koliko vsega je za nas vse na tem svetu; če
le imamo oči, da to opazimo, in roko, da to
stisnemo k sebi.« (Lucy Mondgomery)
ZAHVALA ZA DARILO - Ko se nekomu zahvalimo za darilo tako, da za njega naredimo
nekaj posebnega in pri tem uporabimo vse
svoje talente, se v nas porodi občutek, da
smo segli do zvezd, da smo se vrnili k svoji duši. In če si dobro prisluhnemo, odkrijemo, da se v hvaležnosti za prejeto darilo v
nas prebujajo zamisli in ideje o celotnem
procesu obdarovanja. DATI POMENI PREJETI! Prepoznavanje naših spečih talentov
pa je glavni namen, da jih tudi uporabimo.
Hvaležnost pomaga, da sadovi dela dozorijo
in postanejo zreli in sočni. Tako se počasi
pripravljamo, da sadove našega dela prelijemo med ljudi, jih duhovno nahranimo in
pokažemo pot odprtega srca …
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PETROV KOT(L)IČEK
Drage bralke in dragi bralci, vsak praznik,
vsak dogodek, kak lep dan ali pa samo nek
trenutek je lahko priložnost za prijazno sporočilo ali voščilo, ki pa naj ne bo le skromno
nadomestilo zamujenih in izgubljenih trenutkov za naša srečanja, temveč naj bo zapisan spomin. Zadoščajo že čisto preproste
besede ali skromno darilo, pa si ne bomo oddaljeni in ne bomo intimno osamljeni. Ko zapisane besede spet in spet prebiramo, oživijo spomini na ljudi, ki so jih napisali. Vse, kar
je napisano iz srca, se bo srca tudi dotaknilo.

MEDENI KOLAČKI
Star recept za večno mlade medenjake!
Olušči 20 dag sladkih mandeljnov, jih sesekljaj, a ne predrobno, ter pomešaj s 3 grami
stolčenih klinčkov, z 2 gramoma stolčenih
kardamomov in s pol zavojčka vanilijevega
sladkorja med moko. V emajliranem loncu
segrevaj 45 dag sladkorja s 30 dag medu
tako dolgo, da se sladkor stopi. Toplo raztopino daj na močnato zmes, ki se nahaja v
skodeli, vse skupaj pomešaj in po ohlajenju
dodaj 1 zavojček pecilnega praška. Na deski prigneti še toliko moke, da se testo več
ne lepi in se da razvaljati. S kozarcem ali s
pločevinastimi obodi izreži kolačke ter jih
speci svetlo rjavo na pločevini, pomazani z
voskom. Še tople medene kolačke vzemi z
nožem s pločevine in jih shrani v dozi.

Drage Črnjanke in Črnjani, v prihajajočem
letu vam iz srca želim SREČO – ki je drugo ime za MIR, ZADOVOLJNOST, PRIJATELJSTVO in VESELJE.
VIR: Soutripanja
Vaša LENČKA
Helena Ošlak

En sladek dober tek!
Peter Lenče

FOTOREPORTAŽA

S SREČANJA
STAROSTNIKOV
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Ernest Krivonog, Rudarjevo 20, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Štefanija Emeršič, Marjeta Burjak, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, december 2013.
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