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ŽUPANJIN UVOD

UVODNIK
V VELIKO ČAST IN PONOS MI JE, DA SEM
BILA NA NEDAVNIH VOLITVAH KOT PRVA
ŽENSKA IZVOLJENA ZA ŽUPANJO SVOJEGA ZELO LJUBEGA MI KRAJA - OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM. VEČINSKO ZAUPANJE MOJIH SOKRAJANOV MI POMENI
OGROMNO IN Z VSEMI MOČMI SE BOM
TRUDILA, DA GA UPRAVIČIM.
ZMAGA NA VOLITVAH, TAKO ŽUPANSKIH
KOT VOLITVAH ZA OBČINSKI SVET, MENI
IN NAŠI LISTI NE POMENI ZMAGOSLAVJA, KER SMO PREMAGALI SVOJE TEKMECE, PAČ PA SE OBOJI ZAVEDAMO VELIKE
ODGOVORNOSTI DO VSEH PREBIVALCEV OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM.
RAZMERAH BOMO ZAGOTOVILI PRIMEREN ODNOS DO VSEH DRUŠTEV V VASI
TER POSKRBELI ZA USTREZNO FINANCIRANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.

V TEM MANDATU NAS ČAKA TRDO DELO,
VENDAR VEM, DA SMO GA S SKUPNIMI
MOČMI SPOSOBNI OPRAVITI, ZA KAR BO
POTREBNO VELIKO POGOVARJANJA IN
DOGOVARJANJA. NA TO SEM SAMA PRIPRAVLJENA IN PRI TEM RAČUNAM NA
VSESTRANSKO PODPORO.

V NASLEDNJEM LETU BOMO NADALJEVALI ŽE ZAČETE PROJEKTE: TAKO BO TAKOJ NA ZAČETKU LETA 2011 RAZGRNJEN
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT, KI BO
DOLOČAL NADALJNJI RAZVOJ KRAJA
IN GOSPODARSTVA. V PRVI POLOVICI
LETA BO PO PREDVIDEVANJIH DOKONČAN TEŽKO PRIČAKOVAN VODOVOD
TOPLA. UREDITEV CESTE OD CENTRA
DO MUŠENIKA BI MORALA PO TERMINSKEM PLANU BITI DOKONČANA KONEC
LETA. V 2011 IN NAPREJ BOMO BOLJ NAČRTNO IN ODGOVORNO SANIRALI STARA BREMENA ZARADI ONESNAŽENOSTI
S SVINCEM. OB TEM UPAM, DA BODO V
DRŽAVNEM PRORAČUNU ZA SANACIJO
ZAGOTOVLJENA NEOKRNJENA SREDSTVA.

OBČINSKIM SVETNICAM IN SVETNIKOM
BOM PRIZNAVALA TISTO VLOGO IN VELJAVO, KI JIM JIH NALAGAJO OBČINSKI
PRAVNI AKTI IN ZAKON. S SPOŠTOVANJEM LE-TEH IN S SPOŠTLJIVIM ODNOSOM EDEN DO DRUGEGA BO NAŠE DELO
BISTVENO LAŽJE.
DELA NAM ZLEPA NE BO ZMANJKALO. PO
SPREJETEM REBALANSU, KI URAVNAVA
FINANČNI PRIMANJKLJAJ ZA LETOŠNJE
LETO, ŽE RAZMIŠLJAMO O PRIPRAVI REALNEGA PRORAČUNA ZA PRIHAJAJOČE
LETO. KLJUB TEŽKI FINANČNI SITUACIJI BOMO PRIČELI Z URESNIČEVANJEM
NAŠEGA PROGRAMA. OSREDOTOČILI
SE BOMO NA TISTE PROJEKTE, KI SO FINANČNO MANJ ZAHTEVNI, ZA KRAJ PA
KLJUB VSEMU POMEMBNI. V KRIZNIH

SVOJE DELO BOM USMERILA TUDI V
SKRB ZA UČINKOVITO, STROKOVNO,
ODGOVORNO IN RACIONALNO ORGANIZIRANO OBČINSKO UPRAVO, KI BO


ŽUPANJIN UVOD
Z MANO VRED VSELEJ DOSTOPNA OBČANOM. NAŠE OBČANE BOMO REDNO
SEZNANJALI O VSEH AKTIVNOSTIH OBČINE, KI BO USMERJENA TUDI V SODELOVANJE Z OSTALIMI OBČINAMI KOROŠKE REGIJE, PA TUDI ŠIRŠE.
PROGRAMI STRANK IN LIST, ZASTOPANIH V OBČINSKEM SVETU, SO SI V KAR
NEKAJ TOČKAH SORODNI, ZATO RESNO
RAČUNAM NA SKUPNO SODELOVANJE
IN TAKŠEN PREDNOSTNI RED IZVEDBE, KI BO V KORIST NAŠEGA KRAJA. IN
ČE BO TEMU TAKO, TUDI REZULTATI NE
BODO MANJKALI.

Županja
v gojzerjih;
»Poznam
pot,« je rekla
pred
volitvami!

IN KER SE NEZADRŽNO BLIŽA NOVO LETO, VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, SKUPAJ Z OBČINSKIMI SVETNICAMI IN SVETNIKI, ŽELIM
V LETU 2011 VELIKO SMEHA, ZVRHAN KOŠ DOBRE VOLJE, ZDRAVJA,
ČIM MANJ SKRBI IN DA BI VAŠE SANJE POSTALE RESNIČNOST.
Županja Romana Lesjak

POROČILO
o izidu rednih volitev župana/županje in članov/članic
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem.
Redne volitve za župana/županjo Občine
Črna na Koroškem in za člane/članice občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
so potekale v nedeljo, 10. oktobra 2010.

- Romana Lesjak 1103 glasov, Janez Švab
794 glasov in Marjan Kodrun 132 glasov.
Za županjo Občine Črna na Koroškem je
bila s 54,36 % glasov izvoljena mag. ROMANA LESJAK, rojena 27. 12. 1956, stanujoča na
Pristavi 21, Črna na Koroškem, po poklicu
mag. upravnih znanosti;
predlagatelj: Nestrankarska lista Rajka Lesjaka in skupina volivcev.

V volilne imenike na območju občine je bilo
vpisanih 2952 volivcev, volitev se je udeležilo
2048 volivcev, kar predstavlja 69,38 %.
Pri volitvah za župana/županjo Občine
Črna na Koroškem je bilo oddanih 2048 glasov, od teh je bilo veljavnih 2029 glasovnic,
neveljavnih pa 19 glasovnic.

Pri volitvah za člane/članice občinskega
sveta Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 2048 glasovnic; od teh je bilo veljavnih
1971 glasovnic in neveljavnih 77 glasovnic.

Posamezni županski kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Za člane/članice občinskega sveta so bili izvoljeni:


UVOD
Ime in priimek kandidata
PETER RAZTOČNIK
RAJKO LESJAK 		
KATJA GOLE		
JOŽE KROPIVNIK 		
IRENA NAGERNIK
BOJAN GORZA		
ROBERT KURNIK		
JANEZ ŠVAB		
ŠTEFANIJA EMERŠIČ
ALEŠ TOMŠE		
MITJA PRANJIČ		
MIRKO RAJZER		
MIRKO KRET		

Naslov 			
Žerjav 23, Črna 		
Podpeca 54, Črna 		
Rudarjevo 3, Črna 		
Žerjav 74, Črna 		
Lampreče 30, Črna 		
Ludranski vrh 25/a, Črna
Center 7, Črna 		
Sp. Javorje 8/a, Črna
Pristava 8/a, Črna 		
Sp. Javorje 7/d, Črna
Rudarjevo 32, Črna
Podpeca 56, Črna 		
Sp. Javorje 4/a, Črna

Predlagatelj
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
SDS – Slovenska demokratska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SD – Socialni demokrati
SD – Socialni demokrati
SNS – Slovenska nacionalna stranka
Neodvisna lista Mirka Kreta

Pri volitvah za člane/članice sveta Krajevne skupnosti Žerjav je imelo pravico izraziti svojo
voljo 390 volivcev. Volitev se je udeležilo 244 volivcev, kar predstavlja 62,56 % udeležbo.
Vseh oddanih glasovnic je bilo 244, od tega je bilo veljavnih 241 glasovnic, neveljavne pa so bile
3 glasovnice.
Za člana/članico sveta Krajevne skupnosti Žerjav so bili izvoljeni.
Ime in priimek kandidata Naslov 			
Predlagatelj
PETER RAZTOČNIK
Žerjav 23, Črna 		
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
MIROSLAV OREŠNIK
Žerjav 91, Črna		
LDS - Liberalna demokracija Slovenije
DAVORIN RATAJ		
Žerjav 54, Črna 		
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
KLAVDIJA STANKO
Žerjav 60, Črna 		
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
IVAN HANCMAN		
Žerjav 32, Črna 		
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
ROMAN ROZMAN		
Žerjav 35, Črna 		
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
KARMEN ZAPEČNIK
Žerjav 13, Črna 		
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
Tajnica občinske volilne komisije Občine Črna na Koroškem:
Rozalija PROJE

Nov občinski svet



PROJEKTI
Pojasnilo članom in simpatizerjem
DeSUS-a

razumevanja, pripravljenosti in posluha s strani
občinske volilne komisije to našo napako lahko
popravili.
Kljub dejstvu, da v novem mandatu v občinskem
svetu DeSUS ne bo imel svojih predstavnikov,
smo v vodstvu stranke trdno prepričani, da
bomo uspešno uresničevali potrebe, ideje in želje
upokojencev, starejših in invalidov.
Življenje gre dalje, jutri je nov dan.

Pri izpolnjevanju zapisnika o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za
volitve članov občinskega sveta, je prišlo do napake. Zaradi te napake nam je občinska volilna
komisija z odločbo preprečila kandidaturo. Pritožili smo se na Upravno sodišče Maribor, ki pa
je potrdilo odločbo volilne komisije. Spoštujemo
odločitev sodišča.
V vodstvu stranke smo prepričani, da bi z več

Predsednik IO DeSUS-a
Jakob Pernat

VODOVOD TOPLA, REKONSTRUKCIJA CESTE
OD CENTRA PROTI RUDARJEVEMU, IZVEDBA
UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI …
Vodovod Topla, rekonstrukcija regionalne
ceste skozi Črno, izvedba programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja so najpomembnejši projekti v občini Črna na Kor, ki
so se pričeli izvajati že v preteklih letih in so
se po fazah deloma tudi izvedli, zaključili pa
se bodo v letu 2011. Zato vas želimo seznaniti
s podrobnostmi pri izvedbi teh projektov.

kateri krajan Črne? Potrebno je še speljati
tehnični pregled vodovoda ter nato pridobiti
uporabno dovoljenje, kar predvidevamo, da
bomo pridobili do meseca maja 2011.
Pogodba za rekonstrukcijo regionalne ceste
in položitev komunalnih vodov od »Rajterja
do Mušenika - most IGP« je bila z izvajalcem
CPM d.d. Maribor podpisana že meseca avgusta in končno novembra letos so se pričela

Investicija »Izkoriščanje izvirske jamske
vode Topla«, ki je vredna kar 2.100.000,00 €,
financirana s strani Ministrstva za okolje in
prostor, se je pričela na terenu izvajati leta
2008. V letih 2008, 2009 in 2010 se je položilo kar 7.000 m vodovodnih cevi, izgradil se
je razbremenilni bazen v Šmelcu, položile
so se tudi cevi za sekundarno omrežje, namenjeno za napajanje Šmelca, opravil pa se
je tudi že tlačni preizkus vodovoda. V letošnjem letu se je zaključila izgradnja razbremenilnega bazena v Šmelcu, potrebna pa
je še zunanja ureditev, ki se bo izvedla spomladi oz. takoj, ko bodo vremenske razmere
to dopuščale. Kaj pa še manjka, da bo voda
pritekla v Črno, se verjetno sprašuje marsi

PROJEKTI
dela tudi izvajati. Kljub slabim vremenskim
razmeram in v slabih pogojih smo z izvedbo morali pričeti, saj smo za položitev komunalnih vodov prejeli državna namenska
sredstva, ki jih moramo v letošnjem letu tudi
porabiti. Položitev komunalnih vodov in rekonstrukcija ceste se bosta izvajala v dveh
etapah, in sicer najprej od »Bognarjeve ride
do Rajterja« in v drugem letu od »Bognarjeve
ride do Mušenika«. Najprej se bodo položili
vsi komunalni vodi in sicer fekalna kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, catv
kanalizacija, telekom in elektro kanalizacija, nato pa se bo pripravila tudi cesta za asfaltiranje.
Investicija se mora po pogodbi zaključiti do
meseca novembra leta 2011.

triado se je že tlakovala potka. Delno se je
uredila tudi zelenica. Površina pred vhodom
v telovadnico je pripravljena za asfaltiranje.
Opravilo pa se je tudi tlakovanje pri stanovanjskem bloku Center 143.

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini se je v občini
Črna na Kor. in Mežici pričel izvajati že leta
2006. Ukrepe za izboljšanje okolja za vsako
leto pripravi Zavod za zdravstveno varstvo
Ravne v sodelovanju z Občino. Izvedbo tega
programa financira Ministrstvo za okolje in
prostor, Ljubljana. Ukrepi za leto 2010 so se
pričeli izvajati letos jeseni in se morajo zaključiti do 31 maja 2011. Ukrepi pa so naslednji:

SKLOP 2
Asfaltiranje makadamske ceste – odsek Pušnik (Sp. Javorje 7):
Izvajalec je z deli že pričel. Izvedla se je širitev cestišča, uredilo se je odvodnjavanje cestišča, zamenjal se je spodnji ustroj, v izgradnji pa je oporni zid.
SKLOP 3

1. Zamenjava onesnažene zemlje in zasajevanje trave na javnih površinah:
• Dokončna zatravitev in ureditev otroških
igrišč v Rudarjevem, Žerjavu in Črni (ukrep
se bo izvedel v pomladanskem času leta
2011).
Ureditev higienskega kotička s pitno vodo
pred OŠ Črna na Koroškem.

Asfaltiranje makadamskih površin, parkirišč v Centru Črne :
Asfaltiranje parkirišča pri bifeju Urška in
mesariji v Centru Črne se je že uspešno zaključilo.
Dela so se pričela izvajati v mesecu oktobru.
Parkirišče je pripravljeno na asfaltiranje, ki
se bo opravilo spomladi leta 2011.
Asfaltiranje makadamske dovozne poti do
ČB doma za hotelom.

2. Preplastitev javnih površin, po katerih se
gibljejo in zadržujejo otroci, in sicer:
SKLOP 1

SKLOP 4

Asfaltiranje makadamskih površin pred OŠ
Črna na Koroškem
Dela so se že pričela izvajati. Pri vhodu za

Preplastitev makadamskih dovozov, parkirišč in dvorišč v Rudarjevem:
- asfaltiranje makadamske površine pred


PROJEKTI
garažami Rudarjevo 8 in 9,
- asfaltiranje makadamske površine pred
garažami Rudarjevo 23,
- asfaltiranje makadamskega dovoza – Ameršek).
SKLOP 5
Ureditev asfaltne prevleke na cesti Žerjav
– Jazbina s krajšimi priključki se je že zaključila. Hkrati pa se je na tem odseku ceste
obnovil tudi vodovod, ki je bil financiran iz
občinskega proračuna.
Dodeljevanje subvencij za zagotavljanje varovalne prehrane otrok v občini. Živila morajo biti v največji možni meri pridelana na
ekološki način.

SKLOP 6
Asfaltiranje makadamskih površin na območju Podpece:
Površina je že pripravljena na asfaltiranje.

4. Čiščenje fasad in ostrešij, namenjenih za
bivanje

2. Mokro čiščenje javnih površin

Sanacija fasade zgradbe etnološke zbirke v
Črni.

Namensko vozilo za mokro čiščenje prahu
iz utrjenih javnih površin bo nabavljeno še
letos, in sicer v drugi polovici meseca decembra.
Pričetek izvajanja sistematičnega mokrega
čiščenja prahu v krajih Črna in Žerjav.

5. Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Razširitev in dodatna ureditev vrtnih površin na lokaciji Žerjav (Mrdavs).
6. Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami

3. Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane v vrtcu in osnovni šoli

Ureditev zelene prevleke na golih površinah
v kraju Črna (predvidena je zelena prevleka
pri OŠ Črna; v teku realizacije).
Vrednost vseh ukrepov je 526.000,00 €.
Poleg vseh teh večjih investicij je Občina v
mesecu novembru opravila tudi planiranje
smučišča, kar bo na smučišču Črna omogočalo boljšo smuko. Hkrati pa so se pripravili tudi temelji za postavitev nadstrešnice za
teptalni stroj. Nadstrešnico bomo dokončali
v letu 2011, saj vremenski pogoji tega letos ne
dopuščajo več.
						
		
Mojca Dimnik, dipl.inž.geod.

Asfaltiranje parkirišča za »Puhanom«



KS ŽERJAV

TEŽKA BO, VENDAR NEKAKO SE
BO MORALO PREŽIVETI …
Volitve so mimo, svet KS Žerjav pa mora izpeljati začrtane naloge prejšnjega sklica, dodati kaj novega, predvsem pa skrbeti za čim
boljše pogoje bivanja sokrajanov (na vseh
področjih – družbenih, okoljskih, bivalnih
itd.)
Zavedati se moramo, da je treba vse, kar se
novega ustvari iz naslova občinskih ali krajevnih sredstev, ki se zelo težko pridobijo, podarjeno kraju pa ni nič, skrbno čuvati, ne pa
uničevati, s čimer so posamezniki že pričeli,
kar ni odgovorno početje, in to ne rosno mladih. Zavedati se je treba, da s tem izgubijo
samo otroci, te samovoljne pravice nekaterih se ne da opravičiti.
Samo upati je, da bo po 22. uri z uvedbo medobčinskega redarstva tudi manj verbalnega
nasilja, ki se je v kraju zelo razpaslo (v centru Žerjava). Razumem pritožbe in klice krajanov, vendar predsednik KS Žerjav ni pristojen za reševanje teh problemov, uprete se
lahko samo na en način: dotičnim povedati,
da se tako ne dela, da je moteče, v kolikor
ne zaleže, pa poklicati, ve se koga; strahopetnost in všečnost problema ne bosta rešila.
Poskusil se bo urediti večnamenski prostor
pod odrom, ob knjižnici spodaj. Vendar je
postopek dolg: zagotoviti sredstva, opravičiti njih porabo, ustanoviti kulturno športno
društvo, pripraviti programe dela teh društev (aktivnosti), sestaviti uprave slednjih
(UO), pridobiti soglasja itd. Nikakor pa to ne
more postati nelegalni prostor, kjer bo počel vsak, kar bo želel. Vemo, kam to pelje. Z
malo volje in lastnega dela bi si lahko mladi
uredili bivši sokolski dom. Realnost je pokazala drug obraz.
Dvorana Delavskega doma je primerna za
telesno vzgojo, vendar da dobiš uporabno
dovoljenje, je potrebno dograditi potrebne
sanitarije in kopalnice. Da ne omenjam stro-

Vodovod in obnova ceste do FOTOKLUBA

škov ogrevanja. Plačati je potrebno tudi redarja, ki bo skrbel za primeren hišni red. Zakaj redarja? Ko smo uredili novo knjižnico,
so se hoteli mladi po knjižnici kotalkati, eden
se je pripeljal za izposojevalni pult kar s kolesom. Ko se je to prepovedalo, so ugotovili,
da ne bomo več hodili v knjižnico. Kakšna
diktatura. Kaj takšnega nisem doživel nikjer,
vseh 31 let dela v SIK.
Kot si lovci, čebelarji, planinci, šahisti, taborniki, gasilci in še bi lahko našteval sami zgradijo domove oziroma zagotovijo prostore, si
jih lahko tudi mladi, vendar se je treba organizirati, imeti vizijo! Pa v roke je potrebno
pljuniti. Če nekaj sam ustvariš, znaš ustvarjeno tudi ceniti in čuvati. KS Žerjav lahko pomaga z zagotovitvijo prostora, ogrevanjem,
elektriko, v samo delo društev ali ml. organizacij se ne sme in ne more vtikati. Tu je potem še kritika zainteresirane javnosti.
Odbor za družbene dejavnosti, ki ta sredstva
deli med društva v občini - dokler neko društvo ni registrirano in ne pokaže rezultatov
dela, pač v skladu s pravilniki in v skladu z
zakonodajo - takšnim interesnim združbam
sredstev ne more dodeliti, tudi KS Žerjav
ne.


KS ŽERJAV
Da bo mera polna, se občinski proračuni
zmanjšajo za 2 do 4 %, kar se bo odrazilo
tudi pri delu tega odbora. Pri urejanju tega
prostora gre za investicijo, ki bo vredna kar
krepko preko 15.000 €, seveda brez opreme.
In ne nazadnje: potrebno je vložiti vsaj pisno
vlogo, ki naj vsebuje: namen društva – dejavnost in program dela, npr: likovni krožek,
veseli večeri, razne delavnice za mlade itd.
Sam postopek registracije se uredi na UE
Ravne, svet mora samo vedeti, za kakšne dejavnosti in aktivnosti gre, ne pa da nazadnje
iz tega ni nič. Zavedati se je treba, da svet
KS za sprejete sklepe tudi odgovarja (vsaj
moralno), predsednik pa tudi kazensko, in
to za vse.
Na osnovi oprijemljivih dejstev bo svet KS
lahko sprejel pozitivno odločitev (verjemite
mi, zelo rad), na osnovi govoric in želja posameznikov je ne more. Enako velja za ostale
uporabnike bodočega večnamenskega prostora. Do maja naslednjega leta smo imeli
namen ta prostor primerno urediti, vendar
bom kar odkrito povedal, da si je svet zadal
prekratek rok, pa tudi nobenih zagotovil o
resnosti izvajanja teh dejavnosti ni.
Prioritete v naslednjih letih so:
- nadaljevanje izgradnje vodovoda (od šole v
smeri Mrdavsa);
- dokončanje del iz naslova sanacije (šola in
vrtec, čiščenje podstrešij in fasad oziroma

obnova slednjih, obnova glavnega igrišča in
zagotovitev pitne tekoče vode, vendar ne za
pranje avtomobilov);
- priprava novega projekta za čistilni napravi (Jazbina, Žerjav) in Črna-Žerjav (nove želje in zahteve, pa ne žerjavske);
- obnova in asfaltiranje javne poti 234 v smeri šola-Mrdavs-vodno zajetje Korizel;
- ureditev igrišča pri Mrdavsovem;
- odkup 40% Delavskega doma (moral bi biti
odkupljen do 30. 06. 2010, pa je NEKDO porabil denar za druge namene, ve se kdo, navkljub dogovoru in sklepu občinskega sveta);
- komunalna ureditev parcel na Bosjakovem;
- ureditev parcele 86 k.o. Žerjav (TAB Mežica) - ekološko prijazno za kraj;
- organizacija krajevnih prireditev (od proslav in srečanj do dedka Mraza).
To so prioritete, ki jih svet KS Žerjav mora
realizirati preko občinskih odborov, občinske uprave, sveta občine in sredstev, ki jih
zagotovi sam (donatorji).
Kako bomo negovali medsebojne odnose
(krajani), je odvisno od nas samih, svet lahko pomaga samo na ta način, da organizira
čim več srečanj in druženj na temo SOŽITJA,
veliko vlogo pri tem lahko odigrajo društva v
kraju, tudi mladinska.
O financah ne bi v tem sestavku, natančno
boste obveščeni ob predložitvi predloga proračuna KS Žerjav za leto 2011.
Svet je tudi sklenil, da bo novoletno obdarovanje otrok po božiču pred domom tabornikov, obdarovani bodo otroci od 2. leta starosti (rojeni do 31. 12. 2008) do 4. razreda OŠ.
Organizacija je zaupana tabornikom.
Vsem krajanom KS Žerjav in občine Črna
želim prijetne božične praznike in da se
Vam v letu, ki prihaja, uresničijo vse skrite
želje ter da se rodi polno pozitivnih misli in
zdravja skozi vse leto.
Predsednik KS Žerjav:
Peter Raztočnik ml.

Darilo Miklavža ‘medvedkom’ in ‘čebelicam’



VAŠKE SKUPNOSTI

V PODPECI SMO AKTIVNI
žini v teh težkih trenutkih.
Na Nagerskem v Podpeci se je obnovila kapelica. Zahvalil bi se rad vsem, ki so na svoj
način pripomogli pri obnovi. Sad njihovega
dela je sedaj zgled za kraj. Posebna pohvala
gre Lipiju Mokini, ki je izdelal lepo streho,
in Leandru Fužirju, ki je narisal krasne slike, obenem pa bi se zahvalil Silvu Hodniku
in Frančku Anželaku za preostala dela na
kapelici.
Drugače pa v Podpeci še naprej delamo aktivno, tako smo pričeli z obnovo ceste od Pernata do krožišča za Mitnek. Lahko rečem,
da so kar vsi Podpečani aktivni. Športno
društvo obnavlja kegljišče. Lipi pa je obnovil
kontajnarje za posipanje peska, kar tudi lahko vidimo na fotografiji.

Ob hudi nesreči, ki se je pripetila družini
Lesjak v Podpeci (pri Najbržu), bi se v imenu vaške skupnosti rad zahvalil gasilcem
PGD Črna in PGD Mežica, ki so prvi prihiteli na pomoč. Zahvala gre tudi županji, ki
je z občinskimi delavci priskočila na pomoč
pri izvajanju del. Za nakup čistilne naprave
gre hvala podjetju MPI, predvsem direktorju
Igorju Lipovniku in tehničnemu vodju Viktorju Fortinu, ki sta brez oklevanja želela
pomagati. Seveda pa zaslužita največjo zahvalo Lipi Mokina in Zdenka, ki sta družino
sprejela v svojo hišo in ji ponudila topel dom
v tako hladnih dneh. Zahvaljujem se tudi
vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali dru-

Vaška skupnost Podpeca,
Mirko Rajzer

Z vaškega
božično-novoletnega sejma
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2. SREČANJE KRAJANOV BISTRE IN
LUDRANSKEGA VRHA
bo, Viliju in Marku za muziko in vsem, ki ste
nam kakorkoli prijazno pomagali.

»Sreča prebiva v kakšni prijazni vasi,
včasih počiva na gozdnati jasi ali se skriva med
prihodnjimi časi;
pazi, zdaj zdaj lahko predte sine in te za roko
prime!
Sreča stanuje za prvim ovinkom,
za sedmim vogalom, pod zvezdnim utrinkom,
pod trinajstim kamnom;
pazi, ko kamen sreče odstraniš,
da se po nesreči ne raniš!
Sreča kroži okrog po stezicah svoj krog za krogom,
morda pa stoji na tankih nožicah pravkar pred
tvojim domom.
Da ti postane družica, ne reci ji zbogom,
a pazi, če vsega te hoče: tudi od sreče se joče!«

Nekaj utrinkov:

Po kostanjih že diši.

(T. Pavček)

Krajani Bistre in Ludranskega Vrha smo
bili zopet mnenja, da smo se imeli lepo in se
naslednje leto spet vidimo. Za trenutek smo
postali srčnejši in srečnejši.
In prepričana sem, da sobota, 16.10.2010, ne
bo šla v pozabo, marveč v prijeten spomin.
Hvala vsem, ki ste prišli, posebej pa se zahvaljujemo Občini Črna, prejšnjemu županu
Janezu Švabu, sedanji županji Romani Lesjak, Zdenki in pomočnikom za vso postrežNastajajoči pevski
zbor.

Katja Škrubej

Več nas je kot lani.
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OSNOVA TURIZMA JE, DA IMAJO LJUDJE
RADI SVOJ KRAJ
Letos novembra so na
volilni skupščini Turističe zveze Slovenije
podelili osem zlatih
plaket
predstavnikom tistih društev, ki
so v preteklosti pustili vidne sledi svojega
načrtnega dela ne le
v lokalnem, ampak
predvsem v širšem
okolju. Med dobitniki je tudi Janez Švab, od
leta 2001 predsednik TD Črna na Koroškem.

mu zapisali šele s prevzemom predsednikovanja društva?
Že od nekdaj sem prijatelj potovanj, raziskovanj česa novega in ker v turizmu vidim nekaj več kot goli obisk znanih turističnih destinacij, lahko rečem, da s turizmom živim
že dolga leta.
Nekateri se bodo spomnili, da sem bil tudi
v času pred predsednikovanjem in kasneje
županovanjem organizator prireditev gozdarskih ali lovskih dni v okviru Koroških
turističnih tednov (tekmovanja na Ježevem,
tekmovanja v gozdarskih veščinah na stadionu NK Peca, prireditev v okviru KTT pred
Kulturnim domom v Črni v starih gozdarskih veščinah, prikaz lovskih običajev in
kulture v Kulturnem domu …), da sem avtor
učne poti Zelena pot – Teber, kjer se mladi
na poseben način spoznajo z danostmi svojega kraja, in da sem vodil prireditve pri Srečanju državnikov pri Najevski lipi, kjer smo
tako politikom kot obiskovalcem povedali veliko o našem lepem kraju.
Skratka, sem mnenja, da lahko vsak s svojim
pozitivnim pristopom pomaga k prepoznavnosti svojega kraja in ne le funkcionar društva, ki se s tem ukvarja.

Najprej čestitke ob visokem priznanju. Kaj
pomeni ta zlata plaketa vam in kaj kraju?
Najlepša hvala za čestitke ob tem priznanju,
ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije na
svojih volilnih skupščinah. Torej jih podeljuje
relativno poredkoma. Priznanje pomeni veliko tako za mene osebno kot za kraj. Torej
so vodilni na Turistični zvezi Slovenije prepoznali kraj, ki je sicer bolj poznan po industriji in športu, tudi kot kraj, ki se v slovenskem
merilu hoče pokazati kot področje, ki je vredno ogleda in bivanja na njem. Navsezadnje
je to priznanje podeljeno vsaj v Mežiški dolini prvič, nisem pa ravno prepričan, ali je bilo
podeljeno že komu na Koroškem. Osebno pa
sem zelo ponosen, da so me člani upravnega
odbora društva prepoznali kot tistega, ki ga
lahko brez predsodkov predlagajo za najvišje priznanje, ki ga krovna organizacija
podeljuje na podlagi dokaj zahtevnih meril.
Seveda mi pomeni to priznanje tudi dober
obliž na predvolilni čas, ko ti nekateri hočejo
odvzeti vse zasluge za spremembe v kraju
ali prikazati spremembe za samoumevne
oziroma nepomembne.

Zagotovo so najpomembnejši del turistične
ponudbe kraja dobre prireditve. Katere so
najbolj odmevne v Črni in jih je zaradi tradicije vredno ohranjati?
Širom Slovenije so vsekakor najbolj prepoznavne prireditve, ki jih organizirajo domačini s svojim delom in tudi prisotnostjo.
Ena najstarejših etnološko, kulturno, zabavno in športno obarvanih prireditev je že kar
petinpetdeset KOROŠKIH TURISTIČNIH
TEDNOV. Ponosni smo na neprekinjenost
in tu gre zahvala tako vsem štirim predsednikom Turističnega društva v tem času kot
široki množici ljudi, ki se je na svoj način

Ste od nekdaj ljubitelj potovanj in načrtov
za večjo turistično podobo ali ste se turiz12

INTERVJU
trudila obdržati prireditev v formi, ki je - čeprav z manjšim finančnim vložkom - ostala
medijsko in tudi po obisku sodeč prepoznavna prireditev doma in v sosednji Avstriji. Menim, da je prav, da smo se pred leti odločili
za takšno obliko in da pri nas sodeluje veliko
število domačih društev in posameznikov in
ne le drage in poznane medijske zvezde od
drugod
Gradovi kralja Matjaž je prireditev, ki se je v
Sloveniji zelo dobro prijela, čeprav občasno
pri sami organizaciji prihaja do trenj med
partnerji. Kakšen bo nadaljnji razvoj? Osebno si želim še vedno takšnega, da bodo morda prireditve manj profesionalno vodene,
bo pa v njih sodelovalo veliko prostovoljcev.
Druga alternativa pa je vsekakor razpis za
prodajo blagovne znamke GRADOVI KRALJA MATJAŽA.
Tretja tradicionalna prireditev (pri kateri bi
bilo vredno razmišljati o nadgradnji) je SREČANJE DRŽAVNIKOV PRI NAJEVSKI LIPI.
Medijsko zelo dobro podprta prireditev je
pomembna tako za vzpostavitev ugodnih
razmerij občina–država kot za promocijo
dela kraja, ki bo v nadaljevanju z vzpostavitvijo dveh točk GEOPARKA pridobil še dodatne možnosti za razvoj.
Z večjo živahnostjo in morda tudi nekaj več
premišljenosti bi morali vsekakor narediti več na gorskem kolesarjenju in gorskem
teku. Tu mislim na MARATON KRALJA MATJAŽA in po sedaj obnovljeni (označeni) kolesarski poti okrog Pece bi lahko izvedli tudi
npr. KOLESARSKI MARATON ZA POKAL
KRALJA MATJAŽA. Čeprav so nekateri
pred leti dejali, da sem krivec za odhod Dušana Štrucla iz Črne, to vsekakor ni res in še
danes pogrešam njegove ideje in prireditve
s področja gorskega kolesarstva, kot je bil
spust DIVJA JAGA. Menim, da bi lahko bila
to z nekaj nadgradnje čudovita prireditev in
tudi odličen turistični destinat.
Škoda je, da lahko prireditev, kot je SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA, gostuje v enem kraju le enkrat, kajti tudi
takrat smo Črnjani pokazali vso naše zna-

nje in trud za organizacijo tako odmevne in
kvalitetne prireditve.
Naj strnem. Po mojem bi morali obdržati vse
tradicionalne prireditve v podobni obliki in
formi in prepustiti tekmovanja z vabljenjem
gostov v kraj z raznimi »hrvaškimi zvezdniki« drugim v dolini.
Na katere turistične projekte in novosti iz
obdobja zadnjih deset let ste upravičeno ponosni?
Vsekakor sem ponosen predvsem na ljudi, ki
so v vseh teh letih sodelovali tako pri prireditvah kot pri izvedbi le-teh in sprememb v
kraju. Naj jih nekaj naštejem:
- ureditev krajev Črna in Žerjav ter originalna označba vseh zaselkov in kmetij v občini,
- vsakoletno ocenjevanje hiš, gospodarskih
poslopij po pravilniku, ki prvenstveno upošteva predvsem avtohtonost in tradicijo kraja,
- vzorna organizacija prireditev predvsem
zaradi mobilizacije širokega kroga ljudi iz
kraja in od drugod,
- projekt KARAVANKE – PRIHODNOST EU,
kjer smo ponovno označili kolesarsko pot
okoli Pece, opremili plezališča in postavili
moderno plezalno steno v telovadnici OŠ
Črna,
- projekt GEOPARK, ki se bo fizično pričel
izvajati v naslednjem letu in na takšen način
bomo vsekakor prišli v kataster evropskih
geoloških parkov,
- KRAJINSKI PARK TOPLA s turistično informacijskim centrom, stalno čebelarsko
zbirko ČEBELARJENJE NA KOROŠKEM in
označenimi potmi na terenu in na karti, ki
po eni strani ohranjajo naravo in po drugi
strani pokažejo vse lepote ene najlepših gorskih dolin pri nas.
Verjetno bi se lahko o tem zelo razgovoril,
vendar včasih se mi zdi prav žalostno, da domačini ne razpoznajo sprememb in dobrih
projektov, spoznajo pa jih sosedje in obiskovalci kraja.
Osem let ste opravljali službo župana Črne.
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Kako se je to usklajevalo z delom v Turističnem društvu; katere so bile prednosti in
morda tudi slabosti?
Razumljivo, da to terja veliko več truda. Seveda, kot ugotavljate, je tu nekaj prednosti
in tudi kakšna slabost. Navsezadnje je bila
slabost vsekakor pomanjkanje časa za vsako podrobnost ali morda tudi za kakšno
novo idejo, prednost pa predvsem lažje pridobivanje sredstev za delo od donatorjev in
sponzorjev in prepoznavnost. Še enkrat naj
rečem, da pri poštenih ljudeh v takšnih primerih ne pride do navskrižja interesov. Res
pa je, da morajo biti zadeve vodene še toliko
bolj transparentno. Sem pa izredno ponosen
na ljudi, s katerimi sem sodeloval, kajti drugače se to res ne bi dalo uskladiti. Ta ekipa
je skupaj delala celo desetletje, med seboj se
dobro poznamo in kar se mi zdi najvažnejše, vedeli smo, da se lahko drug na drugega
zanesemo.

v Sloveniji, pa do njene odličnosti manjka le
nekaj barve in dela in to je tisto, pri čemer
ne more pomagati odbor turističnega društva ali njen predsednik.

Za dobro turistično dejavnost je potrebno
znati aktivirati lokalno prebivalstvo. Kako
to uspeva vam kot predsedniku in ostalim
članom odbora?
Pri sami organizaciji prireditev nam je vseskozi uspevalo motivirati veliko število društev in posameznikov. Včasih je bilo to tudi z
materialno, prostorsko ali drugačno uslugo
ali največkrat z njihovo zainteresiranostjo
za razvoj kraja. Morda sem na koncu nekega obdobja nekoliko razočaran nad posameznimi gostinci, ki bi lahko več tvegali (vložili)
in bi se jim verjetno tudi bolje izšlo. Morda bi
si želel še enega »aktiviranja«. Želel bi si, da
bi se v naši lepi krajini še kakšna kmetija odločila za obliko kmečkega turizma. Navsezadnje imamo lepo pokrajino, prepoznavnost,
prireditve, prijazne ljudi, dobre gospodinje,
ekološko pridelano hrano in včasih morda
manjka le še nekaj korajže za prehod od
razmišljanja k dejanju. Verjetno je vsem jasno, da turistično društvo ali župan tega ne
moreta, lahko pa doprineseta k izboljšanju
pogojev, da se bo nekdo tega lotil. Glejte, v
Črni imamo eno bolj znanih in dobrih gostiln

Katere vaše dejavnosti pa predstavljajo ‘zeleni’ turizem?
Gorski svet je primeren predvsem za »mehke« oblike turizma. To pomeni dokaj nadzorovan, celo bolj ali manj individualen turizem. Torej vsaj po mojem sem sodi predvsem
pohodništvo, planinarjenje, kolesarjenje in
obiski manjših specialnih zbirk. V to kategorijo ne bi štel razne oblike ekstremov izven
vnaprej določenih področij (npr. zmajarstvo,
motokros, vožnja s štirikolesniki in motornimi sanmi, množično hojo po brezpotjih).
Eden od vzrokov za priznanje, ki mi ga je podelila TZS, je vsekakor moje aktivno delovanje v komisijah TZS za turizem v gozdnem
prostoru in za učne poti. Torej osebno menim, da naj nekaj naših biserov (npr. Črno
jezero pod Kamnom, najjužnejše rastišče
cemprina v Evropi, izvir rek Meže in Bistre,
nahajališče alpskega nagnoja, razni kraški
pojavi, rastlinske in živalske posebnosti …)
ostane skritih pred množičnimi obiski. Projekt KRAJINSKI PARK TOPLA je naredil
14
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prav to. Torej stavim na množičnost na za to
primernih prostorih ob prireditvah in individualni, strokovni turizem v občutljivem gorskem prostoru.
Navsezadnje sem tudi za to, da se v naši občini (z več kot 80% gozdnatosti) najde primeren prostor za ekstremne oblike pritiska na
gozdni prostor (motokros, štirikolesniki, motorne sani, spust z gorskimi kolesi, zmajarstvo in padalstvo ..), a vendar le tam in nikjer
drugje.

Čeprav število včlanjenih občanov v društvo ni najpomembnejše, pa vseeno, koliko
članov ima TD Črna? Je tudi kaj častnih članov? In mladine?
Približno sedmina Črnjanov je vključena v
Turistično društvo Črna. V društvu nismo
nikdar izpostavljali posameznika in zaradi
tega tudi naši predhodniki v pravilih niso določali posebnih priznanj. Smo pa v zadnjih
letih kar nekaj naših članov predlagali za
najvišja občinska priznanja (g. Stakne, ga.
Mrdavšič, ga. Čepin, ga. Mežnar, ga. Emeršič, ga. Moličnik …) in večino naših predlogov
je občinski svet sprejel. Osebno bi si želel, da
bi sodelovalo več mladih, kajti pred desetimi
leti, ko smo s to sestavo upravnega odbora
pričeli, je bilo med člani upravnega odbora
kar precej mladih. Vsekakor pa upam, da bo
naša šola sodelovala na razpisih, ki jih vsako
leto razpisuje TZS in zelo prav in primerno
bi bilo, da bi v naslednjem upravnem odboru
srečali kakšnega štirinajstletnika ali dvajsetletnico. Vsekakor si tega bolj želim, kot pa
da takšen mladenič ali mladenka na krajevni proslavi kritizira kakšno pomanjkljivost v
kraju, namesto da bi jo s svojim viškom energije poizkušal popraviti.

Treba se je prilagajati tudi novim razmeram in zahtevam sodobnega turizma. Kateri pristopi in pogledi na turizem so se spremenili? Jim sledite?
Menim, da sem s prejšnjim odgovorom odgovoril tudi na to vprašanje. Zavedam se, da
je potrebno začeti z vzgojo v vrtcu, v šoli in
takrat naučiti mlade, da imajo radi svoj kraj
in da ga poznajo. Vsak kraj ima kaj zanimivega in naša Črna tu z 49 naravnimi spomeniki državnega pomena vsekakor ni izjema.
Včasih je za razvoj turizma poleg tega potrebna le še ekonomska nuja, trenutna moda
na trgu turizma, dobra propaganda ali kaj
slučajnega. Osnova pa je, da imajo ljudje svoj
kraj radi in to se začne pri najmlajših.

Kdo so turisti, ki pridejo v Črno?
Kolikšen je obisk, kaj si največ
ogledujejo, ali zapravijo pri nas
kaj denarja?
Vsekakor prevladujejo domači gosti, kajti osebno štejem med turiste
tudi krajane sosednjih krajev, ki
pridejo na obisk naših prireditev,
in ne le goste od daleč. V kolikor
ste mislili tujce, moram povedati,
da so v našem apartmaju (le od tu
imam verodostojne podatke) do
sedaj prenočevali gostje iz več kot
desetih evropskih držav. Pretežno
so to bili pohodniki, obiskovalci
prireditev, kolesarji, delavci; skratka zelo različno po narodnosti in
po profilih. Gostje največ obisku-

Ob snežakih v Koprivni
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So v tej kotlini med Alpami in Karavankami
še dodatne možnosti za razvoj turizma? Kakšni so načrti TD Črna?
Strinjam se, da je tu še kar precej možnosti
za razvoj turizma. Navsezadnje je sedaj potrebno v »uporabo« spraviti projekt KARAVANKE – PRIHODNOST EU, občina Črna
je v programu za koriščenje EU sredstev za
učne, pohodniške in tematske poti (obnova
starih in načrtovanje in izdelava novih); izvajati se bo pričel projekt GEOPARK in z
občinama Solčava in Železna Kapla smo
se že enkrat (žal neuspešno) prijavili za EU
sredstva s kulturno-turističnim projektom
SOŽITJE TREH DOLIN (verjamem, da se da
ob naslednji prijavi uspeti). In kje tu vidim
Turistično društvo Črna? Seveda bo društvo
eden od glavnih protagonistov za uspešno
promocijo turizma v Črni in torej tudi teh
programov. O vlogi društva bomo morali na
naslednji programsko–volilni konferenci v
prihodnjem letu temeljito razmisliti in se pogovoriti. Navsezadnje se pri vodenju društva
zaenkrat ne vidim, kajti turistično društvo
v malem kraju mora biti eden od osnovnih
dejavnikov in za to je potreben cel človek s
široko podporo v kraju. Zagotovo bom menjal kraj službovanja in s tem se bo marsikaj
spremenilo. Bom pa vsekakor pripravljen
sodelovati pri vzgoji mladih in pri tematikah,
ki so mi najbližje in bom tudi v nadaljevanju
sodeloval v komisijah pri TZS. Torej sedaj nekaterih stvari ne bi prejudiciral, a vendar si
želim, da bi tudi drugi razmišljali podobno
kot jaz; optimalno bi bilo, da so vse oblike
množičnega turizma v centrih krajev Črna
in Žerjav, oblike posamičnega turizma ali v
manjših skupinah pa v okolici.

jejo turistične prireditve, vse tri zbirke, dolino Tople, Najevsko lipo in okoliške planine.
Verjetno še vedno največ denarja porabijo v
naših, bom rekel, premalo ambicioznih gostilnah.
In kaj zavira razvoj turizma v naši vasi in
okolici?
Vsekakor težka industrija in turizem ne gresta najbolj skupaj, a vendar tudi preko tega
se da nekako. Osebno sem bil nekajkrat prav
besen, ko so v nekaterih slovenskih medijih
le kakšen dan ali teden pred kakšno našo
tradicionalno prireditvijo pisali o škodljivem
vplivu bodisi pridobivanja gramoza v Žerjavu ali o ne vem kakšnih rezultatih merjenja
kakovosti zraka. Res ne morem mimo tega,
da to ni namerno škodovanje, ni pa vrag, da
se bi lahko s takšno temo počakalo teden ali
dva, da bi prireditev minila. V Črni sem več
kot trideset let in kot gozdar še toliko bolj
spremljam okolje in na tem področju so se
res zgodile pozitivne spremembe, čeprav
res še ni idealnega stanja. In potrebna bi
bila dobra restavracija, ki se bi morda kakšno leto ubadala s težavami, v nadaljevanju
pa bi z dobrim programom in ponudbo lepo
zaživela.
Kako pa je s financiranjem društva? Se otepate s težavami?
Člani upravnega odbora v društvu delamo
zastonj. Društvo je delno financirano iz občinskega proračuna (približno 4.000 evrov),
del sredstev pridobi iz prijave na razpis TZS
za sofinanciranje prireditev, velik del pa je
donatorskih in sponzorskih sredstev. Za
uspešno izvedbo letnega programa potrebujemo okrog 20. 000–25.000 evrov. V začetku
odgovora sem omenil, da člani društva delamo zastonj, naj povem tudi to, da gospodarimo tako, da si lahko proti koncu leta »privoščimo« enodnevno strokovno ekskurzijo v
enega od turistično razvitih krajev Slovenije.

Hvala za tehtne misli. V imenu bralcev Črjanskih cajtng želim vam in vašemu oziroma našemu društvu še naprej uspešno delovanje.
Irena Greiner
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ODPRTJE IZPOSOJEVALIŠČA
V PODPECI
saj je nova županja mag. Romana Lesjak
organizirala prenovo prostora (pleskanje,
laminati, zavese) in iz prejšnjega dokaj neuglednega prostora je s pomočjo Ljuba Šteharnika v Podpeci nastala zelo lepa, urejena
in prijetna soba-knjižnica, ki bo, ob še drugem večnamenskem sosednjem prostoru,
prebivalcem Podpece prav gotovo v ponos in
seveda primerna za uporabo. Zahvaljujem
se tudi ravnateljici osnovne šole Črna gospe
Romani Košutnik, ki je odstopila nekaj kosov
pohištva, ki ga v šoli ne rabijo več, nam pa je
v knjižnici zelo dobrodošlo.

Nekatere knjige so po krivici pozabljene,
ni pa niti ene, ki bi se je po krivici spominjali.
(Auden)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika s svojimi enotami in izposojevališči po
vsej Mežiški dolini opravlja naloge knjižnične dejavnosti. Ustanoviteljice tega javnega
zavoda so vse štiri občine Mežiške doline.
Pisnih virov o zgodovini knjižnice v Podpeci ni veliko oziroma skoraj nič. Že nekaj let
smo vedeli, da izposojevališče redno ne deluje več.
Pomladi letos smo v sodelovanju s predsednikom vaške skupnosti, gospodom Rajzerjem, vse knjige, ki so bile nekatere že res v
slabem stanju, prenesli na Ravne, jih pregledali, inventarizirali in zbirko dopolnili še s
knjigami iz premične zbirke.

Izposojevališče v Podpeci ima trenutno okoli
800 enot knjižnega gradiva. Je del premične
zbirke, kar pomeni, da se naslovi knjig spreminjajo, posodabljajo vsaj dvakrat na leto,
prav tako kot v izposojevališčih v Strojnski
Reki in na Lešah. Knjige si lahko izposojate
ob petkih od 17.-18. ure. Knjižničarka gospa
Marija Vesničar pa je povedala, da bo z veseljem odprla vrata tudi izven tega uradnega
delovnega časa.

Dan odprtja prenovljene knjižnice smo določili 20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, dan, ki smo ga knjižničarji določili zato, da bi vsaj enkrat na leto glasneje
spregovorili o svojem delu, svojih načrtih in
predvsem predstavljali svojo dejavnost.

Otvoritev je bila še eno veliko in lepo presenečenje, saj se je tega sobotnega dne v obeh
prostorih kar trlo ljudi. Prireditev so popestrili učenci osnovne šole Črna ter gospod
Mrdavšič.
To nas vse opogumlja tudi v prepričanju, da
je še danes knjiga, kljub nenehnem razvoju
informacijske tehnologije, nepogrešljiv del
našega vsakdana, neizčrpen vir informacij,
spremljevalka v vseh življenjskih obdobjih.

Ko smo nekaj dni pred otvoritvijo prišli spet
v Podpeco, smo bili prijetno presenečeni,

Prepričana sem, da je odprtje izposojevališča v Podpeci pravi uvod v razmišljanje o
večjih knjižničnih prostorih v Črni. Črnjani
ste dobri bralci, vsak član knjižnice prebere
v povprečju letno 56 knjig, 11 % prebivalcev
pa je članov knjižnice. Standardi težijo k 20
% članstvu. Ob večjih prostorih bi se član17
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stvo prav gotovo povečalo. Upam in želim,
da boste v proračunu občine namenili kaj
sredstev tudi za knjižnico, ki danes zaradi
obsega gradiva in dostopa do informacij
predstavlja pomembno ekonomsko kategorijo za vsakega posameznika in posledično
tudi za vso lokalno skupnost in družbo.

valcem Občine Črna na Koroškem v imenu
vseh sodelavk in sodelavca želim prijetne
praznike, v novem letu pa veliko zdravja,
pozitivne energije, sodelovanja ter … brez
velikih nepričakovanih pretresov, sicer z nekaj zlata manj v žepu, a nekaj prostora več
v duši.

V teh prednovoletnih dneh vam vsem prebi-

mag. Irena Oder, direktorica KOK

KNJIŽNICA V PODPECI
klasikov: Cankarja, Jurčiča, Levstika, Voranca
in Bevka. Precej je bilo tudi knjig ruskih avtorjev, kot so Tolstoj, Dostojevski, Gorki, Čehov in
drugi, pa tudi knjige Lenina in Marxa so bile
na voljo. Dosti manj je bilo del zahodnih avtorjev, predvsem pa je primanjkovalo otroške
literature.
Krajani so knjižnico radi obiskovali, sploh pa
je izposoja narasla po letu 1960, ko se je knjižnica obogatila še z romani Karla Maya, Aleksandra Dumasa, Henryka Sienkiewicza in
z avtorji podobnih vznemirljivih pustolovskih
zgodb.
Iz svojih otroških let se spomnim prav posebnega doživetja, povezanega s to knjižnico. Na
eni od knjižnih polic se je nahajala tudi knjiga
s tematiko domobranskih pobojev na Dolenjskem, za katero so krajani vedeli povedati, da
kar smrdi po mrličih. Knjižnice sem se prav zaradi te knjige na daleč izogibal. Če pa sem tja
že moral, ker mi je tako naročil moj dedi, sem
knjižničarja počakal kar pred vrati, da mi je
izročil želeno knjigo. Pozneje sem to knjigo le
vzel v roke. Polna je bila grozljivih fotografij in
res je imela nek poseben, odvraten vonj. Ne bi
pa mogel trditi, da ravno po mrličih.
Po poplavi leta 1961 so v prostoru knjižnice
shranili del rešenega arhiva Prosvetnega društva, na voljo pa je bil tudi sestankom ZB in helenskim glasbenikom. Zanimiva je bila knjižna
omara, kamor si je vestni knjižničar na stranice takole beležil izposojo nekaterih neknjižnih
stvari:

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra, je bila v Podpeci svečano predana v
uporabo prenovljena knjižnica. Kot dolgoletnemu volonterskemu knjižničarju v Podpeci se
mi zdi prav, da zapišemo spomine na začetke,
razvoj in delovanje knjižničarstva v tem majhnem, a kulturno bogatem kraju. Še posebej je
to potrebno, ker o zgodovini knjižnice v Podpeci doslej še ni nobenih zapisov, kot to velja
za pričevanja o kraju, rudarjenju in življenju
helenskih rudarjev, športu, šolstvu in prosveti.
Po ustnih virih segajo začetki knjižničarstva v
Podpeci v predvojna leta, ko je Rudnik nakupil
nekaj knjig, ki so rudarjem in njihovim družinam krajšale predvsem dolge zimske večere.
Izposojevalnica je bila urejena v stari rudniški
baraki, knjige pa je izposojala gospa Mihelačeva, ki je bila čistilka obratnih prostorov in je
stanovala v sosednji zgradbi.
Med drugo svetovno vojno so knjige še pravočasno shranili na varno, kajti partizani so
zgradbo in kovačnico med vojno požgali. Rudnik je bil takrat v tuji lasti (BBU).
Po vojni je bila na drugi lokaciji zgrajena nova
baraka, v kateri je vse do leta 1990 našla svoj
prostor tudi knjižnica. Dobila je naziv Javna
ljudska knjižnica Podpeca, po letu 1960 pa
Ljudska knjižnica Podpeca.
Do leta 1970 so delo knjižničarja opravljali Karel Polajner, Martin Kelc, Herman Štirn st. in
Rajmund Žagar. V tem obdobju se je knjižni
fond precej obogatil, predvsem je bilo v knjižnici veliko del s tematiko NOB in knjig slovenskih
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- AFŽ – posodil 10 štamprlnov, tri so razbili,
- gasilcem posodil dva štefana, tri litre in 15
deci gvažev.
Sicer pa je bila knjižnica lepo urejena: stene so
bile obdane z lesom in rdečimi dekorativnimi
vložki iz blaga, kar je dajalo prostoru poseben
čar. Odprte knjižne omare so bile pred prahom
zaščitene s tekstilnimi zavesami, v kotu pa je
stala velika pločevinasta peč, ki je v zimskih
mesecih ogrevala prostor, knjižničarja in obiskovalce.
Konec 60-ih let je knjižničarska dejavnost za
nekaj časa prenehala. Izposojo knjig je občasno
in neformalno izvajalo kar športno društvo, ki
je imelo svoje prostore tik ob knjižnici. Takrat je
zaradi pomanjkljive evidence veliko knjig ostalo kar na domačih policah in le redke so bile
kasneje vrnjene v knjižnico.
Naključje je naneslo, da sem leta 1973 tudi sam
postal knjižničar. »Kriva« je bila sodelavka, bivša Helenarka, ki je za svojega sina iskala Cankarjeve Hlapce. Prosila me je, naj pogledam za
knjigo v helenski knjižnici. Ker sem kot član
odbora športnega društva imel dostop do knjižnice, sem knjigo res našel in jo posodil. Ob tem
se mi je porodila ideja, da knjižnico ponovno
oživimo, izberemo knjižničarja in knjige znova
ponudimo krajanom v izposojo. Ker rad berem
in me je zaprta knjižnica že dolgo motila, sem
se za knjižničarja ponudil kar sam. Na športnem društvu so odločitev pozdravili in sprejeli. Zame se je takrat začelo pionirsko delo na
področju knjižničarstva, še prej pa je bilo treba temeljito obnoviti in prenoviti obubožano
knjižnico.
Takoj sem se povezal z Osrednjo knjižnico dr.
Franca Sušnika na Ravnah, kjer so mi z veseljem priskočili na pomoč. Naredil sem novo
evidenco še uporabnih knjig, jih opremil z
evidenčnimi kartoni, mnoge izmed njih ovil,
poškodovane in uničene izločil iz uporabe in
opravil še vse potrebno, da se je izposoja lahko
začela.
V veliko veselje meni in bralcem je bilo, da sem
lahko iz potujočega oddelka ravenske knjižnice
dopolnjeval in menjaval knjige, nekaj pa nam
jih je vsako leto dokupila še Koroška osrednja
knjižnica. Knjižni fond je takrat štel čez tisoč
enot.

Foto: Alojz Repanšek

Število bralcev se je neverjetno povečalo, bil
sem zadovoljen z opravljenim delom, zadovoljni pa so bili tudi obiskovalci knjižnice.
Teh je bilo v najboljših letih preko 60, nekateri
med njimi so imeli popisanih kar nekaj polnih
kartonov izposojenega knjižnega gradiva, ki
so si ga lahko izposojali dvakrat tedensko. Po
nekaj letih so lesene police in omare zamenjale namenske kovinske, kar je omogočilo večjo
preglednost, lepši videz in boljšo razporeditev
knjig po tematiki.
Zaradi upadanja števila prebivalcev se je
po nekaj letih uspešnega dela izposoja knjig
zmanjšala, knjižnica pa kljub temu ni prenehala delovati.
Ker je tudi Rudnik počasi ukinjal obratovanje
na tem območju, zgradba pa že nekaj časa ni
bila več vzdrževana, smo po letu 1990 zaradi slabih razmer knjižnico preselili v prostore
ob trgovini. Takrat je vlogo knjižničarke prevzela ga. Marija Vesničar.
Do današnjih dni je helenska knjižnica doživljala vzpone in padce. Upam, da so zdaj z
obnovo prostora in dopolnitvijo knjižnega
fonda v njej dani vsi pogoji za dobro delo in
zadovoljstvo vaščanov, ki radi posežejo po dobri knjigi.
Pred davnimi leti mi je ob priložnostnem srečanju dr. Franc Sušnik dejal: »Veste, knjižnica
ni trgovina. Knjižnica svoje poslanstvo izpolni že, če jo obišče le peščica bralcev.«
Tak je primer helenske knjižnice, za katero
sem prepričan, da bo svoje poslanstvo še naprej uspešno opravljala!
Rudi Pečovnik
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DELO ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2010
li pri plačilu položnic. V mesecu
juliju smo aktivno priskočile na
pomoč delavkam Preventa, ki so
izgubile delo. Bile so deležne paketov s hrano, kakor tudi pomoči pri plačilu položnic in zvezkov
za svoje šolarje. Merilo za višino
dodeljene pomoči je bil prihodek
na družinskega člana. V mesecu
novembru smo organizirale dobrodelni koncert in zbrale 2.300
evrov, ki smo jih kar direktno na
koncertu podelile družini, ki jim
je ogenj uničil dom. Prav tako
smo v sodelovanju z Občino Črna in Rdečim
križem pomagale pri nakupu invalidskega
vozička. Pred nekaj dnevi smo sodelovale v
delavnicah med gojenci CUDV pri izdelavi
okraskov za novoletna praznovanja, kakor
tudi v delavnici peke slaščic. Druženje je bilo
zelo prijetno in v zadovoljstvo vseh.
Srčno upamo, da bomo z delom prostovoljcev Karitasa, s sodelovanjem z Rdečim
križem in strokovnimi službami na Občini
lahko naredile še veliko dobrega za lepše počutju nas vseh, ki sobivamo na tem koščku
naše lepe Koroške. Za svoje delovanje smo
izbrale geslo >> PODAJ MI ROKO, BRAT<<,
ker smo prepričane, da to geslo za naše ljudi
še kako drži.
Voditeljica ŽK:
Franja Veršnik

Aktivistke pri delu

Župnijska Karitas Črna se že vrsto let trudi
olajšati stisko ljudi, ki živijo med nami, a so
kljub temu neopaženi in osamljeni. Sodelavke ŽK se nenehno trudimo, da bi polepšale
življenje tudi tistim krajanom, ki nimajo take
sreče, da bi živeli sproščeno in brez velikih
skrbi zaradi finančnih stisk ali osamljenosti.
V mesecu marcu, ob veliki noči, smo obiskale stanovalce v domu starejših na Prevaljah.
Razveselile smo jih s simboličnimi pisankami
in preživele nekaj lepih trenutkov med njimi.
V letošnjem letu smo v mesecu juliju omogočili oddih na morju 15 krajanom. Preko leta
smo razdelile okoli 5000 kg hrane, ki smo jo
prejele iz zalog EU. Kar precej šoloobveznim
otrokom smo pomagali pri nakupu šolskih
potrebščin. Nekaj prosilcem pa smo pomaga-

S humanitarnega koncerta
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NEKATERE KMETICE POJEMO V PEVSKEM
ZBORU …

Kmetica. Kdo je že to?
Aja, to je tista ženska, ki dela na kmetiji. Ves
dan. Vsak dan. Začne v hlevu, nadaljuje v
hiši, vmes pošlje otoke v šolo, postreže zajtrk tudi možu, odhiti na vrt, prekine delo, da
pokliče veterinarja, se spomni, da je nujno
potrebno dopolniti še hlevsko knjigo, ker je
ponoči telila krava, naroči možu, kaj naj pripelje iz trgovine, ker mora že spet po opravkih, razmišlja, kaj bo skuhala za kosilo. Ker
moža še ni, sede na traktor, da bo obrnila
otavo, vmes pa preveri, če je na štedilniku
vse tako, kot mora biti.
In tako dalje do večera, pravzaprav noči, ko
hiša utihne, ko lahko končno globoko zadiha
in se tudi ona odpravi k počitku.
Kmeticam v čast, ker so poleg tega dela nekoč pred dobrimi sto leti dobile tudi volilno
pravico, vse ostalo pa je ostalo ‘po starem’,
so se leta 1995 v Pekingu na svetovni konferenci Združeni narodi odločili, da je treba
poudariti vlogo žensk v podeželskem okolju.
Zato praznujemo 15. oktobra svetovni dan
kmetic. Praznujemo ga tudi pri nas. Pa ne
vse! Samo tiste, ki smo prej opisani delovnik
nekoliko spremenile. Po lastni volji. Če mislite, da so te spremembe naši domači v miru
sprejeli, se motite. Toda danes so vendarle
veseli, da je njihova mama drugačna.
Kajti nekatere kmetice sodelujemo v društvih kmetic, ki so razpredena širom po Sloveniji, in v okviru društev delamo še kaj: se
izobražujemo na tečajih - kuharskih, plaval-

nih, plesnih, računalniških …, hodimo na izlete, pripravljamo razstave, pojemo.
In tiste, ki pojemo, se vsako leto v mesecu oktobru, v čast dneva kmetic, dobivamo na srečanjih nekje v Sloveniji. Letos smo se zbrale
v Črni na Koroškem.
2. oktobra smo Vesele kmetice iz Mežiške
doline organizirale srečanje zato, ker letos
praznujemo 10 let našega delovanja. Črno
pa smo izbrale kar tako. Toda ker sem jaz
Črnjanka, sem vesela, da smo praznovale v
mojem domačem kraju!
Uspelo nam je združiti skoraj vso Slovenijo,
kajti prišle so Šokice iz Semiča v Beli krajini,
pa pevke iz Vrtojbe na Primorskem, ljudske
pevke iz Stoperc na Štajerskem, kmetice iz
Izlak, Bršljanke iz Mislinjske doline, Prekmurje pa je zastopala kmetica leta, ki je
zmagala na izboru leta 2007. V goste so prišli tudi naši legendarni Šentanevski pavri in
še ena kmetica leta, ki je prišla iz osrednje
Slovenije.
Peli in veselili smo se dobri dve uri v dvorani,
nato pa z druženjem nadaljevali še ob polnih
mizah v preddverju dvorane. Lepo je bilo!
Toda, kje ste bile kmetice? Za štedilnikom?
Ne ostanite tam! Pojdite med ljudi! Pridite
med nas! Delo vas bo počakalo. In ga boste
kasneje, polne veselega duha in dobre volje,
z lahkoto postorile in dokončale!
Martina Podričnik
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FOLKLORNA SKUPINA KD GOZDAR
SKOZI LETO 2010
Kot se za konec leta spodobi, smo tudi v naši
skupini malce pogledali nazaj in se spomnili
preteklih dogodkov.
Leto smo že kar tradicionalno pričeli z dvodnevnimi plesnimi in pevskimi vajami ter
rednim letnim občnim zborom, kjer smo si
zastavili cilje in naredili plan dela. V tem letu
se nam je dogajalo toliko stvari, da za vse
sploh ni prostora, da jih naštejem. Naj pa izpostavim le tiste najpomembnejše. Zagotovo
je bilo za večino članov v tem letu gostovanje
naše skupine v Zadru nekaj nepozabnega
in najboljšega. Namreč Slovensko kulturno
društvo “Lipa” organizira vsako leto v maju
z ostalimi izseljeniškimi društvi (manjšinami) kulturno srečanje manjšin v Zadru in tokrat smo na prireditvi nastopili tudi mi.
Po vrnitvi iz Hrvaške smo nadaljevali s pripravami na folklorno prireditev »Na gaudi
se dobimo«, ki je potekala konec avgusta v
Črni. Takrat so se predstavile različne folklorne skupine: KD Miško Kranjec iz Velike
Polane, KUD Rakek iz Rakeka, KD Gozdar
iz Črne na Koroškem in folklorna skupina
KUD Kolo iz Obreža (Srbija). Najprej smo
se na odru zavrteli gostitelji, folkloristi KD
Gozdar Črna na Koroškem. Skupina deluje
že 29 let. Zvesta ostaja koroškim ljudskim
plesom in pesmim. Predstavili so se s spletom, imenovanim OFIRANJE. Sosedje, prijatelji in znanci pridejo na obisk godovniku
večer pred njegovim godom. Z ropotanjem
ga prikličejo iz hiše in mu zapojejo. Ko jih
povabi naprej, se začnejo med sabo zbadati, muzikanti pa jih z vižami zvabijo na ples.
Ofiranje se zavleče pozno v noč. Folkloristi
iz Velike Polane, katerih folklorni začetki segajo v leto 1954, so se predstavili s plesom
GOSTÜVANJE SE SLUJŽI. V navedenem
spletu so bili odplesani plesi Ravenskega in
Dolinskega. Prikazali so običaj snemanja
nevestinega venca. Pri prekmurski gostiji

V pričakovanju gostov iz Srbije

pa ima posebno vlogo pozvačin, ki so ga
tudi tokrat pripeljali s sabo. To je zelo aktivna folklorna skupina, ki se je v zadnjih
desetih letih kar trikrat uvrstila na državno revijo v Beltincih. Prav tako opravi vsako leto več nastopov v sami državi in zunaj
nje. Notranjsko je zastopala Folklorna skupina KUD-RAK Rakek, ki deluje osmo leto.
Predstavlja se z izvirnimi šegami, običaji
in prepeva pesmi domačega, notranjskega
področja. Njena posebnost so tipična ljudska oblačila iz prehoda 19. v 20. stoletje. V
Črni so se predstavili s spletom DOLINCE,
POVIŠAJTE SE; to je prikaz, kako dekleta
s svojim petjem privabijo fante na plesišče.
Največji aplavz in navdušenje občinstva pa
je prejela zelo mlada skupina iz Srbije, njihovi člani so večinoma še mladoletni. Zaplesali so poskočne in vedre plese, značilne za
njihove kraje, ter se predstavili v živahnih
in pisanih nošah, ki se precej razlikujejo od
naših, slovenskih. Omeniti je potrebno tudi
to, da sta v teh dneh Zveza kulturnih društev Črna na Koroškem in Zveza kulturnih
društev Obrež podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju.
Po uspešno zaključenem poletju smo veli22

DRUŠTVA
ko časa vložili v promocijo skupine, kar se
je obrestovalo, saj smo dobili 9 novih članov
oziroma članic, ki so zaslužni, da smo sedaj
po starosti še mlajša skupina. Vsi so se zelo
dobro vključili v skupino in redno obiskujejo
naše vaje. Širši javnosti pa se bodo predstavili že kaj kmalu na kakšnem od nastopov,
če ne prej pa 19. 2. 2011, ko v Črni pripravljamo prireditev ob 30. obletnici delovanja naše
skupine. Da pa ne hodijo samo na vaje, smo
jih za nagrado že povabili s sabo na prvi in
hkrati zaključni izlet za to leto, v Prekmurje.
Kljub temu da so pred nami praznični dnevi,

v skupini ne počivamo, temveč redno vadimo in se pripravljamo na naslednje leto, ko
nas čaka veliko dela.
Ob koncu naj omenim še to, da je z oktobrom
vodenje skupine prevzela Mojca Pori in tako
nadomestila dosedanjo mentorico Matejo
Modrej, ki je odšla na porodniški dopust.
Vsem bralcem časopisa želimo plesno in
glasbeno obarvano leto 2011 ter jih vabimo,
da se udeležijo kakšnega našega nastopa.
Duša Komprej

ZANIMIVA EKSKURZIJA FOLKLORISTOV
katere je bil doma tudi naš vodič po muzeju.
Predvsem moški del skupine se je večinoma
zadrževal pri traktorjih in avtomobilih, zelo
zanimiva pa je bila tudi predhodnica današnje stružnice. Nekateri niso mogli iti mimo,
ne da bi se dokazali v svojih ročnih spretnostih, še posebej Uroš in Vili.
Po ogledu muzeja je sledilo kosilo na turistični kmetiji Falaut. Glede na to, da smo bili v
srcu Prekmurja, na Goričkem, so nam pripravili odličen bograč ter perece. Po obilnem kosilu smo se vsi leni odpravili nazaj na
avtobus in nadaljevali pot proti Dobrovniku
mimo Moravskih Toplic in Bogojine. Ko smo
prispeli do podjetja Ocean orchids, smo vsi
polni pričakovanja zakorakali v stekleno
stavbo, polno lepih barv in pravega oceana
orhidej. Predstavili so nam postopek dela in
tehnologijo, ki pripomore k dobremu uspevanju orhidej. Po krajšem uvodu smo odšli v
pravi tropski vrt, kjer smo spoznali različne
rastline v naravni velikosti. Videli smo rastline popra, vanilje, banane itd., seveda ne
smemo mimo pregrešno dragih loncev za
orhideje. Na poti smo se ustavili tudi v Bogojini pri Plečnikovi cerkvi, ki je izredno zanimiva zaradi svojega nenavadnega izgleda,
slednja simbolizira pest z dvignjenim kazal-

V soboto, 13. novembra, smo se člani FS
Gozdar odpravili na strokovno ekskurzijo v
Prekmurje. Z avtobusom smo se podali čez
Sleme do Šoštanja, kjer nas je čakala jutranja kava. Po tem obredu smo se odpravili
do našega glavnega cilja Murske Sobote,
kjer smo imeli dogovorjen ogled šunkarne
mesarstva Kodila. V njihovi degustacijski
galeriji smo spoznali določene prekmurske
gurmanske presežke, kot so meso iz tunke,
različne paštete, prekmurska šunka itd. Zaradi manjše zamude smo morali kar pohiteti, saj smo imeli naročen ogled muzeja starih
kmetijskih orodij in motorne tehnike Goričko, v vasi Adrijanci. Muzej se nahaja v neposredni bližini turistične kmetije Falaut, s
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cem proti nebu.
Skoraj za konec smo se odpravili proti turistični kmetiji Puhan, v vinsko klet. Poizkusili
smo pet vrst različnih vin, od suhih so polsuhih. V sami kleti nas je po vsaki kapljici,
kot se za folklorno skupino spodobi, spremljala glasba. Vendar po zadnjem kozarčku
traminca smo odkrili tudi Uroševo pesniško
žilico, odigral nam je prvi stavek svoje sim-

fonije z naslovom Titanik. Ker nas je čas že
priganjal, smo se odpravili še do zadnje postaje, mimo prekmurskih gričev do Vinotoča
pri Goranu, kjer smo večerjali in se ob glasbi harmonike še dolgo v noč super zabavali.
Ta izlet mi bo v spominu ostal kot moj prvi
izlet pri FS Gozdar.
Luka Kropivnik

Zahvala OŠ podružnice Žerjav za donatorska sredstva podjetja MPI reciklaža d.o.o.
Podjetje MPI reciklaža d.o.o. in njen direktor
Igor Lipovnik sta v letošnjem letu darovala
denarna sredstva (5.300 evrov) podružnici
Žerjav za nakup dveh interaktivnih tabel ter
prenosnega računalnika. Ena i-tabla ter prenosnik se uporabljata na podružnici Žerjav,
drugo je na centralni šoli v Črni.
Učenci in učiteljice podružnice Žerjav smo
zato z zadovoljstvom povabile g. Lipovnika
in g. Aupriha, da prideta obiskat našo podružnico. Odzval se je g. Lipovnik. Učenci
so mu pripravili kratek kulturni program,

mu razkazali šolo ter pripomočke, ki smo jih
kupili s sredstvi, ki jih je podjetje MPI dalo
v prejšnjih letih. Med drugim smo nabavili
igrala za zunanje igrišče, ki ga koristimo
skupaj z vrtcem, računalnike, glasbene stolpe, printerje, DVD predvajalnik, LCD TV …
Ob tej priliki se je podjetjema MPI in TAB- u,
torej g. Lipovniku in g. Auprihu, zahvalila še
naša ravnateljica ga. Romana Košutnik in v
znak hvaležnosti predala obema sliko učencev naše šole.
Zapisala
vodja šole Žerjav
Draga Mori
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POŽAR UNIČIL DOM DRUŽINI
LESJAK IZ PODPECE
12. novembra 2010, nekaj pred 2. uro ponoči,
se je zaradi pregretja dimnika vnelo ostrešje
stanovanjske hiše na kmetiji Najbrž v Podpeci. Ogenj je zajel streho in se razširil na
celotno prvo etažo, kjer je mirno spala štiričlanska družina Lesjak.
Neznano pokanje, ki je zvenelo podobno, kot
bi zunaj besnel močan vihar s točo, je prebudilo mamo Leo, ki je takoj zbudila svojega moža Saša; ta je po napornem delovnem
dnevu na Žagi v Otiškem Vrhu komaj dojel,
da se dogaja nekaj hudega. Iz toplih postelj
in lepih sanj sta zdramila še sina in hčerko.
Njihov cilj je bil samo umakniti se iz hiše.
Ognjeni zublji so že segali na hodnik, po katerem so se umaknili v spodnjo etažo, kjer so
morali zbuditi še ženinega brata.
V nekaj korakih so bili pri sosedih, ki so pod
streho takoj sprejeli prestrašena otroka ter
poklicali gasilce, sami pa so skromno oblečeni in obuti v mrzli novembrski noči lahko
le opazovali, kako ogenj požira njihovo osebno premoženje.
Gasilci iz cele Mežiške doline so v rekordno
kratkem času, ki je za Lesjakove pomenil celo
večnost, prihiteli na kraj požara. Hiše ni bilo
moč rešiti, obvarovali so zgolj hleve, v katerih je 11 glav goveje živine in nekaj prašičev,
ter novo postavljeno strojno lopo z drvarnico. Sorodniki, prijatelji, sosedje, komunalni
delavci občine Črna na Koroškem in gospa
županja so po pogasitvi požara iz spodnjih
prostorov odnašali še uporabne stvari.
Zidovi hiše, ki jih ni uničil požar, so bili popolnoma premočeni, stene in plošča prve etaže
popolnoma razpokani in prepojeni z vodo,
tako da objekta ne bi imelo nobenega smisla
obnavljati, potrebno ga je bilo zrušiti.
Na Najbrževem je gorelo že leta 1959. Takrat
je Lein dedek Erich postavil novo hišo, izdelal
za lastne potrebe le spodnjo etažo, zgornja
etaža in mansarda sta ostali v golem stanju.

Ruševine

Pred dobrimi petimi leti je kmetijsko gospodarstvo izročil svoji vnukinji. Sašo in Lea sta
pomenila za kmetijo novo srce, nove moči
in nove ideje. V prvi etaži hiše sta si izdelala svoj dom, opremljen z vsem potrebnim za
življenje v modernem času. Obnovila sta hleve, nabavila nove delovne stroje, ona je celo
pustila službo in poprijela za vsakodnevno
delo na kmetiji, ki obsega 10 ha obdelovalnih
površin, ki pa so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
V eni sami uri je zgorelo vse, kar je mlada
družina imela v hiši – dom z vso opremo,
oblačila, obutev, šolske potrebščine in igrače.
Ostali so le še spomini, ki jih pogosto preglasijo spomini na najbolj temno noč njihovega
življenja. Privoščili bi si le še kakšno minutko
spanja, pa bi tudi oni lahko ostali zgolj naš
spomin.
V neizmerno podporo sta jim soseda Zdenka in Filip Mokina. V svoji hiški jim nudita
vse potrebno. Lesjakovim je bilo ponujeno
stanovanje v dolini, vendar zaradi živine in
dela pri postavitvi novega doma niso želeli
tja. Hočejo ostati doma.
Njihova želja po novem domu se že uresni25

čuje. Vsak dan pozno v noč pojejo kladiva,
žage in drugi stroji; sorodniki, sosedje, prijatelji neutrudno postavljajo leseno hiško z
imenom Menina. Obrtniki in podjetniki ne
gledajo na vremensko neposlušnost, tudi ne
na roke plačila, veliko delajo zastonj. Skupna želja vseh je, da bi Lesjakovi lahko v lastnem domu prespali že na božični večer ali
vsaj na silvestrovo.
Lesjakovi se na tem mestu zahvaljujejo vsem,
ki so jim kakor koli pomagali v trenutkih, ko
so izgubili dom. Srčno želijo, da take vrste
pomoči ne bi nikoli nihče potreboval. Vsakodnevno ponavljajo, da niti v sanjah ne bi verjeli, da je okrog njih toliko dobrih ljudi.
Ob prihajajočih božičnih praznikih želijo
vsem ljudem miren in topel dom. Leto 2011,
ki že trka na vrata in srca, bo gotovo prineslo tudi težke trenutke. Takrat naj nihče ne
pozabi na njihovo spoznanje, da tudi sreča

Gradnja novega doma

Foto: Rozalija Proje

obstaja. Nahaja se v drobnih stvareh, toplih
ljudeh, žarečih očeh in v stisnjenih dlaneh.
Rozalija Proje

NOVOLETNA ČRNA
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program nas je kar utrudil, saj ni bilo ravno časa za zabavo. Poleg koncertov Dubioze
kolektiv, C.R.A.S.H., Radyoyo DJs in še smo
imeli tudi badminton turnir, literarni večer
z Gašperjem Bivškom, poulično predstavo
Perole Regine in sodelovanje na tekmovanju
v plezanju MastnGrif. Veseli smo vedno bolj
množičnega obiska naših dogodkov in upamo, da bo tudi v prihodnje tako.
Kaj pa še prihaja? Sodelovanje na božičnonovoletnem sejmu, kjer bomo pekli piškote in imeli delavnice izdelovanja božičnih
okraskov. V projektu imamo tudi novinarske
delavnice, ki bodo najverjetneje potekale v
januarju. In pa seveda tradicionalna BELA
ČRNA RAJA, ki pa bo letos »za-hip-hopala« z
AliEnom in mnogimi raperji koroško-velenjske naveze (Samo Kozar, Master Dog, Kaos
Effect, Mladich, Night(m), Triiiple, Matto,
The Low of Underground, All In, Same žvadi
in DJ Frenky). Zdi se nam, da rap scena postaja vse bolj popularna tudi na Koroškem
in zato bo večer v celoti rapersko obarvan.
Poleg vseh nastopajočih na odru bodo pod
odrom tudi breakdancerji, grafitarji in ostali navdušenci te underground scene. Fajn
bO!!!
In kaj se bo še dogajalo v prihodnosti? Glede na to, da smo že kar dobro uredili našo
hišico, upamo, da se bo tam čim več dogajalo. V mislih imamo dogodke, kot so literarni
večeri, razstave, filmi, manjši koncerti in še
kaj, kar se bo dogajalo približno enkrat na
mesec v naših prostorih. Poleg tega bomo
sodelovali tudi z organizatorji festivala Animateka, ki bodo predstavili kakšno risanko
tudi pri nas, v Črni. Podrobnejše informacije
bodo kmalu na naši spletni strani!

Zima je že vstopila v ljubo Črno in nam pobelila vrtove, dvorišča, travnike, strehe hiš,
gozdove ... Vse se umirja in postaja spokojno in tiho. Vsake toliko zabobni čez vas pok
smodnika ali pa se zasliši kakšen neukrotljiv
smeh kot plod veselega decembra. Vsem
paše mirna zima, počitek in polnjenje moči
za nadaljnje ... No, Krsnikovci nimamo ravno
mirnega decembra, pač pa se bolj trudimo,
da naredimo veselega. Kar nekaj dela je še
pred nami v tem letu, veliko ga je pa že za
nami (na srečo!).
V poletju smo pospravili pod prag kar nekaj
zelo uspešnih projektov. Julija smo v Mitneku delali družbo Matjažu in mu na travnik
pripeljali kar nekaj ljudi. MitnekFest je bil
uspešen projekt, kjer smo poleg etno glasbe in lutkovne predstave imeli na razpolago
tudi delavnice izdelovanja iz gline in peke v
naravi, rezljanje iz lesa, delavnice snemanja
filma, hojo po gurtni, gospod Polda nas je
učil izdelovanja »šiklnov«, Franc nam je skuhal pravi lovski golaž in še kaj bi se našlo.
Bil je zelo prijeten podaljšan vikend, kjer se
je lahko vsak naučil nekaj novega. Na festivalu smo posneli tudi nekakšno »repliko«
filmu Solzna dolina in poskušali prikazati
lepote našega kraja, kako sedaj živimo mladi v Črni, kaj se je od takrat spremenilo in
kaj ne. Premiero filma bomo kmalu imeli v
naši hišici v centru Črne. O točnem datumu
vas obvestimo na naši spletni strani (www.
kud-krsnik.si). No, Turistični teden nam ni
bil nič kaj zabaven, saj smo imeli dela na
pretek. Letos smo bili stacionirani na igrišču, poleg stadiona NK Peca. Celotedenski

ŽELIMO VAM MISLEČE LETO 2011! RECIKLIRAJTE, VARČUJTE , SKRBITE ZA NAŠ
PLANET IN POMAGAJTE DRUG DRUGEMU!!!!
Krsnikovci
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10 let K-24
Letos mineva kar lepih 10 let od ustanovitve
K-24, največjega koroškega hribovskega izziva. Ideja, ki je zaživela leta 2000, se je lepo
prijela in vsako leto predstavlja konkreten
izziv določenemu številu slovenskih hribovcev, ki morajo biti kar dobro pripravljeni in
precej adrenalinsko razpoloženi, da lahko
to pot premagajo. Pot je zastavljena tako, da
jo lahko premagajo resnično fizično in psihično dobro pripravljeni posamezniki. Ni
pa tako težka, da bi jo zmogla le peščica vrhunsko pripravljenih posameznikov. S tem
se je uresničila želja ustanoviteljev kluba, ki
so želeli postaviti takšen izziv, da bi mnogi
poizkusili, češ saj se da, a zmogli bi le tisti
nadpovprečno pripravljeni. S tem je klub
tudi potrdil svoj poudarjeni naziv »največji
koroški hribovski izziv«.
Klub so leta 2000 ustanovili Milan Savelli Planinsko društvo Črna, Dušan Štrucl - hotel Krnes in Marijan Lačen – Občina Črna
na Koroškem. Prvi se je s potjo testno preizkusil Alfonz Prevorčič in ob svoji dobri pripravljenosti nakazal, da bo to pravšnji izziv.
Še isto leto jih je pot zmoglo 17, leta 2001 – 26,
2002 – 11 (med njimi prva ženska Veronika
Viltužnik), 2003 – 9, 2004 – 4, 2005 – 17, 2006
– 29, 2007 – 14, 2008 – 14, 2009 – 8 in letos 12.
Skupaj torej po desetih letih klub šteje 162
članov. Član kluba namreč lahko postane tisti, ki po točno določenih pravilih v 24 urah
(starejši od 50 let in ženske – v 25 urah) premaga pot od Črne preko Uršlje gore, Smrekovca, Raduhe, Olševe in Pece nazaj v Črno.
To je več kot 80 km poti z več kot 4000 m višinske razlike, torej pot, ki jo zmorejo resnično
le najbolje pripravljeni in vzdržljivi. O tem
priča tudi dejstvo, da jih je kar veliko poskušalo, a niso uspeli. Vsi tisti, ki pa so uspeli, so
se o prehojeni poti izrazili zelo spoštljivo in
skoraj vsi tudi priznali težave, s katerimi so
se med potjo srečevali: krize, želja, da bi odnehali, vprašanja o smiselnosti tega početja.
Toda ob uspešnem zaključku je bilo njihovo

Foto: J. Lesjak

doživljanje precej podobno: zadovoljstvo, da
so premagali pot, da so premagali sebe, da
so bolje spoznali sebe in svoje sposobnosti.
In vse to jim je bogata in neponovljiva izkušnja. Vsakdo, ki uspešno konča pot, se vpiše
v klubsko knjigo, ki je na avtobusni postaji
v Črni. Zabeleži lahko tudi svoja doživljanja.
Med najbolj sočnimi so sledeči zapisi: Nikoli,
nikdar več! – Kdo si je to izmislil?! – Če me
ne bi bilo sram … - Bilo je nadvse hudo. – Na
vrhu Olševe sem sredi belega dne videl zvezde. – Tako izpit še nisem bil nikoli. – A sedaj
pa še na vrh Pece in v Črno? – Ko je zahajalo
sonce, sem mislil, da je konec sveta. – Nog
že tako nekaj ur ne čutim. – Če bi vedel, kaj
me čaka, ne bi šel, a sedaj ne bom odnehal.
– Mislim, da mi bo to ostalo večno v spominu. – Ja, to je nekaj najbolj razburljivega v
mojem življenju. – Prekleto sranje in, mater,
sem ponosen na sebe! – Kdo pravi, da je Koroška mala? – Čutim, da bom sebe srečal …
Sama ideja kluba je in ni športno zastavljena, je in ni samo planinska. Je nekaj vmes,
je nekaj posebnega. Človek se namreč bori
z naravo in tudi sam s sabo je v tekmi z uro,
ampak čas si meri sam. Torej gre za visoko
športno planinsko etiko. Če nekdo reče in
napiše, da je pot opravil v 24 urah oziroma
manj, je to pač dejstvo in tega nihče ne preverja. Če se je zlagal, se je zlagal sebi in svoji
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duši! Od tega, da je sprejet v članstvo, tako
nima nobene koristi, niti kakšne posebne
slave.
In zakaj je potem klub sploh ustanovljen?
Zaradi čistega gorništva, zaradi izziva posameznika s hribi, zaradi preverjanja lastne
vzdržljivosti, zaradi preizkusa lastne volje.
In vse to je na tej poti postavljeno v meje možnega in sprejemljivega – a izključno za tiste, ki dobro obvladujejo svoje telo in duha.
Predvsem duha, na primer takrat, ko si že
osemnajst ur ali več na poti in se moraš še
od Kumra povzpeti na vrh Pece, kar je za nekatere dovolj za celodnevni izlet …
Kljub vsem naporom pa je pot lahko tudi planinsko romantična, o čemer priča eden izmed zapisov: »Bilo je mrzlo, toda vreme vseskozi čudovito. Prelepo, res prelepo je bilo.
Ni mi žal, da sem se odpravil na to turo, saj
je bilo to neko novo, svojstveno doživetje. To
je bil pristen stik z naravo. Na celi poti nisem
srečal nobenega človeka., vse koče so bile še
zaprte, kot da bi hodil nekje po nenaseljenih
prostranstvih.«

Klub 24 – največji koroški hribovski izziv – je
tako živel in doživel 10 rojstnih dni in 162 članov. Seveda pa klub ostaja odprt in čaka na
nove člane, na nove izzivalce, ki bodo v svoji
popolnoma individualni preizkušnji povezali svoje telo in voljo z izzivi in lepotami koroških hribov.
Člani kluba imajo edino neobvezno obvezo,
da se vsako prvo soboto v decembru ob 18.
uri, brez vabil, zberejo v prostoru nad avtobusno postajo v Črni na Koroškem. Na teh
srečanjih, ki pomenijo predvsem druženje,
se sprejmejo tudi novi člani, torej tisti, ki so v
tekočem letu opravili z izzivom. Letos je bilo
še posebej slovesno.
Ko boste kdaj naslednje leto v času planinske
sezone, ali pa naslednja leta, pohajkovali po
koroških hribih in vas bo kdo na hitro prehiteval in ves zasopihan švignil mimo vas, bo to
gotovo bodoči klubovec. Naj se vam ne smili,
sam se je odločil za ta izziv. Kakšno vzpodbudno besedo mu pa le privoščite, je bo zelo
vesel, saj bo morda edina v 24 urah.
Marijan Lačen

ŠD Najevska lipa: odbojka in izlet
Da bi zaselek Ludranski Vrh zaživel
tudi z letnimi športnimi aktivnostmi,
smo člani ŠD Najevska lipa organizirali tradicionalni turnir v odbojki
na Pudgarskem in s pomočjo lepega vremena privabili v naše kraje
množico rekreativcev. V tekmovalnem duhu smo se družili skoraj celo
septembrsko nedeljo, na koncu pa
je zmago slavila ekipa domačinov.
Za dobro organizacijo turnirja so
poskrbeli člani društva, še posebej
pa se moramo zahvaliti predsedniku Petru Petriču in njegovi družini,
ki nam skozi celo leto omogočajo
izvajanje različnih športnih aktivnosti na njihovi kmetiji.

V kraljestvu Zlatoroga
V oktobru smo se člani ŠD Najevska lipa, da bi ustrezno zaključili letne aktivnosti, podali na vsakoletni
enodnevni izlet, tokrat v dolino Soče. Ogledali smo
30

ŠPORT
si številne naravne in kulturne znamenitosti: Ajdovsko deklico, Rusko kapelico, dolino
Trento z izvirom Soče, muzej Triglavskega
narodnega parka in trdnjavo Kluže. Da pa
bi opravičili namen našega društva, smo se
podali na kratek pohod na najlepšo razgledno točko Julijcev – na Slemenovo špico. Jesen nas je razveseljevala z lepo obarvanimi
krošnjami macesnov in daleč najlepšim raz-

gledom na Jalovec. Izlet nam bo ostal v spominu tudi po reki Soči, ki ima za domačine
simboličen pomen, nekje globoko v ljudski
duši je zasedla mesto neminljivega spomenika in je s svojo lepoto, neomadeževanostjo
in popolnostjo prevzela tudi naše člane društva.
Športno društvo Najevska lipa

NAŠIH PRVIH DESET LET – VETERANK
Vsako jesen se zdi, da se vse okoli nas spremeni. Seveda, saj narava kar zažari v razkošju jesenskih barv. Najlepši je bil letos mesec oktober, seveda in predvsem zato, ker
smo me, VETERANKE, praznovale deset let
svojega druženja.
Naša rekreacija se je začela na zelo deževen
oktobrski dan, ki pa ni bil ovira za začetek
naše rekreacije. Tako se nas je trinajst kandidatk in vodstvo DU zbralo v telovadnici
CUDV-ja, kjer smo se dogovorili o načinu in
vodenju rekreacije. Za predsednico skupine
je vodstvo DU postavilo go. Anico Slabe, udeleženke pa za mentorico rekreacije mene.
Zavod nam je nudil dve združeni uri rekreacije in uporabo telovadnih pripomočkov. Kar
nekaj ur smo potrebovale, da smo spoznale,
kaj si želimo in koliko zmoremo.
Cilji naše vadbe so bili in so še:
- družabne skupinske igre,
- dihalne vaje,
- vaje artikulacije,
- vaje za utrjevanje čutil,
- vaje za ravnotežje in spretnosti,
- specifična vadba posameznih delov telesa,
- pravilna drža, hoja, vaje stoje, sede in leže,
- vaje v dvojicah,
- sproščanje ob glasbi.
Vse opisano smo popestrile s pomočjo telovadnega orodja, drobnih rekvizitov in seveda z različno glasbo. »Gibanje in šport

utrjujeta telo, preprečujeta bolezni in upočasnita proces staranja – druženje pa srce in
dušo zdravita«. To geslo smo si postavile za
moto naše rekreacije, se po njem ravnale in
v njem vztrajale. Človek je uravnotežen takrat, kadar stoji z obema nogama trdno na
tleh, kadar se drži vzravnamo, ima odločen
pogled, zaupanje vase in sam usmerja tok
svojega življenja.
KAJ SMO IN ŠE POČENJAMO?
V skupini nas je šestnajst, če smo vse navzoče. Naše število se je v tem obdobju neprestano spreminjalo, kakor tudi navzočnost v
času vadbe. Navsezadnje se je redno spreminjala tudi naša starost. Vsako leto višja, in
sicer med 60 in 80 in več. V teh desetih letih
smo se v telovadnici srečale 469-krat. Celih
deset let nepretrgoma vztraja kar osem čla31
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nic. Da smo zadostile tudi drugim ciljem, kot
je spoznavanje naše domovine, smo uspešno
realizirale kar deset potovanj. Na vseh naših
poteh nas je vozil in upam, da še bo, g. Geršak Sandi, ki se mu na tem mestu prisrčno
zahvaljujem. Pot nas je vodila po naši lepi
Koroški, kar je bilo v dosegu, ogledale smo
si od slapov do muzejev, od sakralnih spomenikov do spomenikov naših velikih mož.
Nikakor ne smem pozabiti pohodov v neposredno okolico Črne, posebej pa ne tistih na
vikendu pri Pavli in Slavku, ki so povezani
s športom in smehom. Tudi pohod h Kogelniku je vedno nekaj posebnega, zaradi ambienta, dobre hrane in prijaznih gostiteljev.
Rojstne dneve praznujemo pri Rešerju, skoraj vsak mesec enega. Odlična pica, pijača,
postrežba.

FINANCE: enkrat letno dobimo od DU dotacijo 10 € na osebo in ob 8. marcu nagelj.
Imamo nekaj prijaznih sponzorjev, ki skrbijo za našo podobo – majice. Že drugo leto
si plačujemo rekreacijo (205 €), v teh težkih
časih ne računamo na sponzorje.
Na torti smo upihnile deset svečk in tudi vse
morebitne črne oblake. Nazdravile smo jubileju in novemu desetletju.
Še čisto na koncu bi se rada zahvalila DU
in CUDV Črna za vso pomoč in razumevanje in vsem, ki nam neposredno pomagate
na kakršen koli način, predvsem pa vam,
drage veteranke, za zvestobo, ki sodi k našemu cilju – DRUŽENJU.
Mentorica HELENA OŠLAK

Klub tradicionalnega karateja Shoto Črna

Sekcija JOGA REKREACIJA
2. plačilo mesečne vadnine v višini 25 EUR,
3. čim bolj redno prihajanje na vadbene
ure.
Vadbo joge rekreacije vodi Roman Breznik,
ki je učitelj tradicionalnega karateja na Ravnah in v Črni.

Pod okriljem karate kluba Črna imamo organizirano vadbo hatha joge v povezavi s
karate jogo.
Vadba poteka enkrat tedensko po eno uro
vsak četrtek med 20. in 21. uro v telovadnici
CUDV Črna. Člani črnjanske joge rekreacije lahko svojo vadbo dopolnijo tudi vsak torek med 20. in 21. uro v telovadnici DTK na
Ravnah z enakim programom in pod istim
vodstvom. Člani imajo možnost se priključiti
tudi ostalim dopolnilnim dejavnostim in prireditvam, ki jih karate klub organizira občasno ali sezonsko. To pa so družabni pohodi
ali izleti v naravo, planinarjenje in pohodništvo, gorsko kolesarjenje, turno smučanje,
gobarjenje, poletna in zimska taborjenja v
naravi, nabiranje zelišč in gozdnih sadežev,
pikniki itd.
Priključi se lahko vsakdo, ki je starejši od 15
let, ne glede na spol. Obveznosti članov so:
1. včlanitev v Karate klub Črna (letna vpisnina),

Joga rekreacija je še posebej primerna in
priporočljiva za vse, ki se premalo gibljejo,
imajo razne zdravstvene težave, slabo počutje, težave s stresom in napetostjo, bolečine
v hrbtenici, so brez osnovne kondicije ali
psihične moči.
KAJ JE HATHA JOGA ?
Joga je intimen odnos med telesom, dihanjem, umom in čisto zavestjo. Vse tehnike
joge so usmerjene k obvladovanju telesa, dihanja in uma. Hatha joga je fizični del joge,
kjer se uporabljajo raznovrstne tehnike, in
sicer položaji (asane), vaje in tehnika dihanja (pranajama), vaje za vztrajnost, misel32
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no osredotočenje, za usmerjanje zavesti in
energije (mudre), čistilne tehnike (krije) in
zahtevne dihalne vaje (bandhe).
Pri Hatha jogi je izhodišče telo. To je pot popolnega zdravja. Jogo sestavlja telesni in
duhovni del. Telesni del je sestavljen iz dveh
elementov: položajev (asan) in vodenega dihanja (pranajame). Duhovni del igra odločilno vlogo in od njega je v veliki meri odvisen
učinek, ki ga dosežemo s telesnimi vajami.

ASANE delujejo na vse mogoče telesne sisteme, povečujejo prožnost v hrbtenici in
sklepih ter usklajujejo mišice, žleze in druge
notranje organe. Asane nas krepijo, varujejo
pred boleznimi in delajo gibke.
PRANAJAMA – joga izredno poudarja pomen dihanja oz. kvaliteto dihanja. Dih ni
pomemben zgolj zaradi ohranjanja našega
fizičnega življenja, temveč ima izreden vpliv
na naše celotno psihosomatsko
zdravje, počutje in obvladovanja samega
sebe. Zrak je medij prane, nevidne življenjske sile. Zato z dihanjem ne prenašamo le
nujno potrebnega kisika do celic telesa, ampak prano našim nevidnim energijskim telesom. Telo je lahko popolnoma zdravo in
funkcionalno, ampak brez dihanja ne more
preživeti več kot nekaj minut.

KAJ JE KARATE JOGA ?
Dinamični način izvajanja položajev na temeljih in povezavi tradicionalnih tehnik
umetnosti borilne veščine. Tudi terapevtski
karate, kjer se harmonično izvajajo starodavne tehnike karateja in dihanje v obliki
tradicionalnih kat.
ZAKAJ HATHA JOGA ?
Sodobni človek se giblje premalo in neprimerno. Obratno pa je um pogosto prekomerno aktiven. Dodatno se moderni človek
še nezdravo – nenaravno prehranjuje, kar
še dodatno povzroča številne hude degeneracijske bolezni in poškodbe. Joga nam lahko pomaga uskladiti neravnovesje obeh polov nas samih.

ZDRAVA PREHRANA
Smo, kar jemo. Ta trditev drži v več smislih.
Hrana je potrebna za našo telesno blaginjo,
vendar hkrati učinkuje tudi na duševnost, saj
bistvo hrane sestavlja duha. Naravna hrana
temelji na svežih, presnih, lahkih hranljivih jedeh, kot so sadje, zelenjava, žitarice in
oreščki. Telo ob taki prehrani ostaja vitko in
gibko, duh pa oster in bister. Pravilna prehrana je vsekakor zelo pomembno področje,
za kar bi moral vsak vložiti veliko truda v izobraževanje, da bi dosegel spoznanje prave
poti zdravja, vitalnosti in zadovoljstva.

MOTIVI – CILJI – RESNICA JOGE
- zmanjševanje in preprečevanje fizičnih bolečin,
- izboljšanje zdravja oz. učenje umetnosti,
kako biti zdrav,
- obvladovanje stresa,
- znebiti se napetosti, bolečin v hrbtu in doseči sprostitev,
- osebni duhovni razvoj,
- popolno spoznavanje samega sebe po poti
brezpogojne samodiscipline,
- učenje in spoznavanje tehnik in filozofije,
- izboljšanje gibčnosti telesa, vitkosti in počutja,
- doseganje stanja notranjega miru,
- samospoznanje in osvoboditev iz ječe materialnega sveta,
- izboljšanje mišične vzdržljivosti in moči.

Roman Breznik

Črna pod Peco
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KOČA NA SMREKOVCU
V NOVI PREOBLEKI
Koča na Smrekovcu (1377 m) stoji na južnem
pobočju tega ugaslega vulkana, na robu pašnika Roma. Mimo koče vodijo Slovenska
transverzala, Koroška planinska pot, Planinska pot XIV. divizije ter 24 ur. Kočo upravlja PD Črna na Koroškem. Zgrajena je bila
leta 1950 (prejšnjo so partizani med vojno
zažgali). Sprva je bila v lasti PD Šoštanj, ki
pa je kasneje vložil moči v gradnjo Andrejevega doma na Slemenu, zato je kočo prepustil Planinskemu društvu Žerjav. »Res, najprej je bil PD Žerjav, potem PD Žerjav-Črna,
šele nato se je osnovalo črnjansko društvo!
Podatke o tem si je nekoč skrbno zapisoval
Drago Škoflek, dolgoletni planinski funkcionar,« razlaga o preteklosti sedanji oskrbnik
koče Viktor Povsod.

Oskrbnik koče Viktor Povsod

Foto: M. Savelli

ureditev. Predlanskim smo uredili kuhinjo,
tako da ustreza vsem predpisom inšpekcij
– namesto shrambe je sedaj umivalnica. Potem smo kompletno zamenjali okna stavbe.
Uredili smo okolico, že nekaj let je pri vhodu
telefonski aparat Telekoma – za nujne klice,
dobili smo 31 novih postelj. No, in lani sem
šel v akcijo za les, s katerim smo letos kočo
na novo oblekli! Macesen sem dal razrezat
in sušit. Stene imajo sedaj 6-centimetrsko
izolacijo, parapropustno folijo, 2 cm zračnega mostu, zunanjost pa krasi macesnov les.
In tik pred zimo smo uspeli obnoviti še strop
v točilnici in na hodniku, in to z borovim lesom, ter namestiti nove, varčne žarnice.«

Planinski dom nudi gostoljubje mimoidočim
planincem, gobarjem, gozdarjem, lovcem
ter nabiralcem ‘črnic in nateka’. Novejšo
podobo je dobila koča leta 1977, toda v zadnjih letih se je nenehno obnavljala in letos
so delo okronali še z najzahtevnejšim projektom - obnovo fasade. Fika, kot oskrbnika
vsi kličejo, pripoveduje: »V zadnjih dvajsetih
letih se je ogromno naredilo: nova krušna
peč, še prej sanacija stropov z vratnimi izrezi, zadnji izhod za oskrbnika se je zazidal,
že pred leti smo dobili nekaj novih postelj
(od CUDV), tako da smo lahko železne zavrgli. Povečali smo bazen za vodo. Na vrhu
Smrekovca smo postavili večjo piramido iz
avtohtonega kamna. Leta 2000 smo kočo
pokrili z novo streho, naredili so se ‘aherli’,
vstavili smo nerjaveče vložke v dimnik. Velika pridobitev je bila tudi centralna kurjava
na štedilnik, ki ogreva vse sobe, obenem pa
nudi toplo vodo. Vmes se je podrla smreka
na staro kočo, katere streha je bila kasneje začasno sanirana, a za naslednje leto je
že pripravljen material za njeno dokončno

Na vprašanje, kdo je financiral vsa ta dela,
Fika odgovarja, da so pomagali predvsem
donatorji. »V glavnem sem vse sam ‘nafehtal’. Sodelovala sva s predsednikom PD
Črna Milanom Savellijem, in sicer s pisnimi prošnjami. Na srečo poznam ogromno
ljudi, tudi take na položajih, pa sem izkoristil naša poznanstva. To so ljubitelji narave
in planinci, ki radi zahajajo na Smrekovec,
zato podpirajo moje delo. Ker ne želijo biti
imenovani, naj povem le, da so to tako predstavniki večjih podjetij kot manjši samostojni
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podjetniki, večinoma iz Šaleške doline. Zahvala gre tudi zgornjesavinskim kmetom.
Pomoči s koroške strani pa skorajda ni bilo,
razen treh izjem: rudnika, gozdne in banke.
Omenim naj še nekaj prostovoljcev: Kranjčev Franc, včasih še Milan Savelli, ostali so
pa spet Štajerci: Zdenko, Grega, Bukovec,
Marjan Skaza …«
Z obnovitvijo koče so omogočeni lažji pogoji
oskrbnikovega dela, dom je prijeten za obiskovalce, predvsem pa se je s tem koči podaljšala življenjska doba. »Rad pa bi dodal,
da je žalostno, da Turistična zveza Slovenije
ne podpira dejavnosti na planinskih postojankah, kot da vanje ne zahajajo turisti!«
»Koča je zdaj najlepša daleč naokoli,« poudari, »bo pa potrebovala še dolgotrajno zaščito
lesenega poda, nekaj jogijev in novo ograjo
okoli stavbe. A če bodo ti veljaki, s katerimi
sodelujem, še pri volji, bomo zamenjali tudi
vsa razsušena, šestdeset let stara vrata.«

gostom v slast in da si mnogi privoščijo topli
obrok. Radi naročijo tudi kislo mleko, a domačega je vsako leto težje dobiti, poleg tega
pa inšpekcija zahteva pakirano varianto.«
Mimogrede je treba povedati, da se veliko
popije Fikanovega čaja, zanj ima oskrbnik
‘skrivnostni’ recept. Zgodi se, da kak planinec po desetih letih ponovno zaide v to kočo
in ugotovi, da je čaj enako dober kot nekoč.
»Najhuje je, kadar se poleti ob lepem vremenu skoncentrira masa ljudi, ki ji ne moreš
ustreči niti fizično niti kuhinja nima tolikšne
kapacitete. Takrat je Smrekovec oblegana
točka s kupi avtomobilov, posledica so izpušni plini, hrup in več smeti. Vodjem projekta
Natura 2000 sem že predlagal, da bi naredili
pod kočo rampo, kjer bi uredili parkiranje,
ali pa bi zaračunali prehod z avtomobilom.
Pri tem se lahko krepko zgledujemo po Avstrijcih.«
»Odkar se ne kadi na kočah, je tudi drugače.
Ko se je pojavila ta zahteva s strani PZS, in
jaz sem med prvimi vztrajal pri tem, mi je
marsikdo zabrusil, da ga ne bo več na Smrekovec. A večina se je sčasoma sprijaznila in
so kmalu spet radi zahajali na kočo.«
Pečat daje koči prav oskrbnik, ki mora najti pravi pristop do planinca. »Obiskovalci so
vseh sort in razpoloženj, marsikdo bi rad
več pozornosti ob nepravem času. Težko je
z nedeljskimi turisti z mestnimi manirami.
Nekateri postanejo nejevoljni, ko jim ne pu-

Kako se je spremenilo delo oskrbnika v zadnjih dveh desetletjih, odkar je Viktor Povsod upravnik koče? Ob razlagi svojega posla
najprej s smehom pojasni: »Jaz sem oskrbnik, ki oskrbuje in dela, upravnik pa le upravlja kočo in nič ne dela! Res, delo se nam je
precej olajšalo. Včasih sem hodil kurit po sobah in ko sem se vrnil v točilnico, je bilo spet
treba gor, da sem naložil drva, če sem hotel
prostore ustrezno temperirati. Tudi planinci
so drugačni: tu se ustavljajo čez dan, le redki
prespijo, izjema so tisti, ki delajo transverzalo, a še med temi je ogromno mobilnih.
Današnji gorniki in pohodniki vse pogosteje pravijo, da nimajo časa, le redki se znajo umiriti in upočasniti. Včasih pride kaka
manjša skupina zaradi družabnosti, kdaj pa
kdaj pa se pripelje celo avtobus s štajerske
strani. Pred kratkim je tu prenočeval starejši zakonski par: odločila sta se ponoviti
prehojene poti iz mladosti, in to peš, pri tem
pa na vsaki koči zapraviti 50 evrov! No, dandanes so planinci sodobnejši tudi pri hrani
in pijači, vse več je vegetarijancev in diet. A
lahko se pohvalim, da gre veliko moje hrane

Foto: M. Savelli
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stim pripeljati psa v lokal ali jih opozorim,
da pohodniške palice pustijo zunaj.« A Fika,
če le utegne, se pomenkuje z obiskovalci, in
če je pri volji, rad pogovor zabeli s kako svojo šalo. Njegove himalajske koze, ki se zadržujejo pri koči, razveseljujejo tako otroke kot
druge ljubitelje živali. Ravno v zvezi z njihovo
pasmo je nekoč naplahtal nekega veterinarja, češ da se jim reče halštadske pritlikave
koze, in možak je potem doma prebrskal cel
internet, da bi našel kaj več o pasmi. Kako
se je pri naslednjem obisku hudoval nad Fikanom!

S tem delom bo seveda nadaljeval. »Če mu
bo zdravje dopuščalo,« dodaja žena Minka,
Fika pa takoj pristavi: »Če me ne bo prej pamet zapustila!«
Smrekovec je za ljubitelje narave lep v vseh
letnih časih. Poseben čar ima pozimi, saj je
v primerjavi z višjimi gorami lažje dostopen, vzpon nanj ni nevaren, ker ni plazovit,
zanimiv je za turne smučarje, predvsem pa
je sončen. Čeprav je sedaj, ko je Smrekovško pogorje pobeljeno s snegom, Fika med
tednom zaprl vrata svoje planinske postojanke, bomo gorski zanesenjaki kljub temu
pogosti obiskovalci te gore, ob vznožju katere se zdaj bohoti v svež macesen oblečena
koča.

Viktor Povsod je po triindvajsetih letih (pred
Smrekovcem je tri leta oskrboval kočo na
Grohatu) ponosen, da je vzdržal tako dolgo
in da si je pridobil stalne goste, obenem pa
je hvaležen družini za podporo. In načrti?

Irena Greiner

NA ODDAJNEM CENTRU PLEŠIVEC
OD PRVE TEHNOLOGIJE
Uršlja gora, ki se zaradi gole kape imenuje tudi Plešivec, je
izredno razgledna
gora, saj pogled z njenega temena sega od
zahodnih Julijcev do
Panonske nižine, od
avstrijskih vršacev
do Snežnika, od Dobrača do Boča. Vrh
te lepotice je obenem točka, ki daleč naokoli
nudi najboljše pogoje za oddajanje signala.
Na stolpu, ki je od prvih začetkov dosegel višino 61 metrov, že več kot štiri desetletja deluje Oddajni center Plešivec, ki pokriva koroško
in štajersko regijo. Srečko Potočnik je skoraj
37 let na tem oddajniku opravljal službo tehnika – elektronika. Sedaj je sicer že tri leta
upokojen, a poln izkušenj in spominov.

Kakšno izobrazbo potrebuješ za tako delovno mesto?
Izšolal sem se na elektrotehnični šoli – šibki
tok, in sicer leta 1967. Prejemal sem štipendijo Termoelektrarne Šoštanj, a ker so potrebovali strokovnjaka za jaki tok, mi niso
nudili službe, zato sem se najprej podal na
oddajni center (OC) na Kumu, kjer so iskali
profil tehnik – elektronik.
Kako in kdaj si se znašel na Uršlji gori – na
OC Plešivec?
Po letu in pol dela na Kumu sem najprej šel
na služenje vojske, po vrnitvi pa se je odprlo
delovno mesto na Uršlji gori. Tam sem kot
vodja izmene služboval skoraj 37 let, verjetno najdlje od vseh sodelavcev.
Kako bi na preprost način razložil delovanje pretvornika in oddajnika? Kakšna je
funkcija takega stolpa?
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Najpomembnejša je lokacija z zelo širokim
vidnim poljem, ki zagotavlja dober signal.
Oddajnik mora biti energetsko preskrbljen
in imeti dobre naprave. Televizijski in radijski signal se širi iz RTV centra v Ljubljani
preko glavnega OC Krvavec proti Nanosu,
Kumu, od tam pa naprej proti OC Pohorju
in OC Plešivcu. Tem zvezam pravimo mikrovalovne zveze zaradi mikrovalovnega širjenja na zelo visokih frekvencah (GHz). Zaradi raznih TV in radijskih prenosov s terena
poteka ta trasa tudi v obratni smeri. V vseh
teh letih je na primer TV oddajnik za 1. program že četrti, ki je bil zamenjan pred štirimi leti, in to v digitalni tehnologiji. Zadnja
štiri leta sta tako delovala dva TV oddajnika
za 1. program, analogni in digitalni. Tako da
ta digitalnost, ki je trenutno tako popularna,
ni nič novega. V naši deželi je šest višinskih
oddajnih centrov, poleg Plešivca so še: Nanos, Krvavec, Kum, Pohorje in Trdinov vrh.
Pretvornikov pa je v Sloveniji okrog 200 – nekateri zaradi nove tehnologije ne bodo več
potrebni.
radioamaterjev v Mežiški dolini, se je vrnil
v Mežico. V Črni je bolj malo zanimanja za
radioamaterstvo, ki pa kljub razvoju druge
podobne tehnologije ni v zatonu!

Iz oddajnega centra pa ne gredo le radijski
in TV signali. Katere koristne zveze so tudi
vzpostavljene?
Dobra lokacija OC Plešivca omogoča še
kup ‘podnajemnikov’, od Telekoma, elektrogospodarstva, reševalne postaje Ravne na
Koroškem in drugih. Na UKV frekvencah
delujeta dve radijski postaji za lokalni program v Slovenj Gradcu. Poskrbljeno je tudi
za lokalni radio in TV Velenje. Nameščena je
fiksna relejna postaja za radioamaterje – ti
so naredili velik korak naprej: od radiotelegrafije do satelitske TV. Radioamaterstvo je
zelo razvito!

Z nastopom službe si pravzaprav ujel začetke oddajanja OC Plešivec. Kako se je tam
gori sploh začelo, s kakšnimi aparati in težavami?
Res, delali smo še s prvo tehnologijo. Stare
naprave iz tistega časa so sedaj že v muzeju v Ljubljani, nekaj malenkosti imam celo
doma. Sem namreč zbiralec starih aparatov
in verjetno imam najstarejši televizor na Koroškem – iz leta 1952.
Začetki so bili v času, ko so v Avstriji že imeli televizijo, na Koroškem pa še ne. Prvi pobudniki so bili koroški radioamaterji, ki so
potem sodelovali z občino Ravne in RTV Ljubljana. Kum in Krvavec sta namreč v tem
času že delovala. Najprej je moral biti na vrh
gore speljan daljnovod visoke napetosti. Za
začetek je bil postavljen pretvornik, kasneje

Si tudi ti radioamater?
Ja. V Črni smo imeli nekoč svoj klub, potem
pa so nas ob ustanovitvi občine ‘ven vrgli’ in
ker nismo imeli ustreznih prostorov, je klub
razpadel. Tako sem se včlanil oziroma vrnil
na Ravne. Nekateri člani so prenehali s to
dejavnostjo, Jože Šteble, eden najstarejših
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pa so se po izdelanih načrtih in urejeni dokumentaciji pričela gradbena dela od temelja 1,8 m v živo skalo in do strehe 5,5 m visoko. Takoj ko je bila mogoča uporaba kletnih
prostorov – “podmornice˝, je bil v letu 1962
postavljen TV oddajnik 100 W RCA in UKV
oddajnik 250 W BHG. Ob postavljanju se jim
je prvotni stolp celo podrl, krški monterji so
bili malo ˝prehitri˝ in površni pri svojem
delu, in smešno je bilo začudenje Ravenčanov, ki so prej iz doline navdušeno spremljali
rast stolpa, potem pa niso mogli verjeti lastnim očem, ker naslednji dan le-tega ni bilo
več. Nekaj starih železnih elementov še vedno leži v žlebu pod Šmohorico.
Z leti je bil stolp zaradi konstrukcijskih in
statičnih razmer preslab, potrebe so bile
vedno večje in nanj se ni smelo več montirati novih antenskih sistemov. Zaradi tega
je Gradis leta 1977 pričel z gradnjo novega
stolpa, železno konstrukcijo pa je naredila
Kovinarska Krško. S pridobitvijo novega
stolpa je bilo poleg demontaže starega potrebno prestaviti vse antenske sisteme.

šanju mnogih, ali mi je tam gori kaj dolgčas,
sem vedno odgovoril, da je bilo treba ob delu
misliti in biti odgovoren. Ob novostih smo se
vzporedno z novimi oddajniki in merilnimi
sistemi sprotno izobraževali. Naše osnovne
naloge so bile: vklapljanje in nadzor oddajnikov, vzdrževanje, redne meritve in vsakodnevna poročila v Ljubljano, od koder so v
zadnjih letih vodili elektronski nadzor nad
nami.
Kakšen je pomen tega oddajnika? Kako so
časi z novo tehnologijo olajšali delo na TV
oddajnikih?
Začetek radiodifuzije na Plešivcu je imel velik
pomen za Koroško: na primer pri urgentnih
zdravstvenih primerih, ko še ni bilo mobilne telefonije, se rešilec na terenu in baza na
Ravnah na Koroškem preko navadnih ˝vokitokijev˝ ne bi slišala, če ne bi bilo oddajnika
na Uršlji gori. Tudi gasilci, policija in vojska
bi bili odrezani. Koroški Slovenci so dolgo le
tako lahko spremljali naš TV program, poznam kar nekaj takih ljudi. Tudi Mobitel gre
čez Uršljo goro in zaenkrat še ne bo šel preko satelita. Elektrogospodarstvo Dravske doline je povezano z Avstrijo preko Uršlje gore.
Med drugim sta nameščeni relejna postaja
za iskanje ukradenih avtomobilov in panoramska kamera za radioamaterje.
Vsi športni prenosi iz Celja, Velenja, Slovenj
Gradca gredo preko Uršlje gore, to se pošilja
na Kum, od tam na Krvavec in v Ljubljano.
Včasih, ko tehnologija še ni bila tako razvita,
si moral pozimi za vsak prenos namontirati
dodatne antene: pri tem si bil privezan in s
pripravljeno vročo vodo v posodi, da si lahko
vijake sploh odvil in ponovno pritrdil. Danes
je antenski sistem zaprt v ˝bobnu˝ - komori,
ki je ogrevana in lahko z daljinskimi komandami usmerjaš anteno (parabolo) iz toplega
kontrolnega prostora. Oddajnik je preživel
kar nekaj temeljitih prenov, ves čas pa na
Koroškem in daleč okoli spremljamo kvaliteten TV in radijski program. Po zadnji tehnologiji smo Slovenci, čeprav smo prej malo
zakasnili, naprednejši od Hrvatov in Avstrij-

Kaj vse je obsegalo vaše delo? Je bilo zahtevno in odgovorno?
Prva leta, ko ni bilo toliko programa, ta se
je zaključil okoli polnoči, je dežurni zjutraj
prej vstal in prekontroliral sistem, za grobe
napake pa smo imeli signalizacijo, torej naju
je v primeru kakih motenj zbudil alarm. S
sodelavcem sva se v dežurstvu izmenjavala
tako, da je eden skrbel za temeljna in komunikacijska dela en dan, drugi pa naslednji
dan. Če je prišlo do kake hujše napake, ni
bila pomembna ura, včasih tudi po dva dni
nismo spali. Največ napak je bilo še v času
starega stolpa, sploh ob nevihtah, razlog je
bila slaba ozemljitev. Zaradi dela na višini
sem moral vsako leto na zdravniški pregled
v Ljubljano, vsakih pet let pa k psihologu.
Oba uspešno opravljena pregleda sta potrjevala, da si sposoben opravljati dela na stolpu, in to sem vzdrževal vse do upokojitve.
V sistemu je ogromno aparatur in moraš biti
dosleden, a z rutino vse obvladaš. Ob vpra38
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cev. Naš digitalni sistem je zadnji dosežek
tehnike.
Z leti se je prihod v službo bistveno olajšal,
saj smo v vozni park poleg novih motornih
sani dobili še boljši ratrag. V nujnih primerih smo zamenjavo izmen opravili s helikopterjem.
Kakšen mora biti človek, da opravlja službo
tako daleč od ponorelega sveta?
Glede dela na oddajniku je tako: ali si ali nisi
za tako službo. Veliko je samostojnega dela,
nimaš ves čas koga za ritjo, in zjutraj že v pižami letiš kontrolirat naprave. Prednost je,
če imaš rad planinski svet in če znaš prenašati oddaljenost od civilizacije. Naslednja vrlina je strpnost – konfliktna oseba na takem
delovnem mestu ne vzdrži dolgo. Jaz sem z
vsemi vzdrževal dobre odnose, mlajšim sem
vedno rad svetoval, zato danes z veseljem pokličem nekdanje sodelavce in jih obiščem.
Koliko delavcev je štela posadka?
Posadka je v izmeni štela dva člana in gospodinjo. Ta je bila oskrbnica prostorov: kuhala
je, čistila, prala delovna oblačila in posteljnino ter krmila psa. Danes je na Uršlji gori sedem zaposlenih, včasih nas je bilo devet – z
rezervo in vodjo. Zaradi gospodinjinih prostih dni, dopustov in kakšne bolniške smo
večkrat sami gospodinjili, zato mi še danes
gre kuhanje dobro od rok.

Srečko Potočnik pri delu na saneh

Pozimi je Uršlja gora težko dostopna. So vas
kdaj slabe razmere prisilile, da ste morali
pešačiti v službo?
Uf, večkrat, če je bilo treba dostaviti kak
nujen material za oddajnike. Nekoč smo z
džipom zakopali že pod Savincem, ratraga
ni bilo, pa sva s kolegom Pačnikom (z Leš)
dala vsak po eno nekaj kilogramov težko elektronko v nahrbtnik in začela gaziti. Hodila
sva dolgih šest ur. Tudi od rampe, kasneje,
ko se je ratrag pokvaril, se je bilo težko prebiti čez strme klance, polne zametov. Kopali
smo z rokami in s koleni odrivali sneg, na
cilju pa sem imel tako zamrznjene gojzarje,
da se nisem mogel sam sezuti. Moje občasno
trganje v kolenih izvira iz tistih časov.

Delalo se je v triizmenskem turnusu. Kako
se je to usklajevalo z življenjem v dolini, z
družino?
Menjali smo se vsak četrtek: osmi dan dela
sem se vrnil domov in bil potem trinajst dni
prost. Tako sem prvih osem let delal skupaj
z istim kolegom, še dopust sva imela v istem času, in seveda sva se do obisti poznala:
samo pogledala sva se in že sva vedela, kaj
kdo misli. Tak način dela pa negativno vpliva na življenje družine, kar nekaj je bilo primerov, ko sta se partnerja razšla. Ko sta bili
moji hčerki še majhni, sem odhajal od doma
naskrivaj, da ni bilo solz. Nekajkrat sem celo
pomislil, da bi menjal službo.

Nekoč je bila na Uršljo speljana tovorna žičnica, ki se je uporabljala za transport vseh
aparatur in drugega materiala za stolp. Kaj
se je zgodilo z njo in od kdaj je urejena cesta?
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Prvi preboj ceste so opravili leta 1970, a se
takrat še ni dala normalno uporabljati. Pred
tem je bila postavljena tovorna žičnica, ki je
zahtevala dve smrtni žrtvi. Kasneje je bila
obnovljena, a je zaradi dograditve ceste nismo uporabljali.

je na žičnici zgodila huda nesreča, ki je zahtevala dve življenji, kasneje se je ubil en šofer,
ob podiranju stolpa je del konstrukcije padel
na delavca … Malo strahu je bilo med osamosvojitveno vojno: ker so drugi oddajniki
že bili bombardirani, smo samo čakali, kdaj
bomo na vrsti mi, in smo se umikali v klet.
Na predvečer smo na veselje osamosvojitve
še kurili kres, zjutraj pa so me že urgentno
klicali, da je Slovenija napadena. A na srečo
se na našem OC ni nič zgodilo.

Kaj ste počeli, ko je ostalo kaj prostega
časa? Menda niste samo gledali televizijo?
Ko še ni bilo računalnikov, smo precej brali.
Tudi šahirali smo in igrali karte. Prva leta
smo v prostem času pogosto igrali namizni
tenis - pravzaprav je bilo odvisno, koliko je
bil posameznik zainteresiran za športne
aktivnosti; zase lahko rečem, da sem bil bolj
razgiban kot sedaj doma.
Bil sem nabiralec zdravilnih zelišč, to je bil
moj velik hobi. Večino nabranih in posušenih rož sem razdelil domačim in znancem.
Del prostega časa smo porabili za obiske
prijateljev in mnogih obiskovalcev, ki so zaprosili za informativen ogled oddajnika. Z
RTV smo bili glede tega dogovorjeni in če
smo le utegnili, smo radi razkazali oddajne
naprave in razlagali sistem delovanja. Včasih smo si privoščili skok do planinske koče,
kam dlje nismo smeli. Kadar sem vedel, da
bo v soboto prišel Telcer (dolgoletni načelnik
GRS Prevalje), sem ga šel pričakat na Luže.
Če bi se kaj zgodilo, bi težko opravičil svojo
odsotnost, kajti objekta se ne sme zapustiti.
Ker sem se ukvarjal z radioamaterstvom, so
me ob morebitnih oddaljitvah lahko poklicali po prenosni radioamaterski postaji, kar je
kasneje nadomestil mobilni telefon.

Kako ste sodelovali z oskrbniki koče in planinci?
Lepo smo sodelovali. Tudi s funkcionarji Planinskega društva Prevalje smo se razumeli,
podelili so mi celo priznanje za dobro sodelovanje. Doživel sem mnogo prijetnih srečanj
s planinci, predvsem s Francijem Telcerjem
in Emilom Plejnškom, ki je pozimi prihajal
dežurat na kočo, potem vedril pri nas, da ne
bi tam zmrznil, in dokler da se je koča ogrela, smo ‘nažigali’ tarok. Tudi z župniki, ki so
prihajali maševat v cerkev svete Uršule, sem
se dobro razumel, posebej s starotrškim.
Si tudi ti planinec po srcu? Si že pred odhodom na Uršljo goro rad zahajal v gore?
Seveda, že leta 1957 me je brat včlanil v Planinsko društvo Črna. Med službovanjem
sem v prostem času rad skočil na kak hrib.
Mama se je večkrat čudila: »Ali še nimaš dovolj teh planin?!« V mladosti sem rad zahajal
na Raduho, celo na Mt. Blanc sem se podal
s črnjanskimi alpinisti - z Dodijem, Ritonjo,
Gišem, Školčkijem, Miklavčevim Fikanom,
Marjanom Gašparjem in Savellijem smo naredili pravo prečenje.

Se je kdaj zgodilo kaj nepredvidljivega? So
bile pri delu nevšečnosti in nezgode?
Ko je bil slovenski energetski sistem v krizi,
so se pojavljali problemi zaradi energije, ker
je prišlo do redukcij. Imeli smo svoj agregat,
ki je sprva ob manj aparaturah zadostoval,
potem pa smo morali izklapljati oziroma
zmanjševati moč. Tako je prišlo do izpada
programov, zato so bili ljudje nejevoljni in so
nam pripisovali krivdo. Šele novi agregat je
vse stoodstotno pokril.
Nesreče? Eno leto pred mojim prihodom se

Ali tudi sedaj planinariš? Kako preživljaš
svoje upokojenske dni? Pogrešaš Plešivec in
delo na njem?
Rabil sem dve leti, da sem službo izklopil.
Sprva se mi je pogosto sanjalo, da sem na
oddajniku kaj pozabil opraviti, preganjale so
me nekdanje skrbi, zdaj pa sem že umirjen
upokojenec in pravzaprav vesel, da sem ušel
novim, slabšim pogojem dela s strani RTV.
40

Okoli hiše je vedno kako opravilo, zato me
najbolj jezi (odreši) slabo vreme. Od nekdaj
ljubim šport, rad spremljam razna tekmovanja. Zaradi dobre lokacije oddajnika smo
že včasih lahko spremljali TV programe iz
Madžarske, Hrvaške, Slovaške, celo Španija
se je videla. Danes si hodim ogledovat tekme
po svetu. Spremljal sem že štiri olimpijade
ter nekaj svetovnih prvenstev, večinoma kot
navijač Fan kluba črnjanskih smučarjev. Zadnji dve leti sem več planinaril s hčerkama.

Tudi internet mi zapolnjuje čas, zato zame ni
dolgočasja. V vsakem momentu kaj najdem,
veliko mi pomeni tudi druženje s prijatelji na
vasi.
Hvala za prijetno kramljanje in nizanje spominov. Zagotovo bo še kak radoveden bralec stopil v stolp na Uršlji gori, ki nam je bil
vedno zanimiv, a si ga nismo imeli priložnosti ogledati …
Irena Greiner

ZLATA POROKA
ZAKONCEV PLESEC
Veliko razumevanja, medsebojnega spoštovanja, potrpežljivosti, predvsem pa ljubezni je
strnjenih v petdeset let, ki sta jih prejšnji mesec slavila Ivan in Marija Plesec. Zlata poroka
pomeni prehojeno pot, na katero sta zlatoporočenca 26. novembra pred 50 leti stopila skupaj. S sklenitvijo zakonske zveze sta se odločila, da bosta skupaj preživljala lepe in težke
trenutke, ki jih vsakemu izmed nas prinaša
življenje. Zlata poroka je dragocen dar, ki ni
dan vsakomur. Pomeni veliko srečo za njiju,
za njuna otroka, vnuke in pravnuke, zato si
takšen dogodek res zasluži prav posebno praznovanje.
Zlata poroka je dan, ko se lahko s ponosom
ozreta nazaj, se vrneta v mladost in se spomnita trenutka, ko sta si prvič dahnila da in trenutkov, ko sta njuno življenje olepšala otroka
Ivan in Marija. Zdi se, kot da je bilo to včeraj,
a je vmes pol stoletja njunega življenja, v katerega so za otrokoma vstopili vnuki in sedaj že
pravnuki, ki so jima v veliko veselje.
Pred petdesetimi leti je takrat petindvajsetletni
mladenič Ivan iz Jazbine vzel enaindvajsetletno mladenko Marijo z Ludranskega Vrha. Do
leta 1963 sta živela pri Lukaču v Ludranskem
Vrhu, kasneje pri Obistu v Črni, na prelepo
Pristavo, kjer sta si zgradila svoj dom, pa sta
se preselila leta 1979. Ivan je vse do upokojitve
delal v jami, Marija pa je bila najprej doma,

zatem je delala pri Gozdnem gospodarstvu
in kasneje v Tovarni hlačnih nogavic na Prevaljah ter v Otiškem Vrhu. Delo jima nikoli ni
bilo tuje, pridnost ju je spremlja skozi vse življenje, kar se vidi tudi v lepo urejeni hiši in
njeni okolici, kjer poleg njiju sedaj domuje še
hčerka Marija s svojo družino. Ivana je vrsto
let spremljal njegov hobi – gasilstvo, kjer je
poleg drugih del z veseljem opravljal redarsko službo na številnih prireditvah v Črni na
Koroškem, za kar smo mu Črnjani še danes
hvaležni.
Eden drugemu sta izkazovala vse, kar je potrebno za 50 let dolgo sožitje, cenila sta se, bila
sta strpna drug do drugega in stala sta si ob
strani v dobrem in slabem. Sokrajani jima ob
njunem jubileju želimo vse najlepše ter mirno
krmarjenje skozi zdravo in dolgo življenje.
(Iz govora županje Romane Lesjak na
zlati poroki zakoncev Plesec)
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DA NE POZABIMO
BILO JE NEKOČ V ČRNI
Prve tri fotografije s komentarji nam je posredoval Milan Pečovnik.

Že leta 1934 je v Črni obstajal pevski zbor. Na sliki
so od zgoraj levo: Ovnič, Lesjak, Vavkan, Potočnik, Krajnc, Mrdavšič, Piko R. Od sredine levo:
Kropivnik, Naglič, Suhar, Piko K., Savelli, Valter.
Spodaj od leve: Savelli, Piko A., Piko L., Piko M. in
Simetinger. (iz arhiva Edija Pika)

Leta 1957 je Mladinska organizacija Črne pod
vodstvom režiserja Aleša Mrdavšiča odigrala Dekle s Trente.

Sredi leta 1967 je bila velika borba za bolnico Črna. Na shodu se je zbralo preko 600 občanov, a je bilo vse
zaman. Na bregu so opazovali tudi strahopetneži. (iz arhiva Pečovnika)
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Marija Merva pa je izbrskala spodnje štiri stare fotografije:

Žerjav, ko še ni bilo Delavskega doma

Stari Žerjav pred 30. leti

Cizejeva trgovina v Žerjavu pred več kot 70. leti

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

Stara fotografija Črne
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DA NE POZABIMO
Nekaj iz zgodovine taborništva v Črni
Leta 1953 so se pri »Mladini« v Črni (ki sta
jo vodila Štefan Fajmut in Franc Raušer)
odločili, da bodo ustanovili taborniško organizacijo. Med mladimi je bilo zanimanje za
taborništvo veliko, tako da z ustanovitvijo in
članstvom ni bilo problemov, tudi štiri šotore »četvorčke« je vodstvu uspelo priskrbeti,
tako so bili zagotovljeni osnovni pogoji za
delovanje.

Brezov gaj je lep brezov gozd na grebenu
nad kmetom Matvozom, v katerem sta bili
dve manjši in ena velika - lepa travnata jasa, ki je bila pogosto končni cilj izletov in
srečanj.
Med obravnavo o izboru imena je bila dana
ideja, da bi bilo dobro v Brezovem gaju postaviti tabor in posneti sliko, ki bi bila naslovna - ustanovitvena slika rodu z imenom »Rod
Brezovega gaja«.
Predlog je bil sprejet. V Brezovem gaju smo
postavili tabor (štirih šotorov, kolikor smo jih
imeli) in se pred njim slikali. Nastala je slika,
ki naj bi bila osnova za izbiro imena, vendar pa očitno ni bila dovolj prepričljiva, saj
je zmagala tradicija in smo taborniki v Črni
dali ime svojemu rodu »Rod sivih rudarjev«.

Taborniški rod je bil ustanovljen. Po tradiciji in po pravilih pa mu je bilo potrebno dati
ime. Predlogov za ime je bilo več, vendar
so prevladovali trije, in to: Rod Črna, Rod
Brezovega gaja in Rod sivih rudarjev. Ime
»Rod Črna« ni bilo preveč izvirno in zanj ni
bilo navdušenja, tako da je bilo treba zbrati eno od preostalih imen. Za ime »Rod Brezovega gaja« so navijali predvsem mladinci
iz Rudarjevega in Mušenika, katerim je bil
Brezov gaj priljubljena izletniška točka. Ime
»Rod sivih rudarjev« pa je predstavljalo rudarsko tradicijo kraja in se je zgledovalo po
tabornikih iz premogovnih krajev, ki so si
izbrali imena, v katerih je bil poudarek na
»črnih rudarjih«.

Slika iz Brezovega gaja pa je, kljub temu da
ni bila dovolj za izbor imena roda, prva slika
tabora in tabornikov Roda sivih rudarjev.
Po spominu zapisal dr. Andrej Fajmut

Tabor v Brezovem gaju
Na sliki od leve proti desni
so: spredaj - Edi Štrucl, Robert Gaber, Pavel Steblovnik, Adam Simetinger, Hubert Ipavic; zadaj - Milan
Simetinger, Milan Praznik,
Jože Markovič, Ivan Gosnik, Roman Gosnik, Štefan Fajmut, Andrej Fajmut,
Franc Raušer in August
Praznik.
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KRUH

mu skobacala na prsi in trebuh. Potem je začel pripovedovati. Šele pozno smo odšli spat.
Naslednji dan, v nedeljo, smo imeli gamsovo
ali pa srnjakovo meso. Tega je stric prejšnji
večer skril na podstrešju.
Tudi pozneje ni bilo pri nas kruha preveč.
Žita pri nas nismo sejali. “Izpije ga rja,” se je
opravičeval oče, ko mu niso uspeli poskusi,
da bi pridelal kruh doma, “je bolje pustiti vse
za košenino.” Krušno moko smo kupovali.
Oče, ki je bil rudar, je vsakih štirinajst dni
prejel plačo. Takrat se je mati odpravila v vas
po ‘basengo’. V mehovih je prinesla moko in
nam spekla kruha, po pedenj visoke hlebe …
Čeprav nam je šlo precej opeto, so me neko
jesen poslali v mesto v šolo. Ko sem se poslavljal od doma, je zorelo sadje in po vsej dolini je bilo razlito zlato: listje je rumenelo, le
smrekovi gozdovi so se potapljali v zelenju.
Takrat je mati pekla kruh. Stal sem ob njej,
ko je mesila in ni se mi nikamor mudilo. Nekaj me je tiščalo v grlu in najrajši bi bil zajokal. Tudi materi so drsele solze po licih. Nekatera je našla pot v lepljivo testo.
Ko je umesila, je sedla na stol ob kadunjah,
me pobožala in mi zaupno dejala: “Spekla
bom hlebec in ti ga skrila v kovček. Če bi ti
bilo kdaj v mestu le težko za domom, odlomi
košček, pojej ga in odleglo ti bo.”
Naslednje jutro sva z očetom odpotovala.
Dokler je bil oče z menoj, mi ni bilo dolgčas.
V mestu sem bil prvikrat. Doživetje je bilo
premočno, da bi mi prišli na misel dom in
domači. Ko pa je oče odšel in me pustil ob
gospodinji, ki je le slabo znala slovensko,
sem mahoma spoznal, kako sem postal silno
osamljen.
Bil je večer in ždel sem ves zgubljen v kotu
pri postelji. Zatisnil sem oči in videl mater,
kako mesi kruh in solze, ki jih polzijo po licih. Videl sem čudovito pokrajino: domačo
hišo, Bruse in vso dolino tja do obronkov
Pece, blestečo v sončni luči.
Jokal sem dolgo in neutešljivo. Med jokom
sem poiskal oni hlebček kruha, ki mi ga je
dala mati na pot. Odlomil sem si krajček.
Poskušal sem jesti, pa je šlo le stežka. Šele
znani domači okus kruha in smrekovih iglic

Kadar nam je oče rezal kruh, je ravnal zelo
previdno. Če pa se mu je le ponesrečilo in
mu je padel košček na tla, ga je vedno skrbno pobral. Tako je oče cenil kruh in je učil
tudi nas spoštovati ga.
Kruha ni bilo pri hiši v izobilju. V dneh prve
svetovne vojne sta starejši brat in sestra pogostokrat pobrala iz miznice vse drobtine,
ki so se tam nabrale. Gotovo sem jima pomagal tudi jaz, a tega se ne spominjam. V spominu pa hranim obiske našega strica, ki je
takrat živel nemirno življenje divjega lovca
po toplanskih hostah in skalah po Peci. Kadar se je oglasil ob sobotah zvečer pri nas,
je nastalo pravo praznično razpoloženje. Brkati močni stric nas je vse po vrsti pohujčkal, da smo vriskali od veselja; sestro je tudi
porusal, da so ji ličeca žarela in je imela, čeprav se je smehljala, tudi solze v očeh. Potem
je snel nahrbtnik in ga začel razvezovati. Vsi
smo željno ugibali, kakšne dobrote so skrite
v njem. Stara teta, kmetica z zlatim srcem,
ni nikdar pustila strica praznih rok od hiše.
K temu, kar nam je na Peci priskrbel on, je
zmerom tudi še sama kaj dodala. Po navadi
je izvlekel stric punkeljček ajdove moke in se
je pripravil, da nam bo skuhal žgance. Medtem ko je stric vodíl moko, smo otroci mulili
dišeči, rženi kruh. Urezal nam ga je od krajca, ki mu ga je dala Kordeževa mati. Ta kruh
je bil čudovito okusen, boljši od domačega,
ki je bil umešen iz kupljene moke. Ko danes
o tem razmišljam, se mi zdi, da nas je gledala mati takrat skoraj nekam očitajoče. Morda ji ni bilo po volji, da smo hvalili tuji kruh.
Lahko pa tudi, da se motim. Mati se je nam
in stricu tudi zmeraj smehljala.
Še sedaj se spominjam, kako dober je bil tisti
kruh. Da je bil domači še boljši, tedaj nisem
vedel. Spoznal sem to šele mnogo kasneje.
Ko smo pojedli ajdove žgance in mleko, se je
stric ulegel po klopi za mizo, skručnil nogi
– napravil je Peco, kakor je navadno rekel
– in posadil mene nanjo. Brat in sestra sta se
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od omela, s katerim je mati pometla peč,
preden je kruh usadila, je zbudil mojo pozornost. Spoznal sem takrat, da je bil materin
kruh najboljši, kar sem jih kdaj jedel. Tega
prepričanja nisem izgubil nikoli. Še dolgo nisem prenehal jokati in zaspal sem s krajcem
v rokah.
Premagal sem domotožje. Če pa je kdaj le
zopet hotelo izbiti na dan, sem odlomil košček kruha – hlebec se mi je že tako osušil,
da sem to mogel storiti le z največjo mujo
– ga žvečil in okušal dobro mi znani domači
okus. Bilo je bolje.
Ko sem pozneje še večkrat odhajal od doma,
kruha nikoli nisem pozabil vzeti s seboj.

ki smo imeli le malo kruha pred žetvijo. Hrepeneče smo čakali žetve, ker smo vedeli, da
je po njivah dozoreval tudi za nas hlebec pogače.
Sedeli smo za mizo in pripovedoval sem domačim, da bodo kmetje čez dan ali dva začeli žeti in da že pripravljajo mlatilnice. Kakor
da poslušajo prelepo pravljico, so strmeli
vame, ko sem jim pravil, da bom pri mlatilnici pomagal, zato pa, da mi bodo vaščani
dali pšenico.
Veselil samo se lepega, belega kruha. Bili
smo srečni, da je vendarle prišel ta dan.
Kar na mah pa je nebo potemnelo. Izza Juhorja je zavel silen veter in sonce, ki je še
pravkar z vso močjo pripekalo, so zakrili temni oblaki, ki so se kakor zlovešče pošasti
podili po nebu. Veter je naraščal in se z vso
silo zaganjal v vejevje murv, da je v njihovih
krošnjah bučalo kakor od strahu. Gosi in
race so se z razpetimi perutmi plašno podile po vasi. Zatulil je pes. Takoj za tem se je
od povsod zaslišalo tuljenje, ki se je mešalo
z mukanjem govedi. Tam gori pod nebom pa
so zdaj črne oblake zakrili drugi, nekoliko
svetlejši, ki so pridivjali strahotno mrmranje.
Utrgal se je blisk. Za njim drugi, tretji. Kakor
da se lomi zemlja, ki je bila sedaj odeta že
skorajda v temo, je oglušljiv grom pretresal
pokrajino.
Venomer ponavljajoči se bliski so razsvetljevali njive, koder je zorela pšenica. Kakor v
onemogli nemoči so valovila stebla pod težo
prepolnega klasja …
Potem se je vsula toča.
Ko je po nekaj minutah posijalo sonce, smo
vedeli, da je uničen tudi kruh, ki je zorel za
nas. Zato je jok napolnil naše skromno bivališče. Ni bil to navaden jok. Bila je obupna
tožba za izgubljajočim se življenjem. Bil je
prastari človekov krik in jok:
“Kruh! Kruh! Kruh!”

Med drugo svetovno vojno so nas izselili v
Srbijo. Hoteli so nas uničiti. Zato so nam odvzeli še oni borni kos kruha, ki smo si ga služili s trdim delom. Prepustili so nas umiranju, daleč vstran od doma. Toda dobra srca
Šumadincev so čutila z nami in njihove darežljive roke so nam pomagale.
Iz mračnih dni pregnanstva mi bo ostal vedno v spominu dan, ko se je izkušnjam o kruhu, ki mi jih je bilo dano doživeti, pridružila
nova, večja od vseh prejšnjih.
Na majhno šumadinsko vas je legla silna julijska pripeka. Neznosna vročina je v opoldanskih urah prisilila ljudi, da so si iskali zavetja, kjer koli so mogli najti malo sence. Vas
je molčala. Še živali so utihnile in le včasih je
nekje – v skoraj suhi rečni strugi – zagagala gos, ki je iskala zadnje vodne tolmunčke.
Vinogradi nad vasjo so nemo obležali in se
predali omamni toploti. Pod vasjo pa se je širilo obsežno pomoravsko polje, iz katerega
je daleč na vzhodu vstajal – kakor silen stožec – Rtanj. Lep je bil pogled na to polje. Kakor veličastna preproga iz zelenega žameta,
okrašena z zlatimi vložki, je ležala tamkaj in
nad njimi je zrak trepetal v vročini. Med temnozelenimi njivami koruze se je tu in tam
bleščala dozorela pšenica. Vas pa – tu sem
se je polje nekoliko dvigalo – so obkrožale
njive, po katerih je čakala žanjic sama pšenica …
Posebno lep je bil razgled na to polje za nas,

Glas Mežiške doline
leto 1., številka 3., Mežica, 31. maj 1952, stran 6-8

Filip Mrdavšič
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FOTOREPORTAŽA

UTRINKI

Počastili smo 60-letnico smrti Prežihovega
Voranca

Vaja evakuacije iz osnovne šol
Foto: B. Hancman

Učenci OŠ so odigrali nekaj prizorov iz Solzic

Prikaz gašenja z gasilnikom
Foto: B. Hancman

Najstarejša na srečanju starostnikov je bila
Bibijana Ladinik ...
Foto: D. Mazej

30. srečanje koroških planincev pri Kumru v Koprivni
Foto: M. Savelli
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... najstarejši prisotni krajan pa Jože Kaker
Foto: D. Mazej

IZROČILO

NEVIHTA
Naša babica nam je večkrat pripovedovala o tem dogodku in to je čista
resnica.
Bilo je 17. julija 1875, ko se je nad Peco
in Toplo utrgal oblak.
Moja babica je bila Mihevova iz Podpece. Rojena je bila leta 1867 in je
bila takrat stara osem let, se pravi,
da se je to zgodilo leta 1875.
Z očetom sta bila takrat na Peci. NaV sredini oče Simon Mihev, ki je bil ob neurju na Peci, in
enkrat je sredi dneva postalo popolsinova Miha in Ivo, učitelj v Podpeci v letih 1921 do 1941.
noma temno. Kot ponoči! In potem je
začelo deževati, v resnici je lilo, kot bi vodo
bil ‘nedév’, se pravi ‘ne delati’.
zlival iz vedra. Pa ji je rekel: “Danes je pa naPrav na tak praznik so bili pri Burjaku pri
jin poslednji dan, te ujme ne bova preživela.”
kosilu, pa je glavni hlapec vprašal gospodarVendar sta po naključju našla dovolj veliko
ja: “Ka bomo pa mi dons devali?” Burjak pa
previsno skalo, kamor sta se zatekla in preje rekel:
vedrila.
“Ka bomo devali? Seno bomo spravljali.”
Takrat je Malo Peco ogulilo do skal! Vse se
“A dons?! Je pa ja Lekš!” Je pa rekel Burjak:
je valilo navzdol po dolini Tople. Odnašalo je
“Ka Lekš! Lekš nam ne bo rihtal, bomo mozemljo, skale, drevje in rastje, pri tem pa porali kr sami narêdit.” Tu se je pokazala godiralo vse, kar je bilo na poti. Tako je odneslo
spodarjeva oholost do svetnika, ki so ga od
vse mline: Kodeževega, Florinovega, Burjanekdaj spoštovali.
kovega, Pecnikov mlin bolj spodaj, zrušena
Potem pa je Lekš naredil ta svoje, ko jim je
je bila Kordeževa žaga, Burjakova žaga …
‘nesel’ mlin pa žago, jim zasul njive, na katePred tem so bila po dnu doline lepa kmetijrih jim je leta in leta rasel kruh …
ska zemljišča, s tem nanosom pa so bila vsa
uničena. V tistih časih pač ni bilo možnosti,
Imamo pa pri nas en ‘vizitacijski zapisnik’ iz
da bi tako naplavino odstranili ali kaj temu
leta 1823. Komisijo so sestavljali trije Toplani
podobnega, tako da je ta nanos ostal in je
in en član Okrajnega glavarstva, ki je zadevo
danes to področje zaraslo z gozdom.
vodil. V tem zapisniku so opisane njive, ki jih
Ujma je trajala kake pol ure. Med tem časom
danes ni, in vrsta in količina pridelkov, ki so
pa je nad Koprivno sijalo sonce, neurje se je
jih takrat pridelali v Topli. Na podlagi tega
zneslo samo nad Toplo.
so potem določili davčno obveznost. Med
Od takrat je bila Mala Peca desetletja dolgo
ostalimi pridelki je opisano, da so tu sadili
povsem gola. Zdaj se zarašča.
koruzo. Zagotovo je to bilo res, ker obstaja
vrsta koruze, italijanska sorta ‘činkvantin’
To bom povezal z nekim drugim dogodkom,
ali stodnevnica, ki je dozorela v stotih dneh
ki je s prejšnjim sovpadal.
vegetacije. Zato mislim, da je to bilo možno.
Takrat je bil spoštovan sveti Lekš, ki so ga
Pozneje pa ni bila vpisana ne koruza ne ajda.
častili kot zavetnika pred neurji in drugimi
Ajda je strniščni pridelek, pri nas so jo nekoč
naravnimi nesrečami. Godoval je 17. julija.
sejali, vendar ni prav dozorela. Sicer pa so
Na ta dan se na domačiji ni smelo opravljati
doma pridelovali rž, predvsem v novnah pa
kakega večjega dela, ničesar voziti, ta dan je
pšenico in krompir.
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IZROČILO
Pa še eno bom povedal:
Pri nas smo imeli enega hlapca, ki je bil posebnež. Med drugim je imel navado, da je
vsakega človeka tikal, vendar pa je vikal
bika. Rekel mu jel: “To ste pa vi!”
Pa se je zgodilo, da je neko nedeljo šel črnjanski kaplan v Koprivno maševat. Ko je
šel mimo Končnika, se je srečal s hlapcem.
Pa mu je rekel hlapec: “Čuj, ti, gori, na vrhu,
so bik! Njih se ti pa ahtej!”
Je pa kaplan odgovoril: “Ti kar za sebe skrbi,
z bikom se bova že midva sama pomenila.”
In je šel naprej proti Koprivni.
Pa sta se res srečala z bikom. In ga je, kaplana, porolal. Polomil mu je nekaj reber in še
kaj, tako da se je komaj živ privlekel nazaj
do nas. Potem ga je naša babica tu imela en
teden, ga obvezovala, negovala in hranila,
da je počasi ‘k sebi prišel’. Za časa Avstroogrske je bilo strogo kaznivo, če je kak lastnik komu povzročil nesrečo, se poškodoval
ob delu v njegovem gozdu ali kar koli takega.
Kazni so bile tako visoke, da se je zgodilo, da
je lep del kmetije šel za poplačilo take škode.
Zato so se tega ljudje zelo bali.
Jaz imam od hlapca, ki je bil vse življenje
pri nas, njegovo delavsko knjižico iz let okoli 1870. V njej je njegov osebni opis: velikost,
barva oči … in vse njegove pravice in njegove dolžnosti. Napisano je po slovensko in
nemško. Torej so tudi hlapci imeli natančno
zapisana neka pravila, ki so veljala za hlapca v odnosu do gospodarja in gospodarja v
odnosu do hlapca. Dan pred novim letom so
po navadi hlapci odšli v Črno in se tam dogovarjali, kam bo kdo šel služit po novem letu.

Topla leta 1928: na sliki Miha Friškovic, 40 let pastir pri Končniku

Vsak je s seboj imel skrinjo, v kateri je imel
vse premoženje, gospodar pa ga je z vozom
peljal v Črno in tudi drugam, če se je tako
dogovoril.
Zelo spoštovan je bil odnos do Boga. Če je
bilo tako, kot so si želeli, se je zgodilo po božji
volji, če je bilo drugače, pa je spet bila božja volja. Zakaj se je ali se ni nekaj zgodilo,
ni bilo dvoma. Ko je še živela moja mama in
se je pripravljalo k nevihti, so imeli blagoslovljeni les od velikonočnega snopa, ga dali na
oglje, pa tisti les prižgali in dali ven, da se je
to kadilo. Pa svečko smo prižgali. Potem se
je vse v nekem času na svoj način odvilo in
je bilo vedno sprejeto tako, kot se je zgodilo.
Vse so vzeli dosti lažje kot danes, ko se jezimo na vse, kar ni po naši volji.
Na kmetijah tudi niso polagali neke velike
pozornosti niti rojstvu niti smrti. To je bil naravni ciklus, ki je sovpadal z življenjem, katerega del sta tudi njegov začetek in konec.
Ko je bilo rojstvo, je bila v zavesti tudi smrt in
tako naravno so to sprejemali.
Ko so še iz Koprivne pokojne pokopavali v
Večno vas (v 18. stoletju), verjamem, da so
pozimi, kadar je bilo obilo snega in je bil
hud mraz, pustili, da je pokojnik zmrznil in
ga pokopali, ko je bilo to mogoče. Menda so
tako delali tudi na Primorskem.
Pripovedoval Ivan Kočnik, Končnikov Anzi,
zapisala Marta Repanšek,
sept. 2010

Razglednica Tople iz leta 1928
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HUMOR
KAKO SEM POSTAL ATA SVOJI PESI?

beseda nanesla na politiko, politične velmože in njihove razprodaje “slovenskih jajc” …
in nekaj ga je spomnilo, da ima v avtu na
zalogi dva koledarja: domačega pevskega
zbora MePZ Markovič Kristl – Mato in folklorne skupine Luka Kramolc Šentanel, kjer
se med nastopajočimi ponosno kaže naš
harmonikar Lojze (bil je fraj, zato je bil brez
frajtonarice).
Ponudba, ki mi sleče gate: za domače in črnjansko kulturo moram dati kak evrek, za
Pe-te/r/leta, ki tako rad leta na stroške države in družbe ter vztrajno nabira politične
točke, pa tudi, saj si je zaslužil večne simpatije in spomin že s tem, ker je na poseben
desničarski način pod strokovnim vodstvom
na 2000 let podlage delal za ljudstvo, da bi
razvrednotil družbeno lastnino do nule, da
si socializem ne bi nikoli več opomogel in se
pokazal na plano (vidite, Polonika, Blitz in
ostala perjad iz tega jata, kje, s kom in s čim
se je začelo, kar sedaj tako radi kritizirate
– ja, začetki so običajno nedolžni, nadaljevanja pa niti ne). In sem se na tistih osemdesetih ali sto metrih do doma odločil, da bom
Lojzlna namestil tam, kjer vsak pogleda: na
zadnjo stran ogledala na stopnišču oziroma
na najbolj gledani točki naše bajte. Vraga,
vsako ogledalo vendar ima zadnjo stran, a je
nikoli ne pokaže. Naj naš špegl pokaže, da
ima naša družba tudi riti in katera je prva
rit samostojne Slovenije.
Preklinjanje dovoljeno, smehu je pa tako ali
tako namenjeno.

Peso nagovoriti kot ata, je del dolga svoji preteklosti.
Mislim, da sem nekje ta anekdotski zapis že
objavil, a ne vem več kje in kdaj, ga pa zelo
rad povem. Bilo je v času bivanja (full option
family) v bloku. Balkon v prvem nadstropju.
Lep poletni popoldan in živžav na otroških
igriščih pred blokom. Desno – dva balkona
proti zahodu, na balkonu sosedje, mi pa tudi
na balkonu. Omenjeni sosedje so imeli psa,
ki je bil zelo samostojen (le stal ni, ker je bil
vedno v gibanju). In je štirinožec “odgibal”
na igrišča ter mrtvo hladno poslušal neuspešne vztrajne pozive sosede in sodelavke,
da naj pride domov. Nič, nič, nič in nič, zato
ga je pomagal osveščati kakšnih dvanajst let
star sin sodelavca: “Medo, domov, mama te
kliče!” in tako naprej in tako dalje … midva z
ženo pa v smeh in pomagava širiti informacijo o mami, ki ga kliče. Tako je nastala fama o
sorodstvenih povezavah, ki se je trajno prijela. Tako trajno, da nihče ne vidi v tovrstnem
“tituliranju” nič slabega. Mar ni pošteno, da
sem se oklical za “prednika” članice tropa,
ki mu z veseljem pripadam?
LOJZE PETERLE v mojem domu
DOBRA BESEDA, DOBER PREMISLEK IN
LOJZE PETERLE PRAVO MESTO NAJDEJO
Moji dnevni pohodi po kosilu so velika inspiracija mojega penzionističnega obdobja in
moral bom začeti redno poročati o “dnevnih
dogodkih” pohajanja. Vedno, ko se vrnem z
menažkami, bi lahko kaj napisal in če se odrečem prirojeni lenobi, bi v enem letu lahko
nastala kar zanimiva “čitaba” in kar nekaj
strani za morebitno knjigo … Današnja zgodba bi bila najbrž dovolj zanimiva za ovekosrečenje? Morda za Lojzeta ne posebej, za
nekatere pa vendar. Na poti domov ubiram
stopinje mimo bloka, v katerem smo bivali
skoraj petnajst let, ko me “v zasedi za vogalom” ujame Burica. Po razgovoru, z njim se
je vedno prijetno in prijazno pogovarjati, je

KAKO POTEKAJO RAZPRAVE NA BLOGIH
IN ZAKAJ OB NJIH ČLOVEK LE TEŽKO
UŽIVA?
MOJA PARANOJA
Čudna vrsta paranoje se me loteva: začenjam se bati razlag. Ko kaj boljšega in večpomenskega napišem, takoj vidim, da bi to
moral razložiti. Enkrat, dvakrat, trikrat …
gre brez težav, ko bi pa moral razlagati večino najboljših domislic, pa postane moreče
in moteče. In izgubim elan ter motive. Po50

POEZIJA
skušam ponuditi nekaj dobrega in originalnega, na koncu pa, “ko beseda da besedo”,
nastanejo pričkarije in zamere prizadetih,
ki so sami zapeljali v močvirje. ZATO SEM
SE ODLOČIL, DA … kaj sploh lahko storim?
Razlagam misli, ki so ljudem nerazumljive in
v tistem hipu, ko bom napisal razlago, bodo
vsi razumeli in mi očitali, da se tako misli ne
pišejo. IN ŠE PRAV BI IMELI. A tudi kritike

se naj ne bi pisale o nečem, česar ne razumemo … MNOŽICA, TVOJE BISTVO, NE
BEDARIJA. ŠE PARODIJE NA SVOJE IZKUŠNJE IN TRAVME NE MOREM NAPISATI,
saj je najbolj aktivni kritiki (pa najbrž večina
molčeče večine) sploh ne bi razumeli. IN BI
NA KONCU SPET BIL ŠPETIR.

NOSTALGIJA

HEDONE

V hiši na podeželju
spev kitare poje v mesec.
V hiši na podeželju
stene so tapete iz rož,
postelja iz lesa, stkana iz vrtnic.
V hiši, tisti tihi hiši, kjer vse spi.

Porcelanasta skodelica,
drobna, polna čipk.
Vzorci rož in modrina spominčic.
Na dnu pa zmaj, odpira gobec in grozi.

Niko Brumen

Pij to sladkost, ti norec!
Postrezi si z figami na zlatem pladnju.
Kolače sramote jej,
zastonj so priloženi.
Ne glej na nič, sladko je, kar
je na črnem prtu.
Sladko je vse, kar na mizi leži.

Pot iz lesa in smole,
razbit lestenec sveti na obraz.
Vonj se širi po starini,
kazalci ure trkajo na ušesa.
In tišina, povsod le molk.
Ne moreš jih zbuditi … Ne moreš govoriti.
Ptice so že zletele nekam na jug.
Smeh se je izgubil v čas.
Kakor bi obstalo nebo
in je življenje izginilo.
Vse se je zavilo v molk.
Le duh riše besede iz prahu.
V hiši na podeželju …
Vse spi.

Vonj po medici!
Tako prijetna sladkoba,
Omamljen si, omamljen, to prisegam.
Zakaj si bruhal, če si jedel lek?
Zakaj si jokal, ko pa je pred tabo mana?
Vsaj tako si pravil.
Konec je te jeremijade.
Saj si jokal le za dušo.
Izgubil si jo, ti norec.
Izgubil v breznu hedonizma.
Zakaj si zasmehoval, če si sam bil klovn.
Norec, blaženi idol pokvarjenosti.

Okna so kazala izginule podobe.
Na žimnici vonj po ljubezni.
Ni jih več tu, gledajo z očmi,
slike na steni, me vidijo.
A oni spijo.
V večnosti spijo.

Mojca Emeršič
Mojca Emeršič
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»Čas je prazen prostor, ki ga izpolnijo šele dogodki, misli, občutja.«
(Humboldt)

telovadbi je kot voditeljica delala tudi tovarišica Zinka Povh – Kamnik. Njena sestra Anica nam je šivala obleke za ritmične nastope.
Kar nekaj časa je stanovala pri Nagliču, bila
je odlična šivilja z izrednim posluhom za
mladino. Nekaj oblek oz. »krojev« predvsem
za ‘žensko deco’ in pionirke pa je društvo dobilo od ‘zveze’, za množične, okrajne in republiške nastope.
Počasi se je naša telovadnica polnila z orodjem in drugimi telovadnimi pripomočki, mi
pa smo opravile še nekaj seminarjev in tečaj ritmike. Najboljša je bila naša prva vrsta
mladink, ki je na vajah orodja na državnem
prvenstvu v Osijeku osvojila prvo mesto. Telovadba je potekala po urniku enkrat tedensko, vsi pa smo lahko nedeljske popoldneve
preživljali v telovadnici. To je bila skupinska
vadba fantov in deklet na orodjih, ki smo jih
imeli posebej radi. Nekaj naših nastopov se
je kar redno ponavljalo iz leta v leto, zato
smo morali pridno vaditi vedno nove in nove
vaje, ker smo na množičnih nastopih nastopali skupaj z drugimi društvi z istimi vajami.
Posebej in dolgo smo vadile na nastop v Beogradu za Titov rojstni dan. Zato je ta nastop
ostal nepozaben spomin.
Podobno je bilo, ko smo se pripravljali, tudi
fantje, za nastop na II. GIMNAESTRADI v
Zagrebu. To je bila vaja, kjer nas je nastopalo 3000 iz vse Jugoslavije. V Zagrebu smo bili

Dogodki, ki zapolnjujejo moj čas, segajo daleč nazaj, segajo v obdobje po osvoboditvi,
ko je delovni polet zajel vse ljudi in se odrazil
tudi pri ljubiteljih telesne vzgoje in športa. Posledica so bili množičnost in vsestranskost,
številni telovadni nastopi, izleti in športna
tekmovanja. Ljubezen do telovadbe in vsega,
kar je povezano z njo, nam je že v osnovni
šoli vsadila tovarišica Janja Žunkovič. Te njene sadike so bile kot drevo, ki raste in raste,
se širi, zeleni in vztraja ne glede na pogoje
dela. Pri tem imam v mislih našo skromno
telovadnico, maloštevilna telovadna orodja
in skoraj nič drobnih telovadnih pripomočkov. Kadar mislim nazaj, se vedno spomnim
na peč, veliko železno peč, ki je stala v kotu
pod odrom in ni nikoli pregrela cele telovadnice, kljub temu da so fantje pridno nosili
drva in kurili. Sicer pa nas ni zeblo, ker smo
bili neprestano aktivni, skratka v pogonu.
Najbolj zaslužnih za razvoj telesne vzgoje je
bilo veliko posameznikov in pa seveda UO
društva PARTIZAN. Veliko zaslug za uspešno in vsestransko vadbo pa imata načelnica Janja Žunkovič in načelnik Milan Čurin.
S svojim predanim delom sta vzgojila vrsto
navdušenih in sposobnih telovadcev in telovadk, marljivih vaditeljev in skoraj vsega
prebivalstva Črne, ki so z veseljem žrtvovali
svoj prosti čas v dobrobit društva Partizan.
V letu 1955 so nas, Jožico Grabner – Čepin,
Minko Petrič – Lednik in mene, Lenčko Pudgar – Ošlak poslali v Maribor na vaditeljski
tečaj. Pridružil se je še Milan Pečovnik za
društvo Helena. Tečaj je bil kar zahteven, spoznavali smo metodiko telesne vzgoje, pravila
redovnih nastopov in tekmovanj, seznanjali
smo se z osnovami vaj in odčitavanjem leteh iz priročnikov ter spoznavali skupinske
tekmovalne športe. Po vrnitvi smo prevzele
vsaka svojo skupino in pod mentorstvom
tovarišice Žunkovič nadaljevale svoje delo,
sedaj bolj strokovno podkovane. Pri ženski

Sedijo od leve proti desni: J. Srebot, K. Dretnik,
A. Vodovnik, F. Čuk, S. Šancl. Stojijo: Z. Povh, V.
Miklavc, M. Petrič, E. Drofelnik, J. Žunkovič, M.
Čurin, J. Grabner, M. Gašpar, L. Pudgar, A. Strmčnik.
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dva tedna in smo vsak dan pridno vadile. Če
smo bile na prvi skupni vaji zadnje v koloni,
smo bile na nastopu prve, ker smo vaje izvajale zelo lepo. Poleg veličastnega nastopa,
nastopajočih tudi iz drugih držav, mi je ostal
v spominu trening, ko so nas na vročem stadionu v Maksimiru kar gasilci poškropili
s curki vode in smo se sušili kar tam med
izvajanjem vaj. Spominjam se, da so fantje
telovadili z 1m velikimi drvmi – peljali so jih
s seboj – pa tudi tega, da so stanovali skupaj
z Ljubljančani, med katerimi je bil tudi Miro
Cerar. Ta se je z nami, predvsem s fanti, pogovarjal zelo sproščeno, v svoji veličini je bil
preprost in v mojih očeh res veličina.
Nepozaben mi je ostal spomin na naše gostovanje v Ljubljani pri društvu Tabor. To je
bil naš celovečerni nastop na prostem v soju
žarometov. Spominjam se nastopa na švedski klopi, ‘ženska deca’ pod vodenjem Jožice
Grabner. Bile so enkratne, vsi so v njih videli
naše bodoče šampijonke. Seveda so bile vse
točke lepo izvedene, posebnost je bil ‘cvetni
valček mladink in ‘mazurka’ skupaj s fanti v
gledaliških kostumih. Ko smo vadili ta ples,
je posebej za to prišla iz Zagreba balerina,
da nas je trenirala in naučila. Na tem nastopu so posneli čudovite fotografije, ki pa so,
preden so jih vsi videli, neznano izhlapele.
Prišel je čas, da nas je naša priljubljena tovarišica Žunkovič zapustila, šla je na drugo delovno mesto. V UO društva Partizan je prišlo
do sprememb. Mesto predsednika društva
je prevzel Milan Čurin, načelnik je postal
Andrej Fajmut, jaz pa načelnica društva. Še
naprej smo delali z enakim elanom in po že
utrjenih tirnicah.
Spomladi smo se veselili »Prvomajske parade«, oblečeni v drese; kolona je potekala iz
Mušenika do šole, spremljala nas je godba
na pihala Rudnika Mežica. Pripravljali smo
se na DAN MLADOSTI in TITOVO štafeto.
Vmes pa so potekala razna občinska in republiška tekmovanja, kjer smo vedno sodelovali vsaj z eno skupino. Kadar razmišljam
o tekmovanju, se vedno spomnim naših priprav za »TEK OB ŽICI OKUPIRANE LJU-

BLJANE«. Kar trikrat tedensko smo trenirale tek do Polene in nazaj. To je bilo 14 km,
mi pa smo se pripravljale na 16 km. Na dan
tekmovanja smo Irena, Vida, Joža, Minka in
jaz v svoji kategoriji zasedle tretje mesto, pa
čeprav smo eno skoraj prinesle skozi cilj.
Tudi teka, kombinacija »SKOZI IN PREKO
OVIR, ORIENTACIJA V OKOLICI in STRELJANJE« v Mariboru, se ne spominjam po
rezultatih, temveč po tem, da sem v začetku teka skozi ovire bila oblečena v trenirko,
na koncu pa sem bila le v telovadkah, ker
je trenirka ostala pod bodečo žico na oviri.
Na istem tekmovanju smo na tarči iskali zadetek streljanja, našli pa smo ga na ograji v
ovratniku ‘reklca’ tekmovalnega sodnika. To
so veseli spomini skozi moje oči.
Kar na začetku jeseni smo začrtali program
do novega leta. Prva je bila na vrsti proslava ob 29. novembru, ki je bila vedno zelo
svečana. Izbrali in trenirali smo vaje, ki so
dale poseben poudarek prazniku v glasbi
in z gibom. Kar kmalu je sledila proslava za
22. december - dan JLA. Malce manj svečan,
pa zato bolj prisrčen in vesel, saj so v dvorani sedeli vojaki, za našo vojsko pa so otroci
vedno radi nastopali. Spominjam se nastopa mlajših pionirk, bilo jih je kar dvajset na
odru; zaplesale so sedem kol, zaključile s topotanjem in petjem hopšajdiri ... ki je navzoče tako očaralo, da smo kasneje za ta nastop
prejele posebno priznanje vojske.
Za prihod dedka Mraza so bile spet drugačne priprave. Poglobiti smo se morale v pravljični svet … pionirke so postale snežinke in
tudi plesale tako, pionirji so se spremenili v
škrate in so plesali z lučkami, mladinke so
postale vile in plesale ob jelki in na koncu so
ta pravljična bitja pripeljala na oder dedka
Mraza z darovi v veliko veselje otrok v dvorani. Ta pravljica se je vsako leto znova ponovila, mi pa smo poskrbeli, da je bil nastop
vedno nov in drugačen.
Ko se je zimska pravljica preselila na sneg v
obliki sankanja in smučanja in nadaljevala s
tekmami, je bil čas za »KOROŠKI SMUČARSKI TEDEN«- kot bolničarka sem pridno de53

žurala na tekmah in navijala za svoje favorite, po tekmi in službi pa pripravljala dekleta
v telovadnici na svečani zaključek tedna s
podelitvijo diplom in pokalov. Nastop je moral biti zelo pester in lep. Z dobro glasbo, v
lepih oblekah in s privlačnimi plesi; eden od
povezovalcev programa nas je takole napovedal: »Sedaj pa z zasneženih prog v vročo
Afriko!« Res nam je spet uspelo navdušiti
gledalce.
Da ne pozabim zapisati, da nas je prva leta na
nastopih vedno spremljala živa glasba. Najprej nas je na akademijah spremljal manjši
glasbeni sestav iz vrst domačinov, imenovan
»TAVBIJI«. Velikokrat je na svoj instrument
igral Stanko Golob, kasneje Franc Čepin,
tudi pianist se je našel, pa tudi harmonikar
- vse do uveljavitve plošč in še kasneje kaset.
Čeprav je moje pisanje zelo žensko obarvano, smo se srečevali in sodelovali tudi s fanti
in njihovimi vodniki. Dobro smo se razumeli
in bili kot ena velika družina, gledano z mojimi očmi in srcem.
Sredi naše zagnanosti pa je nastopil neki
novi čas. Vse je prevzelo ŠŠD, delovale so
tekmovalne panoge in večerna rekreacija in

verjetno še kaj. Vse je bilo daleč od nas, nekateri nismo več obstajali - tako sem takrat
čutila. Svojo notranjo potrebo po telovadbi
sem realizirala na drugačen način. Vpisala
sem se v šestmesečni PLESNI TEČAJ standardnih plesov, ki je potekal v Mežici. To
znanje sem mnogo kasneje prenašala na
osmošolce, ki so se pripravljali za valeto. Posvetila sem jim dve sezoni v Mežici in v Črni.
Prepričana sem, da so se naučili osnov plesa, ki je odskočna deska za naprej. V Črni
mi je pomagal tovariš Vester Grabner. Do tu
smo bili tovariši.
Svoje telovadno znanje sem prenašala tudi
na drugačne, s katerimi sem delala po ukinitvi bolnice. Med njimi je bilo veliko zelo spretnih in željnih tega, kar sem jim nudila. Kot
zrela oseba sem se še enkrat podala v Maribor na tečaj moderne gimnastike, izvedela
veliko novega in potrdila staro znanje. Ko
sem obiskovala Pedagoško akademijo, sem
se seznanjala tudi s korektivno gimnastiko
in uspešno opravila izpit. Kasneje je OŠ spet
poskrbela za rdečo nit, saj je meni in Ivanki
Srebot ponudila krožek RITMIKE IN GIMNASTIKE. Z veseljem sva vodili krožke in jih
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uspešno zaključili z nastopom na predstavi.
Zadnje desetletje pa združujem telovadbo
in vse, kar je z njo povezano s skupino upokojenk, VETERANKE imenovano, kjer sem
skoraj tako srečna, kot sem bila nekoč pri
Partizanu.
Kdor se sprašuje o smislu življenja, je slabo
postavil vprašanje: življenje nam postavlja
vprašanja, mi smo nagovorjenci, ki moramo
odgovoriti. Življenje je učenje. Odvisno je od
ljudi, s katerimi se družimo.
»VSE je bistveno nositi s seboj. Prav malo
stvari potrebuješ, da hodiš v pravo smer, da
ne zmrzneš, ugasneš, obnemoreš in ne pozabiš svojega jezika«, pravi v svoji knjigi Alenka
Rebula. Manca Košir pa pravi o njeni knjigi,

da je avtorica strnila življenjske izkušnje, ki
so se nabirale na dnu njene dušne školjke.
Pustila jih je, da so počasi in tiho rastle in
se iz grobih kamenčkov spremenile v bisere.
Biseri so plod bolečine, a ko jih jemljemo v
roke, o tem ne vemo nič, ko jih gledamo, se
njihov sij preseli iz njih v nas in obsije naše
lastno kamenje. To nam da moč, nas nahrani z upanjem, da je tudi v naši globini moč,
da lahko iz vsake stiske zgnetemo nekaj živo
osrečujočega. In to vam, dragi bralci, tudi želim v prihajajočem letu.
In je čas krajših dni in dolgih noči, je čas pričakovanja novega, mogoče belega, in upam,
da boljšega …
Helena Ošlak

Lazanja s sirnim
namazom

PETROV KOT(L)IČEK

Večkrat se je tudi pri nabavi hrane dobro
obnašati po znanem angleškem pregovoru:
nisem tako bogat, da bi kupoval poceni stvari - kljub današnjim razmeram v denarnici.
Naslednji recept za lazanjo sem zakompliciral; namesto z uporabo recimo nemastne
skute vam svetujem, da uporabite sirni namaz, ki ga lahko najdete v vsaki trgovini.
Mere so približne.
•
okoli 200g mletega mesa
•
dve mali žlički olja
•
ena zvrhana velika žlica moke
•
cca. 800 g pelatov
•
dve papriki (narežite na kockice, izberite zaradi lepšega izgleda eno temno rdečo
in eno svetlo zeleno)
•
400 g sirnega namaza z drobnjakom
•
8 listov testa za lazanjo (na škatli v navodilu preberite in izberite tisto škatlo, kjer
testa ni treba prej kuhati)
Pečico predgrejte na pribl. 170-180 stopinj
Celzija. Mleto meso na olju prepražite, solite

in dodajte malo popra. “Poštupajte” meso z
moko, dodajte paradižnik in papriko, pustite
na kratko prevreti in začinite. Sirov namaz
razredčite s 6-8 velikimi žlicami vode ali mleka in mešajte, da bo masa gladka. Razdelite
v pekač v plasteh meso, testo, meso, testo.
Vrhnjo plast testa prelijte s sirovo mešanico
in pecite v pečici najmanj 20 min.
Vse skupaj bi v principu moralo zadostovati
za štiri sestradane ljubitelje testenin.
Peter Lenče
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana reševalka prejšnje križanke Katjuša Mlačnik, Podpeca 38, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner, odbor: Marjeta Burjak,
Tadeja Germadnik, Jure Kladnik, Marta Repanšek.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, december 2010.
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