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ZA UVOD
ŽUPANOV UVOD

Skupaj z izvajalci in projektantom smo ugotovili, da dela na obnovi Osnovne šole Črna
ne bodo končana v tem letu, če se z njimi ne
bo pričelo zgodaj spomladi. Zavedali smo
se, da bo sicer rahlo moten pouk ob rušitvi
starega, veznega dela med »staro šolo«, telovadnico in »novo šolo«, medtem pa sama
gradnja ne bo pretirano motila dela učencev
in učiteljev, ki že nestrpno čakajo na boljše
delovne pogoje.

Oblast ni samo moč. Je tudi odgovornost za
življenje danes in v prihodnje. Gre za dobro
življenje danes, gre za določene žrtve danes
za boljši jutrišnji dan. Navsezadnje gre za
dobro ravnanje s tistim, kar nam je izročeno
kot dediščina, in gre za zapuščino, ki mora
biti boljša od prejetega stanja.

Nekaj zamude si je izvajalec del pri SANACIJI ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE nabral
z relativno poznim pričetkom del, nekaj pa
je k temu prispevalo neugodno jesensko vreme. Potrebno je bilo skleniti aneks k osnovni
pogodbi, tako da bodo dela končana v maju
2009. V tem času naj bi se našel tudi izvajalec
za uresničitev programa za leto 2009, tako
da se dela med seboj ne bodo prepletala.
Prav zaradi sanacije doline, ki je onesnažena, sta se pri nas mudila dva eminentna gosta. Občino Mežica in s tem posredno tudi
nas je obiskal predsednik države dr. Danilo
Turk. Zanimalo ga je stanje v okolju, samo izvajanje sanacijskih ukrepov in problemi, ki
nastajajo v z zvezi s tem.

Živahna četrtina leta je za nami. V Črni je
vse skupaj eno veliko gradbišče, ki uresničuje zgoraj navedeno misel. Torej na veliko
obnavljamo in gradimo, dobro ravnamo s
sprejeto dediščino in stvari izboljšujemo, so
nove, modernejše in prilagojene sedanjemu
času.
Vreme, dobri izvajalci, zagarantirana sredstva so vzrok, da so se dela pričela hitro, ne
spomladi, pač pa celo pozimi.
Začelo se je z urejanjem centra vasi, kjer je
za nami že najzahtevnejši del, ki je terjal od
ljudi veliko potrpljenja in dobre volje. Ozka
ulica, globoko zakopana kanalizacija (3,2
m) in ostali vodi so terjali zaporo ceste in
le ozka, skromna cesta je služila kot obvoz.
Hvala za potrpežljivost.
Fantje iz Cestnega podjetja Maribor so vstajali že pred peto uro zjutraj, da so bili ob sedmih na delovišču, in tudi domov so prihajali
šele po devetnajsti uri. Tudi med njimi so očetje z družinami.
Vsaj zaenkrat smo investitor Ministrstvo za
promet RS in soinvestitor Občina Črna na
Koroškem z njihovim delom zadovoljni.
Kar na nekaj drugih delih Črne in Žerjava
so se s hitrim delom poizkušali dokazati
delavci domačina Marjana Slemenška. V
glavnem so končana pripravljalna dela na
gradbiščih, ki so iz programa SANACIJA
ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE in v tem času,
ko pripravljam članek za naš priljubljeni časopis, je vse pripravljeno za zadnje dejanje,
asfaltiranje.

Dela v Žerjavu

Na prijetnem srečanju s predsednikom in
njegovo ekipo (v njej je bila tudi nagrajenka Nobelovega sklada in moja profesorica
meteorologije dr. Lučka Kajfež – Bogataj)
sva s kolegom županom Mežice Dušanom


ZA UVOD
Kreblom opozorila na glavne probleme pri
ukrepanju:
1. po našem mnenju prepočasen tempo sanacije,
2. slabo vključevanje MKGP v izvajanje ukrepov s področja kmetijstva in gozdarstva,
3. izvajanje ukrepov na površinah, ki niso v
javni lasti (zakonodaja namreč ne omogoča
vlaganj v površine, ki niso javne in na njih ni
dovolj izražen javni interes).
Predsednik je obljubil pomoč s tem, da bo o
problemih obvestil ustrezne institucije in s
svojim vplivom pomagal k hitrejšemu tempu
obnove degradiranih površin.
Drugi pomemben gost je bil minister za okolje in prostor, gospod Karel Erjavec z ekipo,
v kateri so bili tako direktor ARSA – dr. Silvo Žlebir in direktor direktorata za okolje,
nam zelo naklonjen in odličen strokovnjak,
dr. Samo Kopač.
Glavna tema je bila vsekakor novinarska
konferenca v - po mnenju vseh - čudoviti poročni dvorani občine Črna. Na novinarski
konferenci je bil predstavljen program za
leto 2009 in še posebej izsledki študije o stanju tal v Mežiški dolini.
Prvič se je na glas omenil problem primernosti gradbenih materialov iz »hald« in tudi
o morebitni prekinitvi takšnega pridobivanja.
Ugotovljeno je bilo tudi to, da ukrepi sanacije preteklih let že dajejo prve rezultate tako
v okolju in še posebej razveseljivo, tudi pri

manjši obremenjenosti otrok s svincem.
Z županom Mežice sva si pridobila tudi termin pri ministrici za regionalni razvoj dr.
Zlati Ploštajner in se pogovarjala tudi o že
začetih delih na cestah Bistra-Najevska lipa,
Šumel–Luže in Polena–Breg. Dela na omenjenih cestah se bodo kmalu začela in še letos zaključila.

Izhod vodovoda iz jame Topla

Na podobno upamo tudi na delih pri vodovodu Topla, kjer se čaka le še na ugodno vreme in dela na zadnjih 2.200 metrih. Svečana
otvoritev naj bi bila v avgustu ali septembru
tega leta.
Pravega miru nimamo niti pri pridobivanju
projektov za naslednja leta. V pripravi je
razpis za zadnjo etapo obnove ceste Rajter–
Mušenik (odcep TAB), dela na Vrabičevem
mostu v Koprivni potekajo, za Prahov most
pa se pripravljajo projekti, kajti sicer lep, pa
vendar preozek most ne ustreza
današnjemu prometu.
Sem dober poznavalec Črne in njene okolice in menim, da je našemu kraju na nek način najnevarnejša stvar potencialni »plaz pri
Mrdavšičevem bunkerju« v Spodnjem Javorju.
Kot poje pesnik, bog ne daj, da bi se tu uresničil črn scenarij, kajti takrat bi bilo ogrože-

Cesta Bistra



ZA UVOD
najemnik kot zaprto, neobljudeno poslopje,
ki mika marsikoga, da bi v njem tudi prenočil ali se v njem drugače zabaval.
Moj uvodnik bi lahko bil še daljši; lahko bi
na glas izrazil ponos ob vrhunskih športnih
uspehih naših mladih (smučarjev na čelu s
Tino Maze, tekačev na smučeh, odbojkarjev z
uvrstitvijo v višjo ligo, o dobrem startu nogometašev v spomladanskem delu prvenstva, o
dobrem delu šahistov, kegljačev, odbojkaric
...), lahko bi poudaril izdaje zgoščenk naših
zborov Kristl Markovič – Mato in Smo, kar
smo, verjetno je vredna veliko pozitivnih besed akcija čiščenja okolja ob dnevu zemlje in
naj mi posamezniki in društva ne zamerijo,
če niso bili našteti, kajti res je v Črni ogromno aktivnih ljudi.
Skratka, ponosni smo, da živimo v kraju,
kjer imajo ljudje radi svoj kraj in so zanj pripravljeni tudi kaj storiti.

Kvaliteten in lep most se da narediti tudi z
lastnim kadrom
no res veliko ljudi in njihovega premoženja.
Uspelo nam je prepričati mlade, nove kadre na Ministrstvu za promet o nevarnosti
in prav te dni geologi vrtajo in ugotavljajo
vse potrebne parametre za izdelavo projekta za sanacijo plazu. Sama sanacija naj bi
bila v načrtih razvojnega programa države
v naslednjem dvoletnem proračunskem obdobju.

Že znameniti matematik in filozof PITAGORA je dejal: življenje je podobno olimpijskim
igram: nekateri trgujejo, drugi gledajo in
tretji se borijo. V Črni je zares in še vedno
veliko borcev.
V uvodu sem napisal, da oblast ni samo moč,
temveč je tudi odgovornost. Kaj sem mislil s
tem?
Kar nekaj svetnikov na sejah občinskega
sveta zadnje čase govori le o tem, da na noben način ne smemo podražiti nobene storitve v občini.
Resnica je drugje, praktično vse komunalne
storitve (vodarina, kanalščina, odvoz smeti …), vrtec, smučanje in še kaj imajo daleč
najnižjo ceno, ko se primerjamo s sosedi v
Mežici, na Prevaljah ali na Ravnah.

Seveda je v ognju še kar nekaj večjih in manjših projektov, ki pa so zaenkrat še toliko nezanesljivi, da o njih nočem govoriti na glas,
kajti človek s prehitro izrečeno obljubo ali
včasih samo z glasnim razmišljanjem lahko
postane lažnivec.
Menim, da je za nami nekaj let zares trdega
dela. Marsikaj novega, drugačnega in obnovljenega v občini Črna ni plod slučajnosti. Vesel sem, da ljudje to vedo, pa ne toliko
zaradi mene, kot zaradi dobrih sodelavcev
in večine svetnikov občinskega sveta.
Si pa s krajani vred želim novo obnovljenih cest, lepo urejeno mrliško vežico, boljših športnih in kulturnih objektov in veliko
družbenega standarda.

Francoise Sagan je zapisala: Pravzaprav pomeni živeti, urediti si življenje tako, da smo
kar najbolj zadovoljni. In še to ni lahko.

Na izbiro smo imeli dva možna najemnika
hotela KLUB KRNES in izbrali smo mlajšega, domačina, in osebno mislim, da fanta, ki
mu je vredno zaupati. Na vsak način je bolje
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Župan Občine Črna
Janez Švab
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Kljub kopanju spomenik še stoji

Delo v Žerjavu

Obnova mostu pri Potočniku v Koprivni

Foto: I. Greiner

Novi asfalt


KS ŽERJAV
PRORAČUN IN ŠE KAJ ...
Svet krajevne skupnosti je na svoji 5. izredni seji sprejel naslednji proračun KS
Žerjav za leto 2009. Sprejet je bil z vsemi
glasovi prisotnih članov (6) sveta. Proračun v skladu s poslovnikom pripravi
predsednik sveta, ga da v razpravo in
potrditev svetu KS Žerjav. Proračun je
sprejet, ko zanj glasuje več kot polovica
članov sveta.

Sprejeti proračun krajevne skupnosti Žerjav za leto 2009
Da bosta proračun in predvidena razporeditev sredstev popolnoma jasna, ju

Podjetje Energija in njena simfonija

podajam razčlenjena; menim, da bo tako proračun dovolj transparenten in vsem razumljiv.

Predvideni odhodki v letu 2009:
- prireditve v KS Žerjav (dan žena, krajevni praznik, starostniki, proslave)…………..............4.810 €
- pokroviteljstva KS Žerjav (društvom, šoli, vrtcu)………………………………….......................................3.300 €
- ostale prireditve (srečanje Žerjavčanov, dedek Mraz)………………………………...............................3.200 €
Skupaj………………………………………………………………………………............................................................................11.310 €
- ogrevanje v Del. domu ……………………………………………………...........................................................…………9.200 €
- tekoče vzdrževanje v Del. domu, plačilo hišnika ………………………………....................................…...1.050 €
- davki, elektrika …………………………………………………..................................................................………………….....250 €
Skupaj…………………………………………………………………………………........................................................................10.500 €
Skupaj 1 + 2………………………………………………………………………...................................................................…....21.810 €
- drugi odhodki (park - letno igrišče)..…………………………………………….............................................…….2.900 €
- stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine, zavarovanja, tek. vzdrževanje).............2.700 €
- javna razsvetljava……………………………………………………………………...............................................................3.600 €
- letno igrišče (spodaj)………………………………………………………………….............................................................2000 €
- okrasno cvetje za parke in zelenice………………………………………….............................................…………1.500 €
Skupaj……………………………………………………………………………...…........................................................................12.700 €
Skupaj 1 + 2 + 3 ………………………………………………………………….................................................................……34.510 €
- sanacija okolja (pleskanje Delavskega doma)..………………………………...................................……...40.000 €
- nakup zaves za oder…………………………………………………………………….........................................................5.000 €
Skupaj……………………………………………………………………………............................................................................ 45.000 €
Skupaj 1 + 2 + 3 + 4………………………………………………………………....................................................................79.510 €
Navedeni izdatki v višini 34.510 so potrebni za normalno delovanje KS Žerjav.


KS ŽERJAV
Sredstva za vzdrževanje občinskih cest dodeljuje odbor za KCG in jih bo potrebno s
sklepi sveta KS Žerjav prisiliti, da se bodo
nujna obnovitvena dela opravila še v letošnjem letu.
Sredstva za položitev novega vodovoda od
Brigatija do trgovine in od hišne št. 24 do
šole se bodo zagotovila iz drugih virov.

času šolskih počitnic).
Kar se tiče okoljevarstvenih vprašanj, je razveseljivo to, da ne tavamo več v temi in, kot je
nedavno dejal minister za okolje in prostor,
je vsaka sanacija okolja brez pomena, v kolikor bodo naš okoliš še naprej onesnaževali
s prahom iz peskokopa. Kako se boriti proti
temu zlu?
Enostavno: prepoved vgradnje materialov iz
peskokopa v nizke gradnje (ceste, mostove
itd.).
Žal je to edino in zadnje upanje
Za boljše in prijetnejše okolje pa lahko dosti storimo tudi posamezniki. Veliko bomo
naredili že, če bomo uredili okolico domov
pa njiv, ki so resnici na ljubo neprimerne za
pridelavo vrtnin, ampak na teh občinskih
zemljiščih je vse, čeprav posamezniki zelo
dobro vedo, da kršijo vsa moralna načela do
skupnega dobrega. Tu pa ne gre več za vprašanje pravic posameznika, ampak za teror
posameznika nad manjšino oziroma manjšine nad večino. To pa je nesprejemljivo.
Kot predsednik sveta za varovanje javnih dobrin (občinska zemljišča) obveščam krajane,
da bomo v sodelovanju z lastniki (upravljalci
teh zemljišč) na območju celotne občine ob
stanovanjskih objektih, kjer se ta zemljišča
nahajajo, dosegli pravičen dogovor o varovanju okolja za dobro nas vseh. Mnenje sveta za varovanje javnih dobrin bo podano na
CATV Črna.
Preberite ga, je dobronamerno.

Do 13. 05. 2009 bodo opravljena naslednja
dela iz naslova sanacije okolja (še za leto
2008):
- polaganje vodovoda in asfaltiranje od Brigatija do trgovine,
- od sokolskega doma do tunela (asfalt škarpa),
- dostavni prostor pred šolo.
V letošnjem letu (2009) se bodo opravila naslednja dela iz naslova sanacije okolja:
- polaganje tlakovcev za ‘hauzom’,
- preplastitev z asfaltom in ureditev cestišča
in parkirišča na desni strani potoka Jazbine, od mostu pri trgovini (ob igrišču) do Hribernika – občinska JP,
- popolna zamenjava zemlje na igrišču spodaj - ob peskovniku in igralih,
- JP od pregrade do Stoparja in Havlija (ravnina zgoraj),
- JP od Trostovega mostu do Naveršnika
(zgornji),
- JP Plantak–Mlinar,
- JP Rizmal–Vrabič–Orešnik–Oblak–Ocepek,
- JP Virtič–Oderlap–Jug–Strmčnik–Drvodel.
Obnovitev fasade (nova fasada) na Delavskem domu in dimnika.
Najpomembnejše pa je: dela se morajo opraviti do konca leta 2009 (dva tisoč devet)!
Glavna pot ob potoku Jazbina do Špeha se
bo temeljito pokrpala in ne na novo obnovila, saj je pred položitvijo vodovoda in kanalizacijskih vodov do čistilne naprave to neracionalno.
Obnovil se bo tudi most pri Špehu (ker nastane problem popolne zapore ceste – vsaj
2 dni se bodo zaradi betoniranja novih jeklenih nosilcev morala dela verjetno opraviti v

Eni tako ...



KS ŽERJAV
Svet KS Žerjav je na zadnji seji tudi razpravljal o vsebinah, s katerimi bi zapolnili prostore v Delavskem domu. Strinjali smo se, da
na območju občine še ni društva, ki bi spodbujalo igranje namiznega tenisa. Predsednik
se zadolži, da to idejo udejani do jeseni.
Za konec vedno prihranim bonbončke, da
se boste skupaj z mano nasmejali do solz. In
kaj je zadnji bonbonček?
Trditev, da naj ne storim napake, kot sem
jo storil pri prodaji in nakupu Delavskega
doma v Žerjavu - ali našega doma, kot mu
pravimo.
Na to pa moram odgovoriti javno.

... drugi tako - tudi to je naše ogledalo

Tako je, odkar je svet KS Žerjav legitimen, in
upam, da bo tako tudi ostalo. (Vsaj zadnje 3
sklice je tako !!!)

1.
Ne Občina Črna na Koroškem ne KS Žerjav
nista nikoli bila lastnika Delavskega doma v
Žerjavu, tako da ga ni mogel prodati noben
sklic svetov, ne občine ne KS Žerjav, ne v prejšnjem sistemu ne po letu 1991 oziroma 1995
(ustanovitev Občine Črna na Koroškem iz
KS Žerjav in KS Črna na Koroškem). Kolikor
je meni znano, ga je nekaj časa vodil Gradbeni odbor, okoli leta 1960 pa je bil upravitelj
Družbena prehrana in nato podjetje Pogorevc. Dodal bi še to, da so ga zgradili v največji meri zaposleni pri RM Mežica s tako
imenovanim obveznim delom, in to ljudje iz
vseh dolin naše občine in tudi širše.

V petek, dne 08.05.2009, bomo praznovali
krajevni praznik (27.), vsi ste vabljeni na rekreativni pohod, ki ga organizira KOZBV
NOB Žerjav, na proslavo ob 18.00 uri in krajevno druženje ob 19.00 uri, o ostalih aktivnostih boste obveščeni na običajni način.
Da bo kraj lepši, lahko dobite okrasno cvetje
v cvetličarni PORI. Pokličite na 041 219 256
ali 02 82 39 737 (zaradi izdaje potrdila).
Vesele in prijetne prvomajske praznike Vam
želim!

2.
Je pa res, da bi ga lahko dobili, če bi svet KS
Žerjav v letih 1989 do vključno 1994 sprožil
postopke za vračilo Delavskega doma v javno dobro (če bi že bil odkup, bi bil najmanj
osemkrat cenejši).

V Žerjavu, dne 20. 4. 2009
Predsednik KS Žerjav :
Peter Raztočnik

3.
Ne vem, kdaj bi bil lastnik Del. doma, da bi
ga lahko prodal sedanjemu lastniku, v kolikor je pa mišljeno, da ga je prodal katerikoli
sklic sveta KS Žerjav ali sklic sveta Občine
Črna na Koroškem, pa trdim z vso odgovornostjo, da temu ni tako in s čisto mislijo v
srcu zaključujem ta dialog
Odgovor podajam zaradi tega, da bo enkrat
za vselej jasno, da odločitve sprejema svet
KS Žerjav in ne predsednik sveta KS Žerjav.

Vabilo vsem, ki radi pišete - dokumentirate, obujate spomine, beležite spremembe,
komentirate, ohranjate kulturno dediščino, fotografirate - da nam pošljete svoje
prispevke. Pri lokalnem časopisu bomo veseli vseh vaših besedil, četudi bo to le krajša novica ob priloženi fotografiji.
Uredniški odbor Črjanskih cajtng


GIBANJE PREBIVALSTVA
NAŠE OBČINE

Tabela št. 1. Gibanje števila prebivalcev v obdobju od 1856-2008
LETO
Število prebivalcev
1856
		
1586
1954			
4468
1991			
3950
1999			
3713
2003			
3697
2004			
3678
2005			
3619
2006			
3575
2007			
3540
2008			
3553
Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2008.

V spodnjih tabelah je prikazana struktura
prebivalstva glede na spol in izbrane starostne skupine.

Tabela 1: Prebivalstvo po izbranih starostnih
skupinah in spolu, Občina Črna na Koroškem, polletno (31.12.2004)

Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2008
Tabela 2: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, Občina Črna na Koroškem,
polletno (31. 12. 2006)

Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2008
Tabela 3: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, Občina Črna na Koroškem,
polletno (31. 06. 2008)

Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2008
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Ko analiziramo prebivalstvo po starostnih skupinah v Občini Črna na Koroškem, ugotovimo,
da je v prvem polletju leta 2008 v primerjavi s prejšnjimi leti največ prebivalcev v starostni skupini nad 80 let. Podatki kažejo, da se prebivalstvo stara, saj je indeks staranje glede na celotno
Slovenijo v občini leta 2004 znašal 116,4 (SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2007). To
pomeni, da je bilo na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let, 116 prebivalcev, starejših od 65 let. Indeks staranja v celotni regiji je bil znatno nižji in je znašal 87,7 (Regionalni razvojni program
Koroške regije, 2007, 148).
Zanimiv je tudi podatek, da je v občini nekoliko več moških kot žensk, ženske pa so tiste, ki
prevladujejo v jeseni življenja oz. od 65. leta naprej. Delovno aktivnega prebivalstva je 750, kar
predstavlja 21,10 % prebivalstva, vseh upokojencev je 960 oz. 27,01 %. Število brezposelnih stagnira, saj se število že nekaj let giblje od 115-120 ali 3,37% prebivalstva.
Tabela 5: Rojstva in umrljivost v občini Črna na Koroškem

Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2007.
Tabela 4: Naravni prirast prebivalstva v obdobju 2000–2007

Vir: SI – STAT podatkovni portal, Prebivalstvo, 2007.
Tabela 5. Registrirane brezposelne osebe

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2008.
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Tabela 6: Poslovni subjekti v Občini Črna na Koroškem na dan 22. 6. 2008

VIR: PIRS, 2008.
Tabela 7: Prebivalci od 0 do 15 leta, vključeni v vrtec in osnovno šolo

Od tega je na podružničnih šolah število učencev sledeče:
Tabela 8: Učenci na podružničnih šolah

Vir podatkov: Letni delovni načrt OŠ Črna
In če na koncu povzamemo in naredimo nekaj zaključkov gibanja prebivalcev naše občine, je
slika naslednja:
Število prebivalcev naše občine se še vedno postopno zmanjšuje. To kaže število rojstev in smrti, posledično temu je upadanje števila otrok v šoli. Kazalci pa še nekaj let ne kažejo premika
navzgor. Vse manj je tudi ljudi v naseljih in zaselkih.
Razmerje med rodnostjo in umrljivostjo kar precej niha in naravna prirast še vedno kaže negativno sliko. Število brezposelnih niha med 110 do 120, vendar lahko pričakujemo, da se bo
število v kratkem zaradi globalne recesije povečalo.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da se kraj stara, čeprav se je število prebivalcev nekoliko povečalo v primerjavi z letom 2007. Zaželimo pa si lahko, da bi naravna prirast čim prej pokazala
pozitivno sliko, saj je to eden izmed osnovnih temeljev za razvoj in obstoj kraja.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Dragica Mazej, dipl. oec.
Črjanske cajtnge lahko prebirate
tudi na spletni strani
www.crna.si
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Zaradi nekaterih nepravilnih/napačnih razlaganj rezultatov meritev zunanjega zraka, ki so
se pojavljali v raznih medijih in na katere je z dopisom opozorilo tudi MOP, smo pripravili
definicije in razlago rezultatov – povzeto po uradnem poročilu »Monitoring zunanjega zraka v
Zgornji Mežiški dolini«, ki je dostopno na spletnih straneh ARSO.
Mojca Potočnik
Pooblaščenka za varstvo okolja TAB in MPI

Pojasnila k podajanju rezultatov monitoringa zunanjega zraka v Mežiški dolini
1) Delci PM10 so trdni delci v zraku velikosti
do 10 mikrometrov (µm). Gre za skupek različnih trdnih delcev v zraku iz raznih virov (kurišča, industrija, promet, »delo na cesti« itd.), ki
se pojavljajo kot »navaden« prah, cvetni prah,
saje, prometni prah, težke kovine …
Zakonodaja za PM10 predpisuje mejno dnevno vrednost 50 mikrogramov/m3 (µg/m3) ter
dovoljuje preseganje te vrednosti največ 35krat v enem letu, mejna letna vrednost pa je
40 µg/m3.
V tabeli so za primerjavo podani rezultati za
leto 2007 za nekatera slovenska mesta ter rezultati monitoringa zunanjega zraka v Mežiški dolini (Mežica, Žerjav, Črna).

2) V delcih PM10 se nadalje s kemično analizo
med drugim lahko določijo težke kovine – svinec
(Pb), kadmij (Cd), nikelj (Ni), arzen (As). Težke
kovine se podajajo v enoti nanogram/m3 (ng/
m3).

*celoletno povprečje brez ene,
ekstremno visoke vrednosti
ženo v Mežici in Žerjavu, medtem ko pa povprečne letne vrednosti niso bile presežene nikjer (torej ne v Mežici ne v Črni in tudi ne v
Žerjavu).
Vse vrednosti težkih kovin v Črni in Mežici so
bile pod dovoljeno mejo, v Žerjavu pa so bile
prekoračene mejne vrednosti za kadmij in arzen*, vrednosti za svinec in nikelj pa so bile
pod dovoljeno mejo.

Komentar rezultatov npr. za Žerjav: če je bila
povprečna letna vrednost PM10 = 27 µg/m3 =
27000 ng/m3, je bilo od tega 383 ng/m3 svinca,
6,4 ng/m3 kadmija, 3,3 ng/m3 niklja, 4,7 ng/m3
arzena*, preostalih 26602,6 ng/m3 pa predstavljajo razni drugi trdni delci iz prometa, kurišč, cvetni prah, »navadni« prah…
3) Iz navedenega je torej razvidno, da je bilo
dovoljeno letno število prekoračitev dnevne
mejne vrednosti za PM10 v letu 2007 prese-

Mežica, maj 2009
Vir: ARSO – Agencija Republike Slovenija za okolje
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ONESNAŽENOST ZRAKA IN TAL V ZGORNJI MEŽIŠKI
DOLINI
Pričelo se je že tretje leto aktivnega izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja okolja v
Zgornji Mežiški dolini. Konec meseca marca je vlada potrdila program ukrepov za leto
2009, v okolju pa se bodo v pomladanskem
času zaključile zaostale naloge iz lanskega
leta. Ob ukrepih za izboljšanje stanja okolja
se izvajajo tudi ukrepi za spremljanje stanja
v okolju. Poleg stalnih terenskih ogledov so
se v lanskem letu izvajale meritve prašnih
delcev v zraku in meritve onesnaženosti
tal, izveden pa je bil tudi celovit ogled stanja
otroških igrišč v občinah Mežica in Črna na
Koroškem. Z rezultati si želimo pomagati
pri načrtovanju bodočih ukrepov, pa tudi pri
oceni dosedanjega napredka.

Razen kadmija na merilnem mestu Žerjav
so koncentracije vseh kovin v zimskem obdobju višje od poletnih, kar je tako kot pri
delcih posledica slabe prevetrenosti doline v
zimskih mesecih.
Sredi aprila 2008 so se začele pojavljati povišane koncentracije kadmija na merilnem
mestu Žerjav, ki so se nadaljevale tudi v
poletnih mesecih. Razlog višjih koncentracij kadmija bi lahko bilo povezano z večjim
prašenjem, ki je predvsem posledica prevažanja mivke iz odlagališča Cestnega podjetja Maribor na lokaciji Žerjav proti Mežici.
Ta material se pri pretovarjanju in samem
prevozu verjetno emitira v okolico in neposredno vpliva na povišane koncentracije in
samo kemijsko sestavo delcev v zraku. Zato
so bile izvedene tudi kemijske analize vzorcev gradbenega materiala, ki so pokazale
visoko vsebnost svinca in kadmija in potrdile, da gre za verjeten vir onesnaženja zraka.
Tako obremenjen material tudi ni primeren
za urejanje odprtih makadamskih cestišč in
posipanje cest, saj pri rabi cestišča prihaja
do prašenja in ponovnega vnosa onesnaževal v zrak in kmetijske ali druge javne površine.
Kljub temu da letne vrednosti za večino kovin niso bile presežene, so bile bistveno višje kot na ostalih merilnih mestih v Sloveniji,
zato je potrebno z monitoringom zraka in
ostalimi ukrepi, ki jih predpisuje Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini, nadaljevati.

ZRAK
Onesnaženost zraka v veliki meri izraža trenutno stanje v okolju. Delci v zraku so posledica emisij industrije v okolje in reemisij razpršenega onesnaženja v okolju. V letu 2008
(od 27.9.07 do 1.10.08) se je v Zgornji Mežiški
dolini izvajalo vzorčenje delcev PM10, vsak
dan, na treh merilnih mestih. Delci PM10 so
definirani kot delci v zraku, ki jih prepušča
filter s 50% neprepustnostjo za delce z aerodinamskim premerom 10 μm. Ta velikost
nekako ustreza velikosti delcev, ki jih ljudje
vdihavamo. Vsak drugi dan se je izvajala kemijska analiza težkih kovin (svinec, kadmij,
arzen in nikelj) v delcih. Ukrep meritev prašnih delcev v zraku je izvajala Agencija RS
za okolje (ARSO).
Za vse štiri kovine je zakonsko predpisana
samo ciljna letna mejna vrednost in le-ta je
bila presežena na merilnem mestu Žerjav
za kovini kadmij in arzen, pri čemer mejna
letna vrednost za arzen ne bi bila presežena, če izključimo datum 17. 10. 2007, ko je bila
koncentracija arzena ekstremno visoka.

TLA
Za razliko od zraka so tla tisti faktor okolja,
ki kaže dolgotrajno onesnaženost s težkimi
kovinami, še posebej s svincem. Svinec se
namreč v tleh nalaga, največ v zgornji plasti
14

Na območju krajev so bile za vzorčenje tal
izbrane lokacije, namenjene prvenstveno
otrokom (otroška igrišča), ki so populacija z
največjim tveganjem za zdravje. To so tudi
lokacije, kjer je potrebno ukrepati najprej.
Vzorci so bili odvzeti na 11 lokacijah, in sicer
na igriščih, dovozih (dvoriščih) in zatravljenih površinah, kjer se zadržujejo in igrajo
otroci. Skupno je bilo odvzetih 15 vzorcev, in
sicer 13 vzorcev naravnih tal ter po 1 vzorec
makadamskega dvorišča in vrtnih tal.
Rezultati kažejo, da so tla s kovinami močno
obremenjena in potrjujejo izsledke predhodnih raziskav. Na večini otroških igrišč so
presežene kritične imisijske vrednosti za
svinec in cink ter tudi opozorilne imisijske
vrednosti za kadmij (Ur.l.RS 68/96)*.
Podatki vsebnosti svinca v tleh igrišč v vrtcih
so zaskrbljujoči in zahtevajo ukrepanje. Čeprav dobra travnata prekritost zmanjšuje izpostavljenost svincu, je ukrep zamenjave tal
oz. prekrivanje tal z neonesnaženo zemljo
potreben in primeren ukrep. Ukrep bo potrebno izvesti postopoma praktično na vseh
otroških igriščih, prav tako pa bo potrebna
posebna pozornost ureditve ustrezne podlage pri urejanju novih otroških igrišč.

in tam ostaja dolga leta. Tako naložen svinec
se ne zdi pomemben faktor tveganja za vnos
v telo, je pa problem, ker se s površine tal
prenaša onesnažen prah, v manjši meri pa
svinec vežejo tudi rastline, ki v zemlji rastejo.
V letu 2008 je bilo izvedeno vzorčenje tal na
vsebnost težkih kovin (svinec, kadmij, cink).
Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje
(ARSO) v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Centrom za pedologijo in varstvo okolja.
Odvzeti vzorci so bili analizirani na prisotnost kovin (svinec, kadmij in cink) in pedološke parametre: pH, delež organske snovi
in zrnavost (tekstura).

Pregled stanja otroških igrišč, ki smo ga izvedli delavci ZZV Ravne na Koroškem, je
pokazal, da so igrala na nekaterih igriščih
precej dotrajana in da je v okolici nekaterih
igrišč precej makadamskih površin. Pozitivno je dejstvo, da je površina igrišč precej
dobro prekrita s travo, na nekaterih igriščih
pa je pod igrali urejena protiprašna podlaga. Poleg zamenjave tal bi bil smiseln ukrep
na otroških igriščih tudi ureditev kotičkov s
čisto pitno vodo, da bi bila podana možnost
pitja vode in sprotnega umivanja rok.

Vzorčenje tal je bilo izvedeno z dvema namenoma. Prvi je bil preverjanje stanja na
območju največje obremenjenosti, kjer je že
ERICOva študija leta 2001 pokazala visoko
onesnaženost tal, drugi pa pridobivanje informacij o stanju na območjih nekoliko izven
krajev Črna in Mežica, kjer nam podatkov
primanjkuje.

Z namenom ocene onesnaženja tal v širšem
bivalnem okolju, nekoliko oddaljenem od
centrov večjih krajev v Zgornji Mežiški dolini, je bilo izvedeno vzorčenje tal na travnikih
15

in dvoriščih hiš izven območja največjega
onesnaženja (izven prvega območja Odloka). Vzorčenje je bilo opravljeno na 15 lokacijah. Odvzetih je bilo 31 vzorcev: 19 vzorcev
tal, 11 vzorcev na makadamskih dvoriščih in
1 vzorec vrtnih tal. Število in vrsto potrebnih
je na osnovi strokovne presoje določila vzorčevalna ekipa, ki je upoštevala naslednje kriterije:
•
prostor, kjer se največ zadržujejo
otroci,
•
prostor, kjer je največja verjetnost
prašenja,
•
prostor, kjer je bila zgornja plast zamenjana ali prekrita.

teriala iz doline, že navožen material pa je
potrebno preplastiti in na ta način preprečiti dvigovanje onesnaženega prahu. Preplastitve so v redkeje naseljenem območju smiselne predvsem v neposredni bližini bivališč,
kjer se otroci največ zadržujejo – to je na dovozih in dvoriščih hiš. Predvidena lokacija
nadomestnega zemljišča za vrtove v Žerjavu
(Žerjav-Mrdavs) je precej manj onesnažena
kot tla v Žerjavu, vendar so vrednosti vseh
treh izmerjenih kovin večje od opozorilnih
vrednosti.
ZAKLJUČKI
Meritve vsebnosti težkih kovin v zraku in
tleh so znova pokazale, da je okolje v Zgornji Mežiški dolini obremenjeno s težkimi
kovinami in da je sanacija okolja na mestu.
Meritve so opozorile tudi na problem novih
virov onesnaževanja, ki lahko ob nekontroliranem širjenju ogrozijo uspeh sanacijskega
programa. Čeprav ni bilo opravljenih zelo
natančnih raziskav, je že hitra primerjava meritev kakovosti zraka in materiala iz
deponije jalovine nakazala onesnaževanje
zaradi prašenja iz deponije. Takšni postopki izkoriščanja jalovine lahko zmanjšujejo
učinek sanacijskih ukrepov, kar velja tudi za
druge vire novih emisij v okolje.
Meritve obremenjenosti okolja se bodo izvajale tudi v letošnjem letu, kakor tudi ukrepi
za zmanjšanje izpostavljenosti v okolju. Zavod za zdravstveno varstvo Ravne si bo s
partnerji v projektu (Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Ministrstvo za okolje
in prostor, ARSO, Ministrstvo za zdravje)
prizadeval za čim hitrejšo in tem bolj učinkovito izpeljavo posameznih ukrepov. Tako
zastavljen in konkretiziran program sanacije okolja je precej nova stvar tudi na nivoju države. Predstavlja tako imenovani učni
model, preko izpeljave katerega raziskujemo in se hkrati učimo, ne samo za rešitev
problema Zgornje Mežiške doline, ampak
tudi za podobne rešitve podobnih okoljskih
problemov drugod po Sloveniji. Pomen partnerstva in sodelovanja ter izvedbe konkre-

Izvedene analize so pokazale, da je vsebnost
težkih kovin visoka, vse tri izmerjene kovine
na več lokacijah presegajo najvišjo normativno vrednost, t.j. kritično imisijsko vrednost
v tleh (Ur.l.RS 68/96). Analize vseh treh merjenih kovin (Cd, Pb in Zn) kažejo na večje
vsebnosti v zgornjem sloju tal (0-5 cm). Meritve so pokazale, da je onesnaženost tal v bolj
oddaljenih območjih od topilnice manjša kot
v dolini. Potrdila se je domneva, da je problematičen dovoz materiala iz doline, saj so
bile na makadamskih dvoriščih ugotovljene
precej višje koncentracije težkih kovin kot
v avtohtonih tleh. Po navedbah kontaktnih
oseb pri vzorčenju dvorišč je za vzdrževanje makadamskih cest in privozov marsikje
uporabljen gramoz iz deponije in jalovine v
Žerjavu. Za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi
svincu v teh bolj oddaljenih območjih je torej
potrebno ustaviti dovoz onesnaženega ma-
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VAŠKE SKUPNOSTI
VAŠKA SKUPNOST
PODPECA
Del Občine Črna je tudi obsežno naselje Podpeca na nadmorski višini od 600 do 1000 m. V
njem živi 208 prebivalcev, na njenem področju pa je tudi okoli 30 vikend hiš z občasnimi
prebivalci. Celotno naselje je precej razpotegnjeno, domovi in domačije so posamič ali v
manjših skupinah, kot so Štoparjevo, Najbrževo, Mitnek, Šmelc, Igrčevo. Podpeca premore tudi gostišče Pri Matjažu, planinsko
postojanko Pikovo in cerkvico sv. Helene, po
kateri ima zaselek tudi bolj uveljavljeno ime
Helena, prebivalci pa so Helenarji!
Nedvomno je bila Helena naseljena že 15. stoletju, saj je bila cerkvica sv. Helene posvečena leta 1477. O kmetijah in njihovih lastnikih
najdemo prve zapise v cerkvenem urbarju iz
leta 1524: Žačen, Navršnik, Šumah, Najbrž,
(Najbrževo), Petek; nato so v Črnjanskem
rokopisu od leta 1633 do 1705 poleg naštetih
lastnikov kmetij zapisana imena lastnikov in
njihovih žena na sledečih kmetijah: Mihev,
Luskač, Pikovo, Bricman, Terče, Pecnik, Pešter, Nagornik, Igrc, Štopar. To kaže, da je
bila Podpeca prvotno naselje velikih gorskih
kmetij.

tnih rešitev v okolju je ob svojem nedavnem
obisku v Zgornji Mežiški dolini poudaril tudi
predsednik Slovenije dr. Danilo Türk. Že
sam obisk predsednika z delegacijo pa pomeni veliko priznanje začrtanemu pristopu
pri reševanju okoljske problematike.
*Iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
(Ur.l.RS 68/96).
1. Mejna imisijska vrednost (v nadaljnjem
besedilu: mejna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri
kateri se ne poslabšuje kakovost podtalnice
ter rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še
sprejemljivi.
2. Opozorilna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: opozorilna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe tal verjetnost
škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
3. Kritična imisijska vrednost (v nadaljnjem
besedilu: kritična vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in
okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali
živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Pravi razcvet pa je Podpeca doživela kot naselje rudarjev in njihovih družin v prvi polo-

Več informacij poiščite na spletni strani: www.
sanacija-svinec.si.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na
Koroš,em

Smučarji iz Podpece
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njem delujejo: predsednik Mirko Rajzer in
člani Rajko Vesničar, Štefka Pernat, Boštjan
Vrhnjak in Ivan Šumah, mnogi prebivalci pa
sodelujejo v skupnih akcijah.
»Vaški odbor vodim drugo leto in moram
reči, da smo precej dejavni. Uredili smo nekaj gozdnih cest. Bili smo pobudniki tega, da
lahko zdaj tudi po zaselkih spremljamo televizijske programe. 50 % stroškov je sofinancirala občina, 50% smo dodali posamezniki,
deluje tudi internet. Zabetonirali smo platoje in nanje postavili kontejnerje za zbiranje
odpadkov. Postavili smo nekaj cestnih tabel
oziroma smerokazov, postavili smo cestna
ogledala. Uredili smo sobo vaške skupnosti,
očistili smo knjižnico in uredili knjige, ki si
jih lahko krajani izposojajo. Knjige so nam
hoteli odpeljati, pa tega nismo pustili. Vedno
nekaj delamo, akcije neprekinjeno potekajo.
Ljudi je potrebno angažirati tako, kot so to
delali nekoč, saj lahko marsikaj postorimo
sami. Vse pa poteka z namenom izboljšati
pogoje življenja v Podpeci.
Skrbimo tudi za družabno življenje prebivalcev. Na Pikovem že tradicionalno praznujemo dan žena. Skrbna organizatorja
sta seveda oskrbnika Franja in Ivan Mlinar,
pripravimo kulturni program, potem pa je
domača zabava. Lani smo prvič imeli kresovanje. Prišlo je okoli 60 ljudi, za letos predvidevamo, da nas bo precej več, saj bomo
s plakati vabili obiskovalce tudi od drugod.
Ljudi je potrebno izvabiti ven, jih spraviti v
dobro voljo in s skupnim delom nekaj narediti. Čim bo vreme dopustilo, bomo organizirali delovno akcijo, v kateri bomo od Mitneka do Razpotja izvedli čistilno akcijo: pobrali
bomo smeti, zasuli jame, poravnali grbine …
Prav tako bomo v aprilu sami izvedli akcijo
in z asfaltom zalili vse razpoke, ki so nastale
čez zimo. Občina bo krila stroške za material in malico, naredili pa bomo sami. Čim
prej mora biti narejena ograja na cesti od
Miheva navzdol.
V zgradbi, kjer je bila nekoč trgovina, bi radi
naredili večji prostor za vaško skupnost in
športno društvo z manjšim bifejem in trgo-

Poletni jahalni tabor

vici prejšnjega stoletja. Takrat je bil sistem
rudišč z vhodom v jamo v Heleni najbogatejši revir mežiških rudnikov. Leta 1905 je na
primer odhajalo na delo v jamo v Heleni kar
350 rudarjev. Rudnik je načrtno odkupoval
stare kmetije in vanje naseljeval rudarske
družine, gradili so stanovanja, število prebivalstva je hitro raslo. Nekaj podatkov:
leta 1900 je imela Podpeca 744 prebivalcev,
leta 1910 že 1140,
leta 1931 že 1170 …
V Podpeci je od leta 1896 delovala tudi šola,
ki je bila središče kulturnega življenja. Število otrok se je povzpelo tudi nad sto, med
obema vojnama so poučevali trije učitelji.
Zakonca Metka in Ivo Mihev sta bila pobudnika kulturnega utripa kraja in v razne dejavnosti so bili vključeni domala vsi prebivalci. Delovala so naslednja društva: gledališka
skupina, moški pevski zbor, šolski orkester,
šiviljski in čipkarski klub, smučarski klub,
telovadno društvo, 'fajfa klub’ z nad sto člani in morda še kaj. Po drugi svetovni vojni
je število prebivalstva počasi upadalo, ljudje
so se izseljevali v Črno, v Mežico in drugam,
kjer so imeli ugodnejše življenjske pogoje in
boljše možnosti za šolanje otrok.
In Podpeca danes?
O tem smo se pogovarjali s predsednikom
vaške skupnosti Podpeca MIRKOM RAJZERJEM.
Vaško skupnost Podpeca vodi vaški odbor. V
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prekategorizacijo ceste Mihev-Štopar-Najbrževo-Mitnek iz gozdne v občinsko cesto.
Naselij gozdna cesta ne bi smela povezovati
in zato bi morala biti izvedena prekategorizacija te ceste v občinsko. Zdaj je to gozdna
cesta, težka vozila in tovornjaki pa cesto nenehno uničujejo, vzdrževanje je nikakršno.
Cesta je ponekod povsem razrita od traktorjev in težkih kamionov in vendar se po njej
dnevno vozimo v službo, otroke prevažamo
v šolo … Nujno bi jo morali redno vzdrževati, utrditi s peskom … Menda je zahteva za
prekategorizacijo te dni šla naprej z občine.
Bomo videli.
Prepričan sem, da imamo v Podpeci v cestnem prahu veliko svinca. Zato bomo vztrajali, da nam pred stanovanjskimi bloki in
pred posameznimi hišami položijo asfalt.
Tudi v Podpeci bomo morali enkrat priti na
vrsto. Menimo, da bi lahko dobili tudi sredstva iz Evropske unije, sredstva za razvoj podeželja.
Zelo moteč pa je pogled, ki se ti pokaže, ko
se pripelješ v Heleno; okoli bivše trgovine
je vse mogoče tam okoli. Ta prvi vtis bomo
morali popraviti in nekaj premakniti.
Žal mi je, da v Heleni nismo uspeli ohraniti
vsaj nekaj objektov, naprav, ostankov tistega,
kar bi spominjalo na čase rudarjenja, kar je
nekoč dajalo kruh našim prednikom. To smo
zamudili. Ostajajo le stvari, ki so moteče za
izgled kraja, so navlaka, ki bi jo zdavnaj
morali odstraniti. Zdaj nimajo lastnika, zato
ostajajo in razpadajo, saj razen nas nikogar
ne motijo …
Potrebno bo zaščititi sedanje vodne vire in
iskati nove. Na Štoparjevem je poleti že kriza. Če se bo na obstoječi vodni vir priključil
še kdo, bo vode premalo. Prej bomo morali
kaj ukreniti.
Problemov nikoli ne zmanjka, vendar smo
zagnani in skupaj, krajani in občina Črna,
lahko naredimo veliko.«

Tradicionalno praznovanje dneva žena na Pikovem

vinico, kjer bi turisti lahko kupili kak spominek, se oskrbeli s kako razglednico, s prospektom … To bo kar velika reč in pomoč
bomo iskali tudi izven občine. Radi bi v akcije vključili tudi vikendaše, saj tudi oni živijo
na našem območju.
Poleti bomo pripravili srečanje Helenarjev. Mnogo prebivalcev naše doline je svojo
mladost preživelo v Podpeci. Še vedno radi
pridejo v svoje kraje, se srečajo z nami in
obujajo spomine. Poleti je posebej živahno
v Mitneku, kjer imajo Mrdavšičevi konje in
druge zanimive živali, njihovi poletni tabori
jahanja že več let privabljajo mlade jahače iz
vse Slovenije. Skozi vse poletje so tam taborniki, ki prihajajo od blizu in daleč. Naš kraj
je lep in mnogim pomeni pohod v Podpeco
lep izlet, pohodnikov do Pika pa je vedno dovolj. Na našem področju so na voljo različno
dolge ture, vse pritegne še dokaj ohranjena
narava. Tudi planinske poti na Peco vodijo
mimo naši domov in domačij.
Naš osnovni problem so ceste. Za letos je načrtovano asfaltiranje ceste mimo ‘kuhine’ do
‘perkauzov’. Nujno je, saj je poleti obupno,
celi oblaki prahu se dvigajo za vsakim avtomobilom. Takrat bo urejen tudi odtok vode
in greznice, ponekod bomo položili dodatne
drenažnike, cesta pa mora biti dokončno
urejena z vsem, kar spada zraven.
5. 2. 2007 smo na občino poslali prošnjo za

O športnem življenju v Podpeci je pripovedoval BOŠTJAN VRHNJAK, ki je gonilna sila te
dejavnosti.
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mo skupno kolesarjenje, pozimi imamo smučarske tekme in še kaj bi se našlo. Seveda se
vključujemo tudi v vse akcije, ki jih organizira vaška skupnost. Ni nas veliko, zato moramo delovati kot skupina, le tako lahko kaj
naredimo zase in za svoj kraj.«
Nekoč sem že zapisala rek: Nihče ne ljubi
svojega kraja, ker je le-ta velik, ampak zato,
ker je njegov. To kar najbolj velja tudi za oba
sogovornika in gotovo tudi za večino, če ne
za vse prebivalce Podpece. Zato jim želimo,
da bi jim uspelo, da bi Podpeco s skupnimi
močmi kar najbolj uredili. Ne le zaradi nas,
ki hodimo v Podpeco na izlete, temveč predvsem zaradi njih samih, da bodo v svojem
prelepem kraju še lepše živeli.

Premik v Podpeci - nova olcuta
»Športno društvo Podpeca ima dolgoletno
tradicijo, zato je vsa leta pri nas športna dejavnost kar živahna. Nekateri nekoč najbolj
zagreti helenski športniki so še danes aktivni, četudi že dolga leta živijo drugod. Naj
omenim le nekaj tistih, ki so postavili temelje današnji športni dejavnosti in so še danes
aktivni člani našega društva. To so: Horst
Parotat, Miro Novak, Zoran Zvonar, Franc
Senegačnik.
Naše društvo ima 50 aktivnih članov in delujemo pač v okviru možnosti, ki jih imamo.
Pri Žačnu imamo vso zimo postavljeno žičnico in tam smučamo in imamo tudi tekmovanja.
Najbolj redno deluje skupina kegljačev. Imamo staro kegljišče, ki je nekaj posebnega. Redno kegljamo in sodelujemo v kegljaški ligi
z drugimi društvi. Šestkrat se pri nas vsako
leto dobimo na tekmovanju v ligi. Zato pa
smo precej uspešni. Dva člana smo poslali v
kegljaški klub Korotan na Prevalje, kjer redno trenirata. Včasih gremo za spremembo
celotna ekipa kegljat na Ravne. Vsak četrtek
treniramo na kegljišču v Črni, kjer imamo v
zakupu po dve uri. Kegljanje nas kot krajane
zelo povezuje, pomeni nam tudi druženje in
koristno preživljanje prostega časa.
Kegljišče je potrebno obnove, saj je staro več
kot pol stoletja in to popravilo moramo narediti letos.
Organiziramo tudi druge športne dogodke.
Poleti izvedemo športni piknik, organizira-

Marta Repanšek
Viri:- Janez Mrdavšič, Krajevna in domača
imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici
- Milan Pečovnik, Helena nekoč in danes

Zborček četrtošolcev
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FOTOREPORTAŽA
NEIZTROHNJENO SRCE - OSREDNJA PROSLAVA MEŽIŠKE DOLINE OB
KULTURNEM DNEVU

Polna dvorana z gosti: župan Mežice, Črne, slavnostna govornica Irma
Pavlinič Krebs ...

Harmonikarji in pevci

Mladi pesniki

Sodobni povodni mož iz Javorja

Trobentači
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MePZ KRISTL MARKOVIČ - MATO:
NOV USPEH, NOV CD
Že vrsto let so pomemben del kulturnega utripa Črne, ko nam pojo na proslavah in različnih
prireditvah, svoje celoletno delo pa predstavijo
na letnem koncertu; to je Mešani pevski zbor
Kristl Markovič - Mato.
Starejši Črnjani bodo vedeli povedati, da je nekoč pri vsaki drugi hiši bila harmonika, ob kateri se je ob prostem času, po navadi ob nedeljah in praznikih, zbrala bližnja družba in so
prepevali in plesali. V težkih časih so se naši
predniki znali zabavati in se veseliti. Vsi so poznali najboljše pevce in ti so bili na svoje petje
zelo ponosni. Petje ima v Črni dolgo tradicijo.
Gotovo je, da imajo najdaljšo tradicijo cerkveni
zbori. Pozneje so nastajali tudi pevski zbori, ki
so nastopali na raznih prireditvah, srečanjih
in proslavah.
Najbolj pa gotovo pomnimo začetek MePZ Kristl Markovič - Mato leta 1981. Na pobudo Kristine Piko sta se takrat združila moški pevski
zbor in ženski pevski zbor, ki sta prej delovala
vsak zase. S tem se je strinjal tudi prvi pevovodja Marjan Berložnik. Takrat sta Kristina
Piko in Helena Ošlak uredili vse potrebno, da
je zbor dobil sedanje ime, Kristina Piko pa je
postala prva predsednica tega zbora.

fotografije pa je prispeval Aleš Moličnik.
Ob ustanovitvi nas je bilo 56 in imeli smo težave, ko smo se peljali kam gostovat, saj za nas
niso imeli dovolj velikega avtobusa. Bili smo
zelo enotni. Kdor je želel peti, je pel v našem
zboru, nobene delitve ni bilo in zelo radi smo
peli. Ob ustanovitvi je bil naš zborovodja Marjan Berložnik, za njim je zbor vodila Marija
Pogorelčnik, nato tri leta Mojca Kovač (pozneje por. Piko), vmes je zbor vodil tudi njen oče
Franci Kovač, zdaj pa je naš pevovodja že deveto sezono Tone Ivartnik.
Če se spomnim tistih prvih let, imam občutek,
da smo nekako predstavljali Črno, bili smo del
kraja, zelo povezani med seboj in tudi s krajem. Podpirali so nas. Veliko smo nastopali.
Zdaj so občutki drugačni. – Sicer pa se je tudi
svet od takrat spremenil …
Vedno je bil(a) desna roka zbora tudi predsednik oziroma predsednica pevskega zbora,
ki je organizacijsko vodil(a) zbor, skrbel(a) za
finančno poslovanje, srečanja in gostovanja
drugih zborov in celotno splošno delovanje
zbora. Naj jih naštejemo: pobudnica in prva
predsednica je bila pet let Kristina Piko. Bila
je zelo priljubljena, delovala je energično, vendar tankočutno. Naslednja predsednica Helena Ošlak je zbor vodila kar deset let. Takrat
je zbor še razširil svoja obzorja, povezal svoje
delovanje z nekaj zbori iz drugih krajev in izmenjali so več zelo zanimivih gostovanj.
Od leta 1996 zboru predseduje Željko Burica.
O njem bi lahko zapisali, da je uspešen, pronicljiv in iznajdljiv. Njegovo delovanje cenimo, v
zboru ima nesporno podporo. Vidi se, da svoje delo opravlja z veseljem, kljub temu da ima
precej zadolžitev tudi drugod.
Vsak predsednik je pustil v zboru svoj pečat in
vsak naslednji je njegovo delo nadgradil.
Zdaj šteje naš zbor 34 pevk in pevcev, manjka pa nam pevk s sopranom. ‘Soprani’ so
tista violin’ca, ki vleče gor ali dol, zato bi jih
potrebovali več. Redne vaje imamo enkrat tedensko po tri šolske ure. Pred vsakim večjim

O delovanju tega zbora sta nam pripovedovala dolgoletna pevca MARINKA PETRIČ in
predsednik pevskega zbora ŽELJKO BURICA,

Na Prevaljah ob prireditvi od Pliberka do Traberka
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nastopom imamo razširjeno vajo, po potrebi
tudi celodnevno in ob sobotah. To so kar precejšnje obveznosti. A očitno je, da je želja po
prepevanju dovolj močna, da hodimo redno
na vaje. Pevke in pevci so iz celotnega področja naše občine, pet pevcev se vozi iz Mežice
in dve celo z Raven. Na leto imamo kar nekaj
nastopov. Seveda pojemo na tradicionalnem
srečanju pevskih zborov Koroške Od Pliberka
do Traberka, v Črni pa imamo letni koncert v
maju. Med letom je kar nekaj nastopov v kraju, kjer nastopamo samostojno ali smo del skupnih prireditev. Kakih osem, devet nastopov bi
lahko našteli.
Zbor mora imeti vedno neke cilje, poleg prepevanja se mora še kaj dogajati. Naši nastopi so
skrbno načrtovani za celo sezono. Prav tako
so načrtovana gostovanja, bodisi da mi gostujemo ali smo gostitelji nekega zbora. Tako je
že vsa leta in mi negujemo stike tudi sedaj. Naš
zbor ima stalne stike v obliki koncertov in druženja kar z nekaj zbori. Z zborom iz Artič je
navezala stike že prejšnja predsednica Lenčka Ošlak in te stike negujemo naprej. Na Primorsko smo navezali stike preko ZZB Črna in
šli na srečanje, kjer smo imeli proslavo s celotnim programom. To je bilo na Ocinci na Krasu. Poslušalo nas je okoli tristo poslušalcev, ki
so bili navdušeni in ganjeni ob našem petju. Po
srečanju smo prejeli od njih zelo lepo zahvalno pismo.
Imamo stike z zborom iz Splita in s Šolte. Šolta
je rojstni kraj mojega očeta (Željkovega), z ljudmi z občine se poznamo in tako je prišlo do
izmenjave naših srečanj.
S Splitom pa sem navezal stike preko slovenskega kulturnega društva Triglav. Dogovorili
smo se za gostovanje in že smo bili njihovi gostje. Oni bodo prišli k nam 19. junija in izvedli
koncert, nato pa bomo skupaj naslednji dan
peli na pevski reviji v Stični. Jeseni pa smo povabljeni na gostovanje v Split.
Naš pevski zbor ima širok izbor pesmi, saj negujemo vse zvrsti zborovske glasbe: Tako imamo v svojem sporedu ljudske pesmi, umetne
pesmi, peli smo cerkvene pesmi in radi pojemo tudi partizanske pesmi. Nismo omejeni z
nikakršnimi predsodki.
Smo eden redkih pevskih zborov ne le na Koroškem, ampak tudi daleč naokoli, ki med dru-

gimi pojemo tudi partizanske pesmi. Primerjamo se lahko le še s Primorci, kjer je tradicija
NOB še zelo živa in se slovenstva zelo zavedajo. Tako sem prišel na zamisel, da bi posneli
zgoščenko s pesmimi s partizansko tematiko. Pesmi so posnete, zgoščenka je v izdelavi,
predstavili pa jo bomo na proslavi, ki bo 16.
maja na Poljani, kjer pa bo pel tudi naš zbor.
Najprej smo načrtovali, da bi posneli šest, sedem pesmi. Zdaj je posnetih trinajst partizanskih in tri domoljubne. Nekaj je znanih pesmi,
nekaj pa je takih, ki še nikoli niso bile posnete,
kar pomeni dodatno vrednost
Te zgoščenke se zelo veselimo. Kakor koli smo
zapeli te pesmi, smo na to ponosni. Zgoščenka
pomeni tudi trajen ‘zapis’, ki ostane in bo naša
zapuščina. Bo dokument, ki bo pričal o zborovskem petju v našem kraju. Pojemo z veseljem,
z dušo, z zavestjo, da ohranjamo in negujemo
slovensko pesem, da se družimo. To so pesmi,
ki jih imamo mnogi v ušesih, so melodične in so
del zgodovine slovenskega naroda. Zato smo
jih dolžni ohranjati zanamcem. Odzivi na to,
da smo izbrali partizanske pesmi, so ugodni.
Ko smo se pripravljali na snemanje zgoščenke,
smo od januarja naprej rednim vajam ob sredah dodali še vaje vsak četrtek in imeli poleg
teh še dodatne vaje. Pri tem sta nam pomagali
tudi Cecilija Piko in Mojca Kovač Piko kot korepetitorki. Posebej smo bili veseli, da nam je
Mojca pri snemanju pomagala tudi kot pevka
in nam je tudi sicer vedno pripravljena pomagati. Pred letnim koncertom bomo imeli spet
več vaj, saj moramo ostati na enaki kvalitetni
ravni. Brez dodatnih vaj pa te ravni ne moreš

Na snemanju v domu v Žerjavu; pred množico
mikrofonov se včasih nehote zatrese glas
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ohranjati.
V novi sezoni, ki se začenja jeseni, vabimo med
nas nove pevke in pevce. Več kot nas je, lepše
lahko zapojemo in druženje je še bolj prijetno.
–- (Do polnega avtobusa jih lahko brez skrbi
sprejmemo še kakih 15.)
Seveda je stalnica naših prizadevanj tudi iskanje finančnih sredstev za osnovno delovanje
zbora. Občina Črna in njen župan sta nam
naklonjena, podpira nas Občinska kulturna
zveza, pomagajo tudi ZZB Črna. Pa še kdo se
najde, da nam pomaga na kakršen koli način.
Vsakršna pomoč je dobrodošla in vsem se iskreno zahvaljujemo za pomoč in podporo našemu zboru.
Vredno je omeniti, da smo se na srečanju Od
Pliberka do Traberka uvrstili na območno
pevsko revijo. Že ob nastopu smo imeli občutek, da smo svoj program zelo dobro izvedli,
da nam je nastop lepo uspel. Naš cilj sicer ni
bil uvrstitev na območno revijo, ampak smo si

prizadevali čim bolj kakovostno zapeti izbrane pesmi. Vendar nam uvrstitev pomeni potrditev našega dela, pohvala za ves vloženi trud,
pozabljena so vsa odrekanja, zato se tega priznanja res zelo veselimo.
Hvala pevkam in pevcem in hvala našemu zborovodji Tonetu Ivartniku, ki ima za naš uspeh
največ zaslug; zaradi dobre izbire pesmi, tankočutne interpretacije in seveda zaradi vztrajnosti, da z nami veliko vadi. Za jesen nam je že
pripravil program z izbiro zanimivih pesmi in
nadaljnjega dela se že veselimo.
V imenu vseh, ki radi prisluhnemo vašemu
zborovskemu petju, obiskujemo vaše koncerte, se veselimo vaših nastopov, ISKRENO ČESTITAMO za doseženi uspeh na reviji pevskih
zborov in vam želimo, da bi s petjem in ob njem
še vnaprej doživljali veliko lepega.
Marta Repanšek

FOTOREPORTAŽA

DRUGA FAZA
OBNOVE ŠOLE
Foto: I. Greiner

Tudi zadaj je vse razkopano

Luknja med staro in novo šolo

Zraven ruševin se bohoti prenovljena 'nova' šola
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NOV CD VOKALNE SKUPINE
SMO, KAR SMO
različnosti in obenem enost naboja slovenske ljudske in umetne pesmi.

Velike dolge sence dreves in hiš v medlem
soju svetlobe, ko utihnejo ptički in ljudje pripravljajo pižame za počitek, so napoved,
da se dan nagiba proti večeru, ko gre tudi
sonce spat. Vse se umiri, ljudje gredo v svoja
bivališča in narava se zavije v temo. Nekateri ljudje pa ravno takrat oživijo, so najbolj
budni in v nestrpnem pričakovanju, toda ne
zato, ker bi bili ponočnjaki, temveč zato, ker
se ob tem času pričenja pevska vaja. Teden
za tednom, mesec za mesecem in leto za letom, že peto po vrsti, smo skupaj, pevke in
pevci vokalne skupine »SMO, KAR SMO«.

Da bi jih še dolgo prepevali!
Zahvaljujemo se našim soprogam in možem
za njihovo potrpežljivost zaradi naše precejšnje odsotnosti z doma.
Predsednik: Aleš Moličnik

Ideja se je rodila za gostilniško mizo, kjer
smo večkrat ubrano in brez strahu zapeli.
Gospo Cecilijo Piko, našo pevko, ki je ravno
končala seminar dirigiranja, smo naprosili,
da prevzame umetniško vodenje skupine.
Priznam, da smo imeli srečno roko, saj to
delo opravlja še po petih letih, kljub temu da
je medtem postala že tretjič mamica.
Kaj je v pesmi, da nas druži? Če se ji predaš, je v njej vse: radost, veselje, zadovoljstvo,
sproščenost, nostalgija, žalost, hrepenenje,
spomini, solze, neskončna sreča, ljubezen.
Prav zaradi teh naštetih čustvenih stanj smo
uspeli posneti zgoščenko, ki vsebuje vse te

Smo, kar smo

Torta ob izidu
nove zgoščenke
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DRUŠTVA
ŠPORTNO-REKREATIVNA IN LJUBITELJSKO DRUŽABNA
DEJAVNOST ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV ČRNA
NA KOROŠKEM
Vsakdo izmed nas se enkrat znajde v situaciji, ko se mu »izteče mandat« v tako imenovani aktivni populaciji prebivalstva in preide
v neaktivno populacijo oziroma v upokojensko. Sam naziv tega statusa nekako napeljuje na misel, da si od sedaj naprej upravičen
samo še za uživanje miru in spokoja, še posebej, če si sposodim naziv za upokojenca
pri južnih sosedih, ki je umirovljenik, nekdo,
ki se je umiril in večino časa torej miruje.

tekmovanja pa celo državna prvenstva. In
kaj od tega vam nudimo v našem društvu?
Nudimo vam vse od naštetega. Morda stvari
ne bodo naštete ravno po kronološkem redu
nastanka, pa vendarle poglejmo:

ŠAH – igranje se ne odvija ravno v naših društvenih prostorih, kar je verjetno tudi
razumljivo, saj so pogoji za igranje boljši v šahovskem klubu kot pri nas. Pa vendarle naj
že takoj pri opisu prve dejavnosti poudarim,
da ni zgolj zaželeno in favorizirano tekmovanje in s tem povezana višja stopnja znanja,
ampak predvsem sodelovanje. Tako imamo
na razpolago določeno število šahov in celo
šahovskih ur (sicer analognih), ki omogočajo igranje tudi v naših prostorih, kar tako
za »kibic«. Naj končam tam, kjer sem začel.
Šahisti nas na tekmovanjih zastopajo nadvse uspešno. Letošnjega tekmovanja smo se
udeležili celo z dvema ekipama. Po sicer še
nepreverjenih podatkih so zasedli 4. mesto,
medtem ko so se lani celo borili za državni
naslov.

Vsi ali pa vsaj večina izmed nas pa se zaveda dejstva, da ta prehod pri posamezniku
sproža bolj ali manj izražen stres. Stres, ki
lahko sproži občutek nepotrebnosti, odvečnosti, razočaranosti, ker ni vse tako, kot smo
si predstavljali pred odhodom v pokoj. Nenadoma se marsikdo sreča z odvečnim časom,
ko ne ve, kaj bi z njim oziroma kako bi ga
zapolnil, da bi doživel občutek zadovoljstva.
Seveda bi lahko še marsikaj podobnega naštel in razpredal, ampak bom poudaril le še
tole dejstvo. Da bo prehod čim manj opazen
(beri stresen), je zagotovo nujno, da poizkušamo ostati čim bolj aktivni in na ta način
vzdrževati čim boljšo fizično in mentalno
kondicijo. To po eni strani pomeni, da se tako
na najboljši možni način upremo boleznim,
ki žal prihajajo z našim življenjskim obdobjem, in na drugi strani, da s tem naredimo
naše življenje bogatejše in kvalitetnejše.


SMUČANJE – vsako leto sodelujemo
na področnem tekmovanju v veleslalomu na
smučišču Bukovnik. Čeprav so smučarke in
smučarji tudi v preteklosti dosegali odmevne rezultate kot posamezniki, so se letos prvič udeležili tekmovanja v večjem številu in
osvojili prvo mesto v ekipnem plasmaju.

Vsega tega so se člani našega upokojenskega društva zavedali že dolgo nazaj. Zato so
na iniciativo posameznikov, ki so določene
dejavnosti bolje poznali ali se z njimi v preteklosti intenzivneje ukvarjali, povabili k udejstvovanju še druge. Nastale so nekakšne
interesne skupine, ki so našle somišljenike
tudi drugje, v drugih društvih. Tako so nastala razna meddruštvena tekmovanja, ligaška


KEGLJANJE – za to dejavnost je potrebno zapisati, da je nasploh poglavje za
sebe. Zakaj tako? Vsi vemo, da so prostori
nekdanjega kegljišča v sklopu hotela Planika kar dolgo dobro služili povsem drugim
namenom kot pa kegljanju in da je bila sicer
dotrajana oprema (avtomatika) končala nekje drugje. Zainteresirani, marljivi, iznajdlji26
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vi in še kakšen presežnik bi lahko našli za
posamezne člane našega društva, ki so polni entuziazma pristopili k obnovi kegljišča in
v tem nadvse uspeli. Iz vsega so izšle upokojenske ekipe kegljačev in ekipa ženskih
kegljačic, ki nas zastopajo na tekmovanjih v
medobčinski ligi. Izšlo je kegljaško društvo,
ki ravno tako tekmuje. Predvsem pa sta občina in kraj pridobila dokaj soliden športni
objekt, ki ga koristi veliko število prebivalcev. Ponovno poudarjam, ne samo tekmovalci, tudi drugi (rekreativci) vabljeni.

in dobro počutje poskrbimo sami. Le od nas
samih je v največji meri odvisno, kako kvalitetno življenje si bomo kreirali. Popolnoma
narobe je samo čakati, da namesto nas to
storijo drugi. Le nekaj časa in morda kakšen
evro je potrebno »žrtvovati« za to.
Pridružite se nam, v družbi je lepše, lažje in
zanimivejše. Predvsem pa ne dovolite, da bi
drugi in življenje ukazovalo vam, to storite
sami zase!
Odgovoren za športno, rekreativno, ljubiteljsko … dejavnost pri DU Črna
- Janko Praprotnik


ODBOJKA – v okviru rekreacije nad
50 let se kar številni člani našega društva
udejstvujemo rekreativnega igranja odbojke, ob torkih ob 20. uri, v šolski telovadnici.

KATARINA ILGO
– DEVETDESETLETNICA


REKREACIJA – rekreatorke, kot so
same sebe poimenovale članice, skrbijo
za svojo lepšo podobo, in sicer na pestrejši
način čuvajo zdravje ter večjo mobilnost v
obliki telovadbe, aerobike, pohodništva in še
česa.
Toliko o športni obliki druženja in igranja.
Naj še naštejem nekaj oblik ljubiteljsko družabnega druženja. Resnici na ljubo je treba zapisati, da na tem področju prednjači
predvsem ženski del našega članstva. Tako
se enkrat tedensko dobivajo »štrikarice« in
klekljarice. Poleg tega, da ob teh druženjih
nastajajo čudoviti izdelki, se prenaša znanje
na manj vešče in seveda zadosti tisti nepogrešljivi ženski potrebi, kot se danes temu
moderno reče, potrebi po »čveku«. Upam, da
si z zadnjo izjavo nisem nakopal kakšne zamere. Uporabil sem jo namreč z namenom,
da moškemu delu sporočim, da je tudi samo
»čvek« sproščujoč in potreben, če pa ga še
dopolnimo na primer s kartanjem, bo stvar
še toliko zanimivejša. In že smo pri novi obliki druženja, ki je le ena od mnogih. Predlagajte in potrudili se bomo,da najdemo način
shajanja in izvajanja dejavnosti.

Katarina Ilgo je 11. februarja praznovala
častitljivih devetdeset let. Živi sama, v bližini
svojih petih hčera, ki jo z veseljem redno obiskujejo. Ima deset vnukov in šestnajst pravnukov. Že štirinajst let redno obiskuje ročnodelski krožek Alenčice, ki deluje v našem
kraju v okviru Društva upokojencev Črna že
devetindvajset let. Gospa Katarina še danes
uspešno ustvarja lepe izdelke.
Naši slavljenki želimo, da bi bila zdrava in
da bi se še dolgo z veseljem družila z nami
in ustvarjala.
Za Alenčice
Ida Mežnar

Želimo si, da bi prišlo v zavest slehernega, da
je potrebno, da v prvi vrsti za lastno zdravje
27
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S FOTOAPARATOM
UJETI SKRIVNOSTNE KOŠČKE VESOLJA
Ljudje že od nekdaj opazujemo vesolje. Stari
Grki so si ga predstavljali kot nebesni obok,
ki ga drži Atlas na svojih plečih nad Zemljo.
Astronomi pa so že zdavnaj ugotovili, da vesolje ni omejeno – galaksije, zvezde, sončni
sistemi, ki ga sestavljajo, se pomikajo v vseh
razsežnostih – in s še tako izpopolnjenimi
teleskopi ni mogoče videti do skrajnih meja
vesolja. Ker je vsemirje taka neznanka, ga
radi spremljamo tako s prostim očesom kot
z mnogimi tehničnimi pripomočki, pravi izziv pa je nebesna telesa fotografirati.
Eden izmed takih fotografov vesolja, ki živi
v naši neposredni bližini, v Žerjavu, je Tadej Javornik, verjetno edini astrofotograf
na Koroškem. Njegov hobi je zanimiv, saj so
lahko nekatere fotografije, ko mu uspe ujeti
kak skrivnosten košček vesolja, naravnost
fantastične.
Do konca 18. stoletja so vsa astronomska
opazovanja lahko le beležili in skicirali. Kmalu po tem, ko so na začetku 19. stoletja odkrili fotografsko emulzijo in fotografijo, pa se je
razvila astrofotografija, ki je zelo specifična
in še danes malo poznana veja fotografije.
Že samo ime pove, da gre za kombinacijo
astronomije in fotografije, se pravi fotografiranja astronomskih teles in pojavov. Lahko bi jo označili kot most med znanostjo in
umetnostjo in je živ dokaz, kako lahko s povezanostjo navidez nezdružljivih pojmov pridemo do fotografij nebesnih teles, ki jih naše
oko nikoli ne bo sposobno zaznati.

Astrofotograf Tadej Javornik

nedavnega dostopna le ozkemu krogu ljudi.
»Fotografirati nebesna telesa je dokaj komplicirana dejavnost, saj potrebuješ veliko
časa, da osvojiš znanje. In več ko fotografiraš, več znaš. Marsikdo misli, da le stisneš
in slikaš. Odkar so dostopni zrcalno-digitalni aparati, se lahko vsak loti tega pionirskega dela. Predznanje računalništva pa niti ni
potrebno, kajti vsega se lahko priučiš: ničesar ne izumljaš sam, pač pa slediš programom.«

»Vesolje mi je bilo vedno nekaj čudnega. Kot
otrok sem prebiral knjige o njem in spremljal
filme o vesoljcih in znanstveni fantastiki. In
ves čas sem si želel teleskop, a sem bil dolgo
prepričan, da je imeti tako napravo privilegij
le nekaterih,« razlaga Tadej Javornik, triindvajsetletni računalničar, in dodaja, da si je
počasi vendarle nakupil osnovno astronomsko opremo, ki je bila zaradi visoke cene do

»Za osnovno astrofotografijo je dovolj imeti
stojalo, ki sledi rotaciji Zemlje, ter digitalni fotoaparat z objektivom in z možnostjo
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daljših ekspozicij. Za nadaljnjo kvaliteto pa
je vse odvisno od denarja; vrste teleskopa,
montaže in kamere. Ena vrsta teleskopa je
reflektor, ki je čisto brez barvne napake, ker
se svetloba odbija samo od zrcal in ne gre
skozi lečo (kot pri refraktorjih), slabost pa
je ‘koma’ – popačeni robovi zaradi ukrivljenosti zrcala. Drugi teleskop je refraktor, pri
katerem gre svetloba skozi lečo in se pri tem
‘popači’, ker ima vsaka barva svojo goriščno
točko. Tudi refraktorji so lahko dvoji: navadni
ali akromatski (sprednja leča je sestavljena
samo iz enega stekla in zaradi tega pride do
barvnih napak) in apokromatski (iz dveh ali
treh leč, s čimer se doseže korekcija barvne
napake).

končno obdelaš v ‘fotošopu’. Vsega skupaj
za cel dan dela!«
Tadej torej fotografira objekte globokega
neba. Galaksije so najlažje za obdelavo, pravi, ker so manjše in imajo izrazit prehod med
ozadjem in objektom, najtežje pa je ujeti meglice, ker so večje in ni izrazitega prehoda
med ozadjem in meglico. Luna za astrofotografe ni zanimiva, ker je ves čas enaka, spreminja se le glede na sence. Sonce se da fotografirati z zaščitno folijo ali pa s posebnimi
filtri; s H-Alfa filtrom bi na primer lahko posnel sevanje vodikovih atomov, granulacijo
in izbruhe. Zvezd večinoma ne slika. »To so
le pikice, v bistvu se nič ne vidi; le če jih je več
skupaj, je interesantno, to so namreč zvezdne kopice.« Planeti so za Tadejevo opremo
premajhni za fotografiranje, mu je pa februarja uspelo ujeti v objektiv Lulin komet (odkrili so ga Kitajci), ki je bil sprva viden celo s
prostim očesom, in sicer na vzhodu, takoj po
zatonu sonca, sedaj pa je vedno bolj oddaljen. »Posnetek je dober, morda ima nekoliko
svetlobne onesnaženosti.«

Naslednji del astrofotografove opreme je stojalo – montaža, ki naj bi nosila vso opremo,
ne da bi prišlo do nezaželenih vibracij in s
tem uničenja slike. Za dobro sledenje rotaciji Zemlje je montažo potrebno obrniti točno
na severni pol, in sicer z uporabo polarnega
iskala.
Digitalec oz. kamera, trenutno zelo uporaben v tej dejavnosti, je Canon EOS 350d.
‘Guider’ oz. manjši teleskop, na katerem je
pritrjena kamera, spremlja napake montaže pri sledenju rotaciji Zemlje: poseben program spremlja zvezdo in pošilja ukaze, kam
naj se montaža premakne.

Svetlobna onesnaženost je tegoba sodobnega sveta, vsi opazovalci neba se hudujejo
nad njo. Bleščanje je vsaka svetloba, ki jo
povzročajo svetilke, ki zaradi neustrezne
konstrukcije ali napačne montaže oddajajo
svetlobo nad vodoravnico. Astronomi zaradi svetlobnega onesnaženja težje zaznavajo
šibke izvore svetlobe v vesolju, zato so začeli
postavljati novejše laboratorije in teleskope
na lokacijah, ki so oddaljene od urbanih naselij. V Sloveniji še ni ustrezne zakonodaje, ki
bi urejala mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja, a se nasprotniki le-tega že združujejo, najbolj znana je njihova akcija Temno

Ko imaš vse postavljeno in poravnano na
sever, poženeš program, kateremu nastaviš
vse parametre za zajem fotografije (največkrat se naredi okoli 30 fotografij s 5-minutno
osvetlitvijo), drugi program pa bo kontroliral
montažo in kamero, s katero gleda premike
zvezd. Narediš nekaj fotografij, posnameš
kalibracijske slike in potem sledi obdelava.
V program vstaviš vse slike in mu rečeš, da
jih sprocesira, ta bo na vsaki sliki odstranil
vse artifakte in dobil boš enakomerno osvetljeno sliko brez termičnega šuma. Potem bo
program slike poravnal in jih zložil eno na
drugo, da se pridobi na dinamiki na sliki in
zmanjša naključni šum. Fotografijo nato do-

Nebulae
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nebo. Tudi Tadej težko najde lokacijo, ki bi
bila ponoči brez svetlobe in hkrati s širokim
obzorjem. Navadno se poda v Jazbino, visoko pod Uršljo goro.

Biti astrofotograf ni poceni konjiček. »Če hočeš vesolje le opazovati, si kupiš teleskop za
200 EUR in to je vse. Če pa želiš objekte na
nebu fotografirati, pa potrebuješ nekaj tisoč
evrov. Nakup opreme sem si lahko privoščil
šele, ko sem dobil prve plače,« pojasnjuje
Tadej, ki je trenutno zaposlen pri 'rudniku'.
Starši ga pri njegovem hobiju podpirajo, čeprav sprva tudi niso poznali razsežnosti in
čara astrofotografije, sedaj pa so navdušeni
nad sinovimi enkratnimi posnetki, tako kot
so ponosni na Tadejevo sestro Tino, lansko
zlato maturantko in sedanjo študentko arhitekture.

25. januarja letos je Tadej s še tremi astrofotografi (eden velja za najboljšega v Sloveniji)
odpotoval na Kanarske otoke. V La Palmo so
se odpravili pogledat tamkajšnje nebo, na katerem se da opazovati precej južnega neba,
obiskali pa so tudi znameniti observatorij.
Področje na teh otokih ima mirnejše ozračje,
plast nad 1.700 m nadmorske višine pa daje
čisto vidljivost – ‘good seeing’, kot temu rečejo. Vso opremo so si izposodili tam, dobili
so jo z najeto hišo vred (kajti tovoriti svojo
opremo v letalu bi bilo predrago), s seboj so
imeli le lastne digitalce in teleskope. V enotedenskem raziskovanju otoka in njegovega
neba je Tadeju uspelo narediti šest dobrih
posnetkov, čeprav jih je zajelo tudi slabo vreme, iz Sahare pa je prineslo nekaj tamkajšnjega peska. »Fotografiral sem objekte, ki
se mi zdijo lepi, na primer Orionove meglice, na južnem nebu pa sem posnel največjo
zvezdno kopico – Omega kentaver.«

Objavljamo nekaj dobrih Tadejevih posnetkov, več in bolje videnih in seveda barvnih
pa najdete na http://www.pbase.com/astrofoto.
Našemu astrofotografu pa želimo še veliko
dobrih posnetkov.
Leto 2009 je mednarodno leto astronomije. Sledimo njihovemu geslu: ‘Vesolje je nad
tabo. Odkrij ga!’

»Fotografiram le za svoj užitek. To je dejavnost, s katero ne zaslužiš, razen če bi delal
posnetke v znanstvene namene. Fotografije
rad pokažem drugim, s katerimi se srečujemo na internetnem forumu (v Sloveniji nas
je okoli dvajset), potem pa posnetke med seboj komentiramo in ocenjujemo. Vrlini astrofotografa sta potrpežljivost in vztrajnost. Ja,
preživeti moraš celo noč na prostem, včasih
tudi v mrazu, in nič se ne smeš bati biti sam
tam zunaj! Včasih mi kak znanec nejeverno
reče: ‘A celo noč si porabil za eno tako sliko?’«

Irena Greiner

Študijski krožek

TELOVADIMO VSAK DAN

Astrofotografi se vsako leto v marcu odpravijo na Kras, kjer poteka tekmovanje v iskanju Messierjevih objektov. Prav tako se Tadej udeležuje poletnega srečanja forumcev
v Prekmurju, v kraju Magašev Breejg, da se
dodatno izobrazijo tako teoretično kot praktično.

Udeleženke pohoda preko Luž v Avstrijo.
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PRIZNANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ČRNA
Turistično društvo Črna na Koroškem je za
leto 2008 razpisalo tekmovanje za najlepšo
stanovanjsko hišo (eno v Črni, eno v zaselku izven Črne), najlepše urejen stanovanjski
blok, najlepše urejeno kmetijo, najlepšo preužitkarsko hišo ali kaščo, (prvič) za najlepše
urejen rožni kotiček in za najlepše urejen
objekt javnega pomena. Priznanja so v obliki povečanih fotografij izbranih objektov.
Komisija si je od aprila do septembra ogledala veliko objektov v strnjenem naselju Črna
in prav tako v vseh zaselkih naše občine. Trdimo lahko, da je podoba naše občine kot celote zmeraj lepša, pravično ocenjevanje vseh
teh skrbno urejenih in negovanih objektov
pa vse težje.
Po ogledu na terenu, upoštevanju vseh kriterijev in pregledu velikega števila fotografskih
posnetkov je komisija soglasno izdelala predloge in jih posredovala Turističnemu društvu. Predlogi so bili sprejeti in priznanja, kot
vsa leta doslej, v obliki povečanih fotografij
izbranih objektov, podeljena na prireditvi ob
dnevu samostojnosti dne 26. decembra 2008.
Priznanja je podelil predsednik Turističnega
društva Črna, ing. Janez Švab.
Priznanja so prejeli:
- za najlepšo stanovanjsko hišo: Romana in
Marko Škrubej iz Mušenika,
- za najlepše urejeno stanovanjsko hišo: Milka in Milan Ocepek iz Žerjava 95,

Hiša Milke in Milana Ocepka v Žerjavu

- za najlepše urejen stanovanjski blok: stanovalci bloka v Rudarjevem 19 a,
- za najlepše urejeno kmetijo: Marija in Jože
Polanšek, p. d. pri Lipoldu, Koprivna 13,
- za najlepšo kaščo: Ema in Marjan Slemenšek, p. d. pri Robniku v Javorju 41,
- za najlepše urejen rožni kotiček: Ana in
Jože Jurič, Center 110,
- za najlepše urejen objekt javnega pomena:
Urška Kotnik in Klemen Pušnik, Bife Urška,
Center 117.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Prepričani smo, da bomo Črnjani tudi v bodoče skrbno negovali kulturo svojega okolja,
lepšali okna svojih domov s cvetjem, skrbeli
za okolico, sadili in negovali okrasne grmovnice in drevje, skrbeli tudi za čistočo in splošen izgled kraja.

Hiša Romane in Marka Škrubeja v Mušeniku

Stanovanjski blik Rudarjevo 19a
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Pravkar potekajo obsežna dela v središču
Črne, kjer bo na novo urejena celotna infrastruktura. Pogled na gradbišče tako obsežnih del v Črni je šokanten. Tako velikih
del današnja generacija krajanov ne bo več
doživela; jasno je, da je to za Črno podvig
stoletja. Le veselimo se lahko, da bo naš kraj
kmalu povsem prenovljen.
Vse priznanje županu Janezu Švabu in občinskemu svetu za tako uspešno urejanje
kraja!
Do ugotovitve, ko bi lahko rekli, da je naš
kraj urejen, pa bo kljub novi podobi središča
še marsikaj manjkalo. Zdaj bodo na vrsti fasade hiš. V središču je večina stavb že obnovljenih, zato tiste, ki niso, vse bolj izstopajo.
Še bolj je (in bo) moteče, če zaviješ z ‘glavne
ulice’ nekaj korakov levo ali desno, pa je domala za vsakim vogalom še nekaj nedokončanega, zanemarjenega, podirajočega, neurejenega. Tu bo potrebno še kaj postoriti.
In nenazadnje; v zadnjem času je bilo v središču kraja podrtih kar nekaj dreves, ki so desetletja lepšala podobo kraja. Morali bomo
še kaj posaditi. Če to rastje ni bilo ustrezno,
ga moramo takoj (letos spomladi ali jeseni)
nadomestiti z drugim. V naslednjih letih pa
bi morali najti tudi denar za zamenjavo živih mej (ali kar je od njih ostalo), saj so bile
zasajene pred več kot tremi desetletji in zdaj
niso več v okras. – Pri Bifeju Urška so jo sami
zamenjali s cipresami, zato je tam še lepše
posedeti. –
Rudarjevo je bilo nekoč en sam rožni vrt; na

Rožni kotiček Ane in Jožeta Juriča v Črni

vseh možnih površinah so bili skrbno obdelani vrtovi, na njih obilo cvetja in okrasnega grmovja. Vrtovi so zaradi onesnažene
zemlje vse bolj zgodovina, površine pa zaraščajo. Kljub negovanemu cvetju na oknih
izgled zaselka kot celote z leti nazaduje. Res
je nekaj blokov obnovljenih v lepih skladnih
barvah, zato pa med njimi še bolj izstopajo
stare propadajoče fasade, ki kar kličejo po
obnovi. Za vedno pa ostajajo moteča ‘na sto
in en’ način obnovljena okna in balkoni, ki
poslabšajo pogled na stanovanjski blok in
na naselje kot celoto.
Menimo, da bi morala Občina pri strokovnjakih naročiti načrt celotne ureditve vseh
površin v Rudarjevem in to potem v nekaj
letih uresničiti. Verjetno bi želeli imeti parkovno zasaditev z okrasnimi grmovnicami
in drevjem, zelenice, cvetlične grede, klopi,
morda kako otroško igrišče … K enotnosti
obnove pa bi lahko prispeval kak občinski
odlok.
Še beseda o bližnjih zaselkih Črne: individualne hiše na Pristavi, Lamprečah, Mušeniku, Jazbini in v manjših zaselkih v vsej
okolici Črne se poleti kopljejo v obilju cvetja
in okrasnega zelenja in prijetno se je sprehoditi mimo teh cvetočih domov. Kmetije v naši
okolici so prelepo urejene, fasade obnovljene, velika gospodarska poslopja prenovljena ali nova, tudi na njih rože. Vemo, da so za
tem skrbne roke deklet in žena, veliko dela
in ljubezni do vsega lepega.
Z vsem tem prispevate k lepemu izgledu na-

Kmetija Marije in Jožeta Polanška v Koprivni
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Kašča Eme in Marjana Slemenška v Javorju

Objekt javnega pomena Urške Kotnik in Klemna
Pušnika v Črni

šega kraja in tega se veselimo skupaj z vami.
Naj vam tudi letos zacvetijo rože v vsem svojem razkošju!

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
ZA RAZVOJ KABELSKO
DISTRIBUCIJSKEGA
SISTEMA V LETU 2008

Komisija za podeljevanje priznanj TD:
Alojz Repanšek, preds. in fotograf,
Martina Podričnik, članica,
Franjo Keber, član.

Tako kot že nekaj zadnjih let bomo tudi letos
občanom, ki so skoraj vsi tudi člani našega društva, predstavili aktivnosti v preteklem letu ter
načrte za tekoče leto v najbolj branih lokalnih
‘cajtngah‘. Želimo si, da bi se člani bolj aktivno
vključevali v dejavnosti društva …
Breme delovanja društva je že kar nekaj let na
ramenih enih in istih ljudi. Zelo si želimo novih
moči v ekipi. Upam, da se bo to tudi kdaj zgodilo …

RAZPIS
Turistično društvo Črna na Koroškem
razpisuje tekmovanje za najlepše urejeno stanovanjsko hišo, stanovanjski blok,
kmetijo, preužitkarsko hišo ali kaščo,
objekt javnega pomena ali rožni kotiček.
Razpis je namenjen prebivalcem na celotnemu območju občine Črna.
Priznanja v obliki povečanih fotografij izbranih objektov bodo podeljena na prireditvi ob dnevu samostojnosti, 26. decembra 2009.
Vabimo vse, da se s polepšanjem stavb, v
katerih živite ali delate, vključite v to tekmovanje in s tem pripomorete k čim lepšemu videzu našega kraja.

1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008
Društvo za razvoj kabelsko distribucijskega
sistema Črna na Koroškem, s sedežem na
naslovu: Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
je bilo ustanovljeno 3. 8. 1992 (v nadaljevanju
društvo) z namenom zagotoviti svojim članom
kvaliteten sprejem televizijskih in radijskih
programov preko omrežja sistema kabelske
televizije. Razlog za ustanovitev je bilo dejstvo,
da zaradi naravnih danosti ni bilo mogoče
kvalitetno sprejemati niti nacionalnih televizijskih in radijskih programov, kaj šele kaj več.
Velika večina prebivalcev v kraju je včlanjena
v društvo.

Predsednik TD Črna:
Janez Švab
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Temeljni akt društva so ‘ Pravila društva za
razvoj kabelsko distribucijskega sistema Črna
na Koroškem ‘, v nadaljevanju pravila.
Organi društva so:
- občni zbor kot najvišji organ, ki sprejema najpomembnejše odločitve o delovanju društva in
voli druge organe društva ter sprejema pravila društva kot temeljni akt za delovanje društva,
- upravni odbor kot izvršilni organ, ki skrbi za
izvajanje sprejetih programov na občnem zboru,
- nadzorni odbor, ki nadzira delo organov društva, poslovanje društva in izvajanje pravil
društva,
- disciplinska komisija, ki obravnava morebitne kršitve pravil društva in izdaja disciplinske ukrepe.

ma predelati iz 606 MHz na 862 MHz ter zamenjati večino ojačevalnikov v sekundarnem
omrežju z novimi, ki omogočajo to pasovno
širino oz. prenos vseh analognih in digitalnih
programov.
V vse ojačevalnike v primarnem in sekundarnem omrežju smo morali vgraditi tudi ojačevalne module za povratni pas; s tem smo omogočili delovanje kabelskega interneta.
Za vse to smo namenili približno 45 tisoč
EUR.
Ob teh predelavah smo kmalu ugotovili, da so
postali šibak člen kvalitetnega prenosa signala visokih frekvenc stari zračni kabli ter odcepniki in delilniki starejše izvedbe. To je pomenilo, da smo morali kar nekaj tras z zračnimi
kabli izvesti na novo.
Vse te aktivnosti so se krepko poznale pri finančnem poslovanju, saj smo lansko leto končali krepko v rdečih številkah.

Tako kot že nekaj zadnjih let smo tudi v letu
2008 nadaljevali z obnovo in nadgradnjo našega kabelskega sistema.
Sredi leta smo se odločili, da novih vlaganj v
glavno postajo ne bo več, ker je le-ta že stara
in denarja za novo preprosto ni mogoče zagotoviti.
Zaradi možnosti širjenja dodatne ponudbe za
naročnike smo se rajši odločili, da bomo v celoti prevzeli signal celjskega ponudnika.
Na ta način smo lahko konec leta prvim naročnikom ponudili tudi kabelski internet.
Storitev je bila zelo dobro sprejeta, saj mnogo
prebivalcev našega kraja ni imelo nikakršne
možnosti pridobiti internetni priključek od kateregakoli ponudnika.
Seveda se je s prevzemom celjske programske
sheme naša dotedanja ponudba povečala iz 35
na 49 TV programov.
Žal pa so se povečali tudi prispevki za avtorske pravice, temu pa je sledilo tudi povečanje
prispevka naših članov iz 11,00 na 13,20 EUR
mesečno s 1. 1. 2009.
Na področjih, kjer je občina izvajala preplastitve makadamskih površin, smo polagali nove
kable v zaščitne cevi in tako smo se znebili kar
nekaj zračnih kabelskih povezav (Spodnje Javorje, Pristava).
Ker je frekvenčni pas novo prevzete programske sheme precej širši od stare, smo morali
vsa ojačevalna mesta v primarnem delu siste-

Samo poslovanje društva v preteklem letu je
bilo zaradi opisanih investicij manj uspešno,
saj smo ga zaključili z negativnim rezultatom
v višini 71.663,58 EUR.
Poslovno poročilo za leto 2008 smo objavili na
internem programu naše televizije, kjer si ga
lahko člani društva tudi ogledajo.
Vseeno pa vas bi rad opozoril na nekatere pomembnejše postavke :
1. Skupni prihodki so znašali dobrih 107 tisoč
EUR in kar 87 % smo jih dosegli s prispevki članov za vzdrževanje in obnovo sistema.
2. Vseh odhodkov je bilo za malo več kot 179
tisoč EUR.
3. Vsa zbrana sredstva so se porabila za namene in naloge, za katere je bilo društvo tudi
ustanovljeno. To je vzdrževati, obnavljati in
nadgrajevati zgrajen kabelski sistem.
4. Stroški za zakup signala iz Celja so bili v
višini 11.266 EUR, kar predstavlja 6,3 % vseh
odhodkov.
5. Za avtorske pravice za kodirane in nekodirane programe smo plačali 26.363 EUR ali 14,7
% vseh odhodkov.
6. Električno energijo smo plačali v višini 2.765
EUR ali 1,5 % vseh odhodkov.
7. Za najem prostorov v Mušeniku je bil izdatek v višini 2.568 EUR ali 1,4 % vseh odhodkov.
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8. Poštni in bančni stroški so bili 5.999 EUR ali
3,4 % vseh odhodkov.

Tako kot do sedaj bomo vsa zbrana sredstva
vložili v rekonstrukcijo omrežja in zagotavljanje čim bolj kvalitetnega signala in storitev
članom društva.

To so izdatki, na katere praktično nimamo nobenega vpliva in so nujno zlo. Skupno ti izdatki dosegajo znesek slabih 49 tisoč EUR, kar pa
predstavlja kar 52,3 % zneska, ki ga zberemo s
prispevki članov za vzdrževanje in razvoj kabelskega sistema.
Z manj kot polovico tako zbranih prispevkov
pa moramo zagotoviti normalno delovanje
sistema (vzdrževanje, računovodstvo …), poskrbeti za obnovitvena dela, investirati v novo
opremo, skladno s projektom rekonstrukcije
omrežja najti sredstva za razno dokumentacijo pri rekonstrukciji kabelskega sistema in
urediti še kup drugih manjših stvari.
Dejstvo je, da je vedno težje s sredstvi, ki jih
imamo na voljo, uresničevati in seveda plačevati vse te dejavnosti.
Ker smo se zaradi širitve programske sheme
in obnavljanja ojačevalnih mest na pasovno širino do 862 MHz morali krepko zadolžiti, bo
investicij v letu 2009 precej manj.
Dinamiko obnovitvenih del bomo prilagodili
višini sredstev, ki jih bomo uspeli zbrati.

Ne glede na nekatere navedene težave in dileme pa mislim, da ni nobene bojazni, da ne bi
sistem deloval tako, kot je treba, predvsem v
zadovoljstvo članov društva.
Z uvajanjem novih storitev (digitalni paketi in
internet) se naš sistem počasi spreminja iz kabelsko distribucijskega v kabelsko komunikacijski sistem.
Predsednik društva:
Jože Kaker, univ.dipl.ing.el.

ZLATA POROKA

2. PLAN DELA DRUŠTVA V LETU 2009
Skladno s projektom rekonstrukcije omrežja
bomo tudi v letu 2009 nadaljevali z obnovitvenimi deli na sekundarnem delu omrežja.
Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih
zračnih kablov na celotnem sistemu, kjer pa
se bo pokazala priložnost, bomo zračne kable
zamenjali z zemeljskimi.
Ker se predvideva nadaljevanje urejanja cest
in pločnikov v centru kraja, bomo na tem področju izgradili novo omrežje (predvidoma odsek od spomenika do Prahovega mostu ter v
nadaljevanju proti Rudarjevemu).
Predvidevamo, da bomo uspeli obnoviti še
preostala ojačevalna mesta sekundarnega
omrežja.
Zamenjali bomo stare 450 MHz ojačevalnike z
novimi 862 MHz s povratnim pasom, ki bodo
povsod omogočali normalen sprejem celotnega signala in omogočili uporabo kabelskega
interneta.

14. februarja sta zlati jubilej slavila Franc in Dorka Vrabič iz Črne na Koroškem. Svoj zakon sta
sklenila 17. 1. 1959 v cerkvi Sv. Ožbolta, kjer je
bila tudi sedaj zahvalna maša, ki jo je daroval župnik mag. Tone Vrisk. Mašo je popestril mešani
cerkveni zbor pod vodstvom Simona Potočnika.
Franc se je rodil leta 1934 kot šesti otrok v osemčlanski družini v Topli, Dorka pa leta 1937 v Koprivni kot drugi otrok v devetčlanski družini.
Tudi svoj zakon sta obogatila s štirimi otroki. Oče
je trdo delal v rudniku, mama pa je gospodinjila
in skrbela za nas, za kar ji bomo vedno hvaležni.
Vsi otroci smo poročeni, dedka in babico pa razveseljuje tudi naših devet otrok.
Bog naj jima nakloni še veliko zdravih let.
Grega Vrabič
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SONCE
VIR ŽIVLJENJA IN – ENERGIJE
Napredek … napredek … napredek … hlasta
po vse več in več energije; kakršnega koli izvora, na račun kogar koli, za ceno česar koli,
tudi na račun uničevanja narave in vsega živega v njej; tudi človeka. Tega ne dokazujejo
le znanstveniki v obsežnih raziskavah, zdaj
že ‘navadni ljudje’ vemo in čutimo posledice
tega nezadržnega izkoriščanja in grobih posegov v naravo. V to smo vpleteni vsi in iz
tega kroga dogajanja ne moremo izstopiti.
Le kdo bi danes mogel živeti brez elektrike v
svojem domu? Le kaj bi lahko izdelovali, proizvajali, pridelali brez nafte, bencina, elektrike? Svet ne gre nikoli nazaj, vedno naprej,
le vedno drugače. Zato zmanjšanja porabe
energije ne moremo pričakovati. Zagotovo
pa bo človeštvo prej ali slej prisiljeno, da bo
moralo pridobivati energijo iz obnovljivih
virov, pri katerih ni stranskih strupenih odpadkov, ne uničujočih plinov.
Taki viri energije so: sončno sevanje, veter,
vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso in zemeljski toplotni tokovi (npr.: topli
vrelci). Ko iz teh virov proizvajamo energijo,
jih ne porabljamo, zato ni nevarnosti, da bi
jih zmanjkalo, medtem ko nam ob vse večji
porabi hitro kopnijo zaloge nafte, zemeljskega plina, premoga.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so
strokovnjaki in politiki dosegli sporazum o
tem, da je fosilna goriva (nafto, zemeljski
plin) mogoče nadomestiti z obnovljivimi viri
in z njimi omogočiti več kot polovici človeštva osnovni vir energije.
Po energetskih krizah v zadnjem času in
zaradi možnih težav pri dobavi energije je
izkoriščanje sončne energije v današnjem
času vse bolj aktualno. Možnosti za uporabo
sončne energije je več, ena najpomembnejših pa je pretvarjanje sončne energije v električno s pomočjo sončnih celic in to energijo
potem uporabljamo v vsakdanjem življenju

Franc Stopar v prostoru za usmerjanje električne
energije, marec 2009, foto: A. Repanšek

kot: svetlobo, toploto, za mehansko delo in
podobno.
Pogoji za pridobivanje sončne energije so
zelo različni, najti moramo kraj, kjer je sončno sevanje čim večje, podnebje z manj oblačnosti …
V Javorju, pri Stoparju (pri Mežnerju) na
nadmorski višini nekaj metrov manj kot 1200
m (tretja najvišja kmetija v Sloveniji) od 24.
oktobra 2008 deluje sončna elektrarna.
O njej smo povprašali njenega lastnika
FRANCA STOPARJA. Takole nam je pripovedoval.
Od same kmetije na taki višini se bolj težko
živi. Že leta 1998 smo se odločili za ekološko kmetovanje, delamo in živimo v skladu z
naravo. Seveda pa razmišljamo, kaj bi se še
dalo narediti v pogojih, ki so pri nas.
Imamo štiri otroke. Tisti, ki bo nasledil domačijo, mora imeti osnovo, s katero bo gospodaril naprej, zato investiramo in razmišljamo
dolgoročno.
Živina, gozd ne dajeta veliko. Gozd pomeni
kmetu neko varnost, je naložba za naslednji
rod. Seka se čim manj, gozd je zlata rezerva
kmetije. Že nekdaj so rekli, da je gozd za naslednika, ti pa samo gospodariš z njim.
Kmetije v Javorju imajo veliko sonca, mi
smo na visoki nadmorski višini in tako mi
je prišlo na misel, da bi prav to lahko bilo v
pomoč pri razvoju naše kmetije. Na sončno
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elektrarno sem mislil že dolgo, a je bila tehnologija v nenehnem razvoju, tudi finančno
mi je bila zamisel nedosegljiva. Toda sledil
sem temu razvoju, iskal možnosti in potem
se je nekako odprlo.
Elektrarn, ki delujejo na sončno energijo, je
po Sloveniji čedalje več. Kar nekaj jih deluje
na Gorenjskem, v Logarski dolini in drugod.
Večkrat sem šel take elektrarne pogledat
tudi v tujino, v Avstriji jih je veliko. Potem sem
informacije iskal na internetu in tako počasi
ugotovil, da imamo pri nas zelo dobre pogoje za izgradnjo take elektrarne. Najprej je
treba imeti veliko površino, kamor se namestijo moduli. Najugodnejše so strehe, kjer se
namestitev modulov nemoteče sklada z okoljem, zato je tudi soglasje za namestitev hitro
dosegljivo. Zamisel sem vedno bolj izpopolnjeval in jo začel uresničevati.
Leta 2000 smo zgradili veliko poslopje, katerega streha ima na sončno južno stran 250
m2 površine.
Lani spomladi pa je bil na ravni države razpis za finančna sredstva za gradnjo sončne
elektrarne. Prijavil sem se in bil uspešen,
odobrena so mi bila namenska sredstva.
Potem sem se pozanimal za izvajalce v Sloveniji, dobil nekaj predračunov in izračunov
finančne konstrukcije.
Na takih posvetih dobiš tudi strokovne nasvete, pokaže se razlika v materialih, v moči
elektrarne, v ceni modulov, razsmernikov …
Končno sem se odločil za podjetje SONEL s
Tolstega Vrha pri Ravnah na Koroškem. To
je mlado podjetje, komaj so začeli delovati.
Sami imajo vzorčno elektrarno na svoji hiši.
Zavestno sem se odločil za podjetje na Koroškem. Če že delamo tukaj, naj tudi zaslužek
ostane Korošcem.
Sama montaža je trajala približno en mesec.
Najprej so morali na streho pritrditi posebne nosilce, proizvajajo jih v Nemčiji, nanje so
montirali module, ti so japonski, razsmerniki, ki razmejujejo tok, pa so švicarski. Potem
se potegnejo kabli, po katerih teče tok, v tem
velikem poslopju je majhen zaprt prostor (3
m x 4 m), v katerem so razsmerniki. In to je

vse; nobenih strojev, nobenega vzdrževanja,
nikakršnih odpadkov, nobenega ropota.
Od Elektro Celje smo prej pridobili celoten
projekt, kjer so bili zapisani pogoji za priključitev na električno omrežje. Sledila je
cela vrsta inšpekcijskih pregledov, v katerih
so preverjali, ali je vse zgrajeno po projektih in standardih, ki so bili določeni v projektu. Nato smo pridobili končno dovoljenje
za odvajanje elektrike v sistem električnega
omrežja. Odjemalec naše elektrike je Elektro
Celje, ki z elektriko oskrbuje naše področje.
Delovanja elektrarne ni potrebno nikomur
nadzirati, deluje samodejno. Ob določenih
pogojih se samodejno izključi, da ne pride
do kake okvare ali nesreče. Varnostni standardi so zelo visoki, saj elektrika ni šala; ima
veliko moč.
Sam sem moral pridobiti certifikat, ki mi dovoljuje, da sem lahko poklicni proizvajalec
elektrike in jo zato tudi lahko prodajam.
24. oktobra je stekla proizvodnja. Količina
elektrike pa je seveda odvisna od pogojev, to
pa je sončno sevanje. Optimalno se proizvaja elektrika takrat, ko sijejo sončni žarki čim
bolj pravokotno na module, ko je nebo brez
oblakov, ni meglic, ki zmanjšujejo moč sončnih žarkov, ni previsoke vročine … Glede na
nadmorsko višino je bil optimalno postavljen
tudi naklon strehe. Posebej ugodni so pogoji
tudi v jeseni, ko je oblačnost in megla nižje v
dolini, pri nas pa je sončno. Elektrika pa se
proizvaja tudi ob svetlobi, ne da bi sijalo sonce. Seveda precej manj. Z ozirom na vse to
proizvodnja nenehno niha, vse vpliva nanjo:
oblačnost ali oblak, meglica, vidljivost …
So leta, ko je sončnih dni ali ur več, druga so
z manj sončnimi dnevi, zato so izračunali, da
naj bi bilo večletno povprečje naše elektrarne 60 KWh dnevno. Huda poletna vročina je
neugodna, ker se moduli segrejejo, pa jih na
strehi ni mogoče hladiti. Pri nas je poleti tudi
manj vroče, kot je v dolini. Tudi veter, ki pri
nas nenehno piha, blaži poletno vročino.
Elektriko se po daljnovodu oddaja v omrežje, avtomatični števec sproti beleži količino
energije in kolikor je proizvedemo, toliko
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dobimo plačila zanjo. Naša domačija pa dobiva elektriko preko javnega omrežja, kot
ostali odjemalci.
Investicija je povprečno okoli 5.500 evrov na
KW nazivne moči. Naša elektrarna ima nazivno moč 24,66 KW. Boljši kot so pogoji, večji je zaslužek. Investicija se povrne v desetih
letih, življenjska doba elektrarne pa je trideset let. Če ni kake nesreče, je potem to redni
dohodek kmetije. Elektrarna je zavarovana,
saj si tveganja, da si zadolžen, pa se zgodi
kaka nesreča, ne moreš privoščiti.
To je dolgoročna investicija, kot je to vsaka
investicija na kmetiji. Vedno načrtuješ za več
let naprej, tudi za naslednike domačije.
Upam, da se bo z leti gradnja sončnih elektrarn povečala. Začetna investicija je res
visoka, potem pa proizvodnja ne terja nobene druge energije, elektrarna se sama
upravlja, ni nikakršnih škodljivih odpadkov
in najpomembnejše: sonce je neizčrpen vir
energije. Če bi država bolj podpirala gradnjo
manjših sončnih elektrarn, bi lahko potrebe
po uvozu elektrike znatno zmanjšala. Vprašanje je tudi, ali bi sploh potrebovali nove
velike elektrarne (še eno jedrsko …) Odpadli bi veliki daljnovodi za prenos elektrike,
ki škodljivo sevajo v okolico. Bomo videli, kaj
bo prinesel čas.

Gospodarsko poslopje z moduli za pretvarjanje
sončne v električno energijo, marec 2009, foto: A.
Repanšek

Francu Stoparju izrekamo čestitke za pogum ob gradnji sončne elektrarne. Želimo,
da bi toplo sonce čim večkrat sijalo nad njihovo kmetijo in tako uresničevalo načrte, v
katere so vložili veliko dela in odrekanja.
Hkrati upamo, da bo človeštvo v bodoče znalo najti vire čiste energije, katere proizvodnja ne bo bremenila narave in ne uničevala
zdravja vsega živega na Zemlji. Svoje okolje
smo dolžni ohranjati za bodoče rodove, ki
imajo prav tako pravico, da živijo v zdravem
okolju in se veselijo vseh lepot, ki jih lahko
ponuja narava okoli nas.
Marta Repanšek
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Kako smo tekmovali v sezoni 2008/09
(alpska sekcija)

Ker smo to sezono pričeli z nekaj novimi
člani v UO, je primerno, da se vam v celoti
predstavimo.

7.
8.
9.
10.
11.

UO SK Črna – TAB – Mežica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boris Debelak - predsednik
Janko Praprotnik – podpredsednik
Romana Košutnik – blagajničarka
Katja Gole – tajnica
Romana Lesjak – stiki s starši
Jože Plesec – vodja alpske sekcije

Jože Kaker – vodja tekaške sekcije
Franc Jug – vodja sodnikov
Mitja Zmagaj – sekretar tekmovanja
Blaž Jelen – predstavnik trenerjev
Franc Lesjak – gospodar

Vsi člani UO so zadolženi za določene naloge tako, da ima vsak posameznik dovolj dela
na svojem področju skozi vso tekmovalno sezono, nekateri pa kar celo leto.
Ko sem pripravljal makro program trenin38
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gov alpske sekcije, sem imel v vidu zagotoviti tekmovalcem primerno število treningov
glede na konkurenco v vseh kategorijah, v
katerih se primerjamo z ostalimi klubi in seveda v okviru finančnih zmožnosti.

4. Žiga Čož
5. Albin Tahiri
SDI: 1. Tadej Ameršek
CCI:
1. Jaka Kompan
2. Gal Germadnik

Program je dobil podporo UO, ki mu predseduje Boris Debelak in nosi večino bremena pri zbiranju denarja za finančno izvedbo
vseh stroškov, nastalih v zvezi s treningi in
tekmovanji skozi celotno sezono.

KOROŠKI POKAL:
Letnik – 2000/01

Za izvedbo programov na mikro ravni so zadolženi vodilni trenerji v posameznih skupinah, ki programe tudi sami pripravijo in jih
dajo v pogled vodji alpske sekcije. Z nekaterimi programi nisem bil v celoti zadovoljen,
predvsem me je zmotila premajhna ambicioznost trenerjev pri zastavljenih ciljih glede
uvrstitve tekmovalcev na tekmovanjih.

Letnik – 2002 in mlajši:

1. Maruša Stane
1. Sara Srebre
2. Neja Kramberger 2. Jera Kompan
3. Manca Lesjak
1. Tilen Keber
4. Nika Ozimic
2. Urh Toškovič
5. Liza Perko
3. Matic Osojnik
6. Nika Fortin
4. David Fortin
7. Nuša Kunc
5. Lar Kunc
8. Alina Slatinek

Primer - pri mlajših deklicah so bili zastavljeni cilji s strani trenerja naslednji: v regiji uvrstitev do 15. mesta, v državi pa do 40. mesta.
Takšne cilje seveda ni bilo težko doseči, če
vemo, da v regiji tekmuje samo 13 deklic in
v državi komajda nekaj čez 40 deklic. V prihodnje upam, da bodo imeli trenerji več hrabrosti in zaupanja vase in tudi v tekmovalce
ter si skupaj z njimi zadali višje cilje in jih
skozi kakovostnejše treninge tudi dosegali.

Iz zgoraj navedenega seznama je torej razvidno, da je v tej sezoni v klubu skupno tekmovalo v različnih kategorijah kar 33 tekmovalk in tekmovalcev, kar je za tako mali kraj,
kot je Črna, zelo vzpodbudno. Še posebej je
razveseljivo dejstvo, da se čedalje več mladih
vključuje v tekmovalni sistem koroškega pokala, ki se je ustanovil prav na pobudo SK
Črna.

Doseženi rezultati niso samo zrcalo tekmovalcev, ampak tudi zrcalo strokovnega dela
trenerjev.

V tem tekmovanju so naše najmlajše tekmovalke dosegale odlične rezultate, saj je Sara
Srebre od šestih tekem kar petkrat zmagala

To sezono je v klubu tekmovalo naslednje
število tekmovalcev:
Svetovni pokal:
1. Tina Maze
2. Aleš Gorza

CCE:
1. Urška Šteble
2. Helena Lesjak
3. Kaja Praprotnik
4. Petra Robnik

MDE:
1. Ana Mostner
2. Urša Štern
3. Daša Marovšek

FIS program:
1. Jure Podbrežnik Lekič
2. Tomaž Sovič
MDI: Luka Toškovič
3. Tilen Debelak

Tina Maze - zmagoslavje
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in osvojila tudi skupno prvo mesto. Veliko ni
zaostajala za njo niti Jera Kompan, ki je bila
trikrat druga in dvakrat tretja ter skupno
osvojila tretje mesto. Tudi ostale tekmovalke
in tekmovalci iz te skupine po rezultatih niso
mnogo zaostajali, kar samo potrjuje zelo dobro delo učiteljev v tej skupini. To so bili: vodja skupine Sergej Srebre ter pomočniki Andrej Plesec, Andrej Piko in Melita Osojnik.
Vendar opozarjam, da je to le koroška regija
in prava primerjava bo prišla šele takrat, ko
se bodo tekmovalci soočili z ostalimi tekmovalci na državni ravni.

lahko dosegel tudi več.
V skupini starejših in mlajših deklic in dečkov smo pri starejših dečkih največ pričakovali od zelo talentiranega Tadeja Amerška,
kateremu je bil namensko dodeljen trener
Boštjan Delalut, ki je imel vso podporo kluba, da mu omogoči najboljše pogoje za treninge, kar bi moralo prinesti tudi dobre rezultate. To se žal ni zgodilo, kar pripisujem
predvsem premalo zagnanosti pri trenerju,
ki mu ni znal zagotoviti optimalnih pogojev
za trening, kar je posledično botrovalo tudi
slabšim rezultatom pri tekmovalcu. Vsekakor so rezultati: tri šesta in eno osmo mesto
v regiji ter uvrstitve od dvajsetega do tridesetega mesta na državnem nivoju premalo,
da bi zadovoljili želje kluba, še manj pa staršev, ki so tudi finančno veliko vložili vanj. Na
mednarodnem tekmovanju na Hrvaškem je
žal staknil hudo poškodbo kompliciranega
zloma noge, kar ga je za to sezono oddaljilo od tekmovanja. Iskreno upam, da bo poškodbo hitro saniral in se v prihodnji sezoni
ponovno vrnil na snežne strmine.

S cicibani je zadeva nekoliko drugačna. Imamo kar nekaj talentiranih tekmovalk in tekmovalcev, ki pa to sezono niso napravili pričakovanega preboja proti vrhu. Doseženih
je bilo sicer nekaj rezultatov, s katerimi smo
lahko zadovoljni, vendar če imamo v vidu, da
smo bili med cicibani vedno med najboljšimi
v državi, čaka vodjo trenerjev v tej skupini,
Uroša Praprotnika, še veliko dela, da tekmovalce spravi na višji nivo, tako po tehnični
kot tudi po rezultatski plati.

Pri mlajših dečkih in deklicah so pod vodstvom trenerjev Petra Kosa in Petra Modreja tekmovale tri deklice. Ana Mostner je
dosegla naslednje rezultate: v regiji 4 krat 7.
mesto in enkrat 9., na državnem nivoju pa je
dosegala uvrstitve od 18. do 25. mesta. Daša
Marošek je imela naslednje uvrstitve: regija
3 x 9. mesto in na državnem nivoju mesta od
21. do 30. Urša Štern: regija 2 x 12. in 2 x 13.
mesto, na državnem nivoju pa je dosegala
mesta od 28. do 35.

Še najbolje je tekmovala Urška Šteble, ki je
v regiji dosegla dve tretje mesti ter 4., 5. in 6.
ter se je skupno uvrstila na 4. mesto v regiji.
Na državni ravni pa je dosegla 11. in 12. mesto. Med leto mlajšimi se je najbolj izkazala
Helena Lesjak, ki je na državnem prvenstvu
dosegla 16. mesto, med letniki je bila celo tretja, pa tudi na regijskih tekmah ima nekaj
uvrstitev med prvih deset. Kaja Praprotnik
se je izkazala predvsem na lažjih progah, z
dvema uvrstitvama na peto in sedmo mesto,
nekoliko več je zaostajala Petra Robnik, ki
ima sicer dobre predispozicije, vendar rezultatsko tega še ni pokazala.
Med fanti je dobre rezultate v regiji dosegel
Jaka Kompan: 4., 6., 7. in 8. ter skupno 8. mesto v regiji. V državi pa 11. in 17. mesto, kar
kaže na talent, katerega se splača izbrusiti.
V tej skupini je tekmoval tudi Gal Germadnik, ki pa vidnejših rezultatov ni dosegel,
še najboljši sta bili 11. in 12. mesto, vendar
menim, da bi z več zbranosti na tekmovanjih

Tilen Debelak
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V tej skupini je tekmoval tudi edini fant Luka
Toškovič, ki pa žal ni dosegal vidnejših rezultatov, z mesti na repu sodelujočih pač ne moremo biti zadovoljni.

ku. Največji uspeh je dosegel na članskem
državnem prvenstvu SG, ko je med vsemi
tekmovalci dosegel odlično 5. mesto in prehitel kar nekaj tekmovalcev, ki nastopajo v
svetovnem pokalu. Vedeti moramo, da je Tilen šele prvo leto med starejšimi mladinci in
bo tu tekmoval še dve leti, enako velja tudi za
Žigo Čoža.

Slabe rezultate pripisujem predvsem premalo zagnanosti, pa tudi znanju pri trenerjih v
tej skupini, ki nista bila sposobna dvigniti
tekmovalcev na želeno kakovostno raven. Je
že res, da tudi tekmovalci v tej skupini niso
pretirano nadarjeni, vendar sam menim, da
se tudi pri takšnih tekmovalkah in tekmovalcih mora poznati napredek, če tekmovalca
dobro motiviramo in mu nudimo ustrezno
znanje s trenerske strani.

Jure Podbrežnik Lekič: Ravne SL 11. m., Bormio VSL 9. m., Krvavec VSL 3. m., Krvavec
SL 7. m., Peca VSL 4. m.. Na mladinskem državnem prvenstvu je osvojil bronasto medaljo v smuku in sedmo mesto v SL.
Žiga Čož je edini, ki letos na državnem prvenstvu še ni osvojil medalje, vendar je imel
skozi celotno sezono odlične rezultate. Bormio SG 6. m., Krvavec SL 5. m., Kranjska
Gora VSL 5. m., Ravne SL 5. m., Ravne II SL
4. m., Krvavec VSL 7. m., na državnem prvenstvu je osvojil 5. mesto v smuku in šesto
mesto v superveleslalomu, kar je za prvo
leto med starejšimi mladinci zelo dobro.

S FIS tekmovalci je zgodba povsem drugačna. Vodijo jih izkušeni trenerji, ki točno vedo,
kaj hočejo s tekmovalci doseči. To so prvi trener Blaž Jelen ter pomočnika Mitja Zmagaj
in Sašo Lekič, za kondicijo pa je skrbel prof.
športne vzgoje Peter Modrej. To je homogena ekipa 5 tekmovalcev, ki so kar nekaj let
trenirali pod vodstvom Mitje Zmagaja in
pridobivali potrebno smučarsko znanje. Vse
to znanje je znal zelo dobro nadgraditi Blaž
Jelen, ki je s tekmovalci v letošnji sezoni dosegal odlične rezultate. V FIS skupini tekmujejo naslednji tekmovalci: Tomaž Sovič, Jure
Podbrežnik Lekič, Tilen Debelak, Žiga Čož
in Albin Tahiri.

Albin Tahiri je pristaš hitrih disciplin, kjer
tudi dosega najboljše rezultate. Kope SG 15.
m., Kope SG 16. m., na članskem državnem
prvenstvu je v SG med člani zasedel 9. mesto, na mladinskem državnem prvenstvu je
v smuku osvojil srebrno medaljo in v super
kombinaciji dosegel 10. mesto.

Ker sezona še ni pri kraju, bom naštel le nekaj najboljših rezultatov. Tomaž Sovič: Bormio SG 2. m, Peca VSL 3. m., Krvavec SL 3.
m., Ravne SL 3. m., Ravne II SL 2. m., Črna
SL 7. m., Bormio VSL 3. m., Krvavec VSL 4.
m., Maribor SG 8. m., Kope 2 x SM 11. mesto
in Kope super kombinacija 2. m. Na državnem prvenstvu za starejše mladince je osvojil štiri bronaste medalje, v SL, SG, VSL ter
kombinaciji in v smuku zasedel 10. mesto.

Za boljše razumevanje bralcev naj razložim,
da so naši tekmovalci še vedno vsi mladinci,
vendar tekmujejo v FIS programu, v katerem tekmujejo skupaj s člani, le na državnih
prvenstvih tekmujejo v mladinskih kategorijah. Na FIS tekmovanjih skoraj ni tekme, na
kateri ne bi sodelovalo vsaj 120 tekmovalcev
iz dvanajstih ali več držav.
Za ekipo lahko rečem, da sem z rezultati v
celoti zadovoljen, saj so tekmovalci dosegli
nekaj odličnih rezultatov in skupno na državnem prvenstvu osvojili kar osem medalj,
kar je rekord med mladinci v zgodovini črnjanskega smučanja.

Tilen Debelak: Bormio SG 4. m., Peca VSL
1. mesto, Bormio VSL 2. m., Kope SK 9. m.,
Krvavec VSL 7. in 12. m., Ravne SL 10. in 13
m., na državnem prvenstvu za starejše mladince je osvojil dve medalji, srebrno v SG ter
bronasto v super kombinaciji in bil 9. v smu41
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Vsi, razen Tahirija, so že bili ali so še v državni reprezentanci in tudi to sezono so kar trije
zelo resni kandidati za C reprezentanco: Tilen Debelak, Tomaž Sovič in Žiga Čož. Sezona za njih ni bila samo uspešna, ampak tudi
zelo naporna, saj vemo, da je pripravljalno
obdobje trajalo 45 snežnih dni na ledenikih,
poleg tega pa še kar nekaj dodatnih dni na
nižje ležečih smučiščih po različnih krajih od
Slovenije do Avstrije. Temu je treba dodati še
okrog 45 tekem na tekmovalca, da dobimo
pravo število dni odsotnosti tekmovalca od
doma. Žal smo imeli doma primerno smučišče za trening le 14 dni, saj proga Kogelnik
ni bila primerna za treninge, kar nam še
dodatno otežuje situacijo. To se nam dogaja
zadnja leta vedno pogosteje, da kljub obilici
snega na progi zaradi slabih teptalcev proga ni poteptana, zato prosim tiste, ki so za
to zadolženi, da nam prisluhnejo in razrešijo
za nas domala nerazumljivo stanje.

njegovimi največjimi uspehi. Mejniki, ki jih
je to sezono postavila Tina, bodo za večino
tekmovalk nedosegljivi. Osem zmag v svetovnem pokalu jo postavlja na prvo mesto
med tekmovalkami v Sloveniji, pred izjemno
Matejo Svet in ob bok legendarnemu tekmovalcu Bojanu Križaju. Že sedemnajstkrat je
stala na stopničkah za zmagovalke ter zmagovala v treh disciplinah, kar so zmožne le
redke tekmovalke.
Skupne uvrstitve v sezoni: VSL 3. mesto,
smuk 6. mesto, SG 7. mesto ter skupna razvrstitev v svetovnem pokalu 6. mesto. Srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v Val ď
Iseru ter zmagi v Mariboru in Areju so le
vrh njenih vrhunskih rezultatov v tej sezoni.
S takšno vnemo in samozavestjo ima pred
seboj še lepo kariero, ki jo lahko ob ugodnih
okoliščinah pripelje celo na sam vrh v skupni
uvrstitvi svetovnega pokala. Na državnem
prvenstvu je v SG in VSL osvojila dve zlati
medalji (v ostalih disciplinah ni tekmovala)
in klubu v veselje povečala zbirko na skupno
10 medalj, osvojenih v tej sezoni.

V svetovnem pokalu je blestela Tina Maze, s
svojimi vrhunskimi rezultati je razveseljevala vso slovensko javnost, ki je dokaj skeptično
gledala na njeno samostojno pot, pa vendar
se je izkazala kot edina pravilna. Njena korajža in samozavest samo odražata njen karakter in zmagovalno miselnost, kar mora
imeti vrhunska tekmovalka, če hoče uspeti.
Trdo delo Tine in njene maloštevilčne, a uigrane ekipe, v kateri je trenirala in tekmovala, je samo dokaz, da človek, ki veruje vase
in v ljudi okrog sebe, lahko doseže še tako
visoko zastavljene cilje. V vse to je Tina verjela, kar pa ni bilo lahko. Sama, s pomočjo
kondicijskega trenerja Andrea Massija, si je
morala iskati sponzorska sredstva za realizacijo celotnega programa. S trenerjem Andrejem Perovškom je bilo potrebno organizirati treninge in na kocki je bilo veliko stvari,
ki bi se brez uspehov v hipu razblinile. Organizacija, kot je SZS, je tu popolnoma odpovedala. Odpovedala zato, ker ni znala pravilno
oceniti Tininega potenciala. To se Črnjanom
ni zgodilo prvič. Že Mitja Kunc je bil takšen
primer, ko so na zvezi hoteli odpisati pred

Aleš Gorza je sezono kljub poškodbi, ki jo
je staknil pri igranju nogometa, zelo dobro
začel. Deveto mestu v SG v Beaver Creeku
in enajsto v VSL je kazalo na ponovitev lanske odlične sezone. Vendar se je kaj hitro
izkazalo, da pomanjkanje treninga zaradi
poškodbe in izpustitev pomembne količine
treninga tik pred sezono le ne bo ostalo brez
posledic. Že po povratku v Evropo nikakor
ni našel prave forme v svoji paradni disciplini VSL. Tudi v njegovi drugi disciplini SG
ni našel pravega občutka, nekajkrat pa ga je
zapustila tudi sreča. 25. mesto v Kitzbuehlu v
SG ni bilo na ravni lanskih rezultatov, dobro
se je odrezal le še v super kombinaciji, ko je
dosegel 7. mesto. Na svetovnem prvenstvu v
Val ď Isereu smo z njim gojili velika pričakovanja, ki pa nas niso v celoti zadovoljila. 16.
mesto v SG in 23. mesto v VSL sta sicer solidni uvrstitvi, vendar ne vrhunski, kakršne
smo glede na že videno od njega pričakovali. Predvsem pa je bil najbolj razočaran sam,
42

ŠPORT
nami so le klubi velikani, kot so: SK Branik,
SK Alpetur in SK Tržič.
V tej sezoni je klub veliko pozornosti namenil tudi najmlajšim. Organiziral je začetni
in nadaljevalni tečaj, v katera se je vpisalo
veliko število mladih bodočih smučarjev in,
upam, tudi tekmovalcev. Zelo dobro deluje
alpska šola, v kateri je kar 15 tekmovalk in
tekmovalcev. Vse to nam vliva optimizem, da
bodo tudi prihajajoče generacije nadaljevale
uspehe svojih predhodnikov.
saj je pred nastopom na svetovnem prvenstvu napovedoval visoke uvrstitve.
V Kvitfjellu na Norveškem je imel zadnjo možnost, da se z dobrim rezultatom v SG uvrsti
med 25 tekmovalcev v tej disciplini in si prisluži vozovnico za finale v Areju. Žal mu tudi
tu ni uspelo. Tako je Aleš po nekaj letih ostal
brez zaključnega finalnega tekmovanja, na
katerem je zadnja leta vedno nastopal. Vendar kdor pozna Aleša, ve, da je on dober
vsako drugo leto, zato pričakujemo, da bo
najboljši že na olimpijskih igrah.

Izkazali smo se tudi kot zelo dobri organizatorji. Organizirali smo dva FIS slaloma z
vrhunsko udeležbo šestnajstih držav. Tudi v
otroških tekmovanjih smo organizirali pet
tekem vzhodne regije v VSL in kombinaciji
ter na sindikalni ravni organizirali šest tekmovanj, skupno torej kar 13 tekmovanj.
Vsa tekmovanja so bila zelo dobro organizirana, kar gre zasluga celotni ekipi smučarskega kluba Črna TAB Mežica: časomerilcem, sodnikom, trenerjem, staršem ter
vodstvu tekmovanja in volonterjem, ki so
nam priskočili na pomoč.
Zahvaliti se moram tudi vsem šolam, katere
obiskujejo naši tekmovalci, saj brez njihovega razumevanja ne bi bilo mogoče izvesti
treningov po programih, pa tudi rezultati bi
bili bistveno slabši.
Jože Plesec

Celotno sezono lahko ocenim kot odlično.
Rezultate, ki jih dosegajo Tina, Aleš, Tilen,
Tomaž, Žiga, Jure, Albin, bi si želeli vsi klubi v Sloveniji, ki imajo bistveno boljše pogoje
za delo kot mi. Osvojeno četrto mesto v članskem pokalnem tekmovanju med vsemi klubi v Sloveniji je nad vsemi pričakovanji. Pred

BRAVO, TINA!

Od vsepovsod so ji prišli čestitat

Zvesti navijači
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Županova zahvala Tini in njenima trenerjema

Zadovoljna in nasmejana smučarka

Torta za zmagovalko Val D’isera

Kingston je še pogrel veselo razpoloženje
Foto: M. Simetinger

Tino je pozdravila tudi poslanka Krebsova
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POROČILO O DELU V SEZONI 2008/2009
Sezona, ki se je komaj dobro končala, je
bila rezultatsko ena najuspešnejših do sedaj. Naše tekmovalke so se odlično odrezale
tako na mednarodnih kot državnih tekmovanjih, saj so se njihove vitrine obogatile s
srebrno in bronasto medaljo s tekmovanja
Trofeo Topolino v dolini Fiemme v Italiji, dvema zlatima in dvema srebrnima medaljama
s tekmovanja ICG v Montreuxu v Švici ter
dvema srebrnima medaljama z državnega
prvenstva. Na tekmah za Pokal Slovenije
so si naši tekmovalci in tekmovalke pritekli
dvakrat prvo mesto, petkrat drugo in petkrat tretje mesto, povrh pa še kopico uvrstitev med najboljših deset.

renih so bili dobrodošli tako rekreativci od
blizu in daleč kot gojenci CUDV pri svojem
usposabljanju. Ne morem pa razumeti lokalnih ‘frajerjev’, ki so v posmeh našemu trudu
pri pripravi prog le-te z dirkanjem z motornimi sanmi uničevali.
Ker nas je narava tokrat za razliko od preteklih sezon obdarovala z dovolj debelo snežno odejo, smo lahko 28. 2. 2009 organizirali
tekmo za Pokal Slovenije v šprint štafetah.
Na Cvelbarjevem travniku smo v idealnih
vremenskih pogojih uspeli izvesti ‘vrhunsko organizirano tekmovanje’ (besede tehničnega delegata v njegovem poročilu). Že
tako uspešno prireditev sta začinili še Tea in
Nuša z drugim mestom.

Vsi ti uspehi so dokaz dobro organiziranega
in strokovnega dela v klubu. Kljub temu da
je zaradi naraščaja v družini glavna trenerka Nataša Lačen pri izvedbi treningov velikokrat manjkala, sta njena pomočnika Milan Bogataj in Egon Karpač skoraj v celoti
izpeljala predvideni program priprav, tako
v osnovnem kot tekmovalnem ciklusu.
Poletno pripravljalno obdobje smo končali s
serijo tekmovanj za Poletni pokal s tekaškimi rolkami. Udeležili smo se vseh tekem in
bili rezultatsko na nivoju, ki smo si ga zadali,
kajti te tekme so bile za naše tekmovalce le
zelo kvaliteten trening pri visoki intenzivnosti. Kljub takšnemu pristopu pa so se tekačice in tekači redno uvrščali med deseterico
najboljših. Že tradicionalno je bila organizacija finala tega tekmovanja zaupana našemu
klubu. V zelo lepem vremenu je tekmovanje,
ki smo ga izvedli po dolini Bistre na trasi od
Cvelbarja do Plaznika, odlično uspelo.

Državno prvenstvo 2009 – štafete

V nadaljevanju vam predstavljamo naj dosežke sezone za posamezne tekače in tekačice.
Tea Jelen je v letošnji sezoni izredno napredovala. V skupnem seštevku Pokala Slovenije ji je tretje mesto ušlo le za eno točko!
Je zelo motivirana tekmovalka s popolno
udeležbo na vseh treningih, tako v pripravljalnem kakor tudi tekmovalnem obdobju.
Rezultati, ki jih je dosegla ob treningih, ki temeljijo predvsem na bazični in osnovni intenzivnosti, kar pomeni, da je v samih treningih
še velika rezerva, kažejo na to, da ima Tea

V začetku decembra je na Plaznikovih in
Prevrženovih travnikih v Bistri zapadlo ravno dovolj snega, da smo lahko z veliko truda
pripravili tekaške proge in ustvarili pogoje
za normalne snežne treninge za naše tekače.
Na teh progah smo trenirali do sredine januarja, ko je tudi v dolini zapadlo dovolj snega,
da smo brez večjih težav pripravili tekaški
poligon v Logih. Na dobro pripravljenih te45
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vsekakor dobre predispozicije za doseganje
vrhunskih rezultatov.
Naši treningi so sestavljeni predvsem na široki bazi, ki je osnova za nadaljnje delo, ko
pridejo na vrsto težji in intenzivnejši treningi. Prva takšna sezona z višjo intenzivnostjo treniranja bo že prihajajoča, kar lahko
predstavlja določene prednosti, obenem pa
tudi stagnacijo ali celo nazadovanje. Tek na
smučeh je šport, pri katerem skozi obdobja
treniranja dosegamo določene nivoje. Da
preidemo iz enega nivoja v drugega, včasih
traja leto, lahko pa tudi več. Odraz tega je
utrujenost in s tem seveda slabši rezultati.
Vendar pa se zavedamo, da je proces treniranja dolgoročen, moč, hitrost, vzdržljivost …
se skozi posamezne cikle nalagajo in v določenem trenutku, ko je tekač zrel za vrhunske rezultate, tako fizično kakor tudi psihično, se le-ti tudi pokažejo. Ravno zaradi tega
je predvsem pomembna dobra baza in pri
Tei je, za njena leta, bazična pripravljenost
dobra, kar pomeni dobro odskočno desko
za naprej.
Najboljši rezultati sezone:
- 1. in 2. mesto na mednarodnih otroških
igrah – ICG v Montreuxu v Švici,
- 3. mesto na neuradnem svetovnem prvenstvu za otroke – Trofeo Topolino v Italiji,
- 2. mesto posamično na državnem prvenstvu, 2. mesto na državnem prvenstvu v štafeti skupaj z Nušo in Rino,
- 4. mesto v končni razvrstitvi Pokala Slovenije,
- 1. mesto in 2 x 2. mesto v šprint štafeti skupaj z Nušo – Pokal Slovenije,
- 2 x 2. mesto in 2 x 4. mesto posamično – Pokal Slovenije ter več uvrstitev med deseterico.

Trofeo Topolino 2009 – Val di Fiemme
kljub temu da ni čutila prave forme, zelo pozitiven. Obenem in ravno zaradi tega pa ji je
skozi celo sezono uspelo držati stik z najboljšimi. V prihodnje bo za Nušo zelo pomembno pridobiti na moči rok. Vsekakor pa velja
pri njej isto kot pri Tei, iz bazičnih treningov
bomo počasi prehajali v treninge z višjo intenziteto in vzdrževali osnovno kondicijo.
Najboljši rezultati sezone:
- 1. in 2. mesto na mednarodnih otroških
igrah – ICG v Montreuxu v Švici,
- 2. mesto na neuradnem svetovnem prvenstvu za otroke – Trofeo Topolino v Italiji,
- 2. mesto na državnem prvenstvu v štafeti
skupaj s Teo in Rino,
- 9. mesto v končni razvrstitvi Pokala Slovenije,
- 1. mesto in 2 x 2. mesto v šprint štafeti skupaj s Teo – Pokal Slovenije,
- 3. mesto posamično – Pokal Slovenije ter
več uvrstitev med deseterico.
Rina Repnik se je skozi celotno trenažno in
tekmovalno obdobje trudila časovno usklajevati med šolo, glasbeno šolo in treningi.
Zaradi tega je bila pogosto utrujena. Vsekakor je odtekla nekaj dobrih tekem, vendar
je z manj obremenitvami zagotovo sposobna
teči bolje. Brez dvoma so lahko njeni glavni
cilji v prihodnje konstantne uvrstitve med
deset najboljših. Nadaljnji treningi pri Rini
bodo še naprej temeljili na bazični pripravi
kondicije in moči, vključevali pa bomo tudi
višjo intenzivnost treningov. Predvsem pa
mora Rina postati bolj odločna, samozavestna in z agresivnejšim pristopom do samega tekmovanja.

Nuši Bahč je glede na obdobje, skozi katerega prehaja, uspela odlična sezona. Jasno
je, da dekleta v tem starostnem obdobju pridobijo na telesni teži (poveča se maščobno
tkivo in zmanjša mišična masa), s tem postanejo nekoliko počasnejše, zmanjša se jim
eksplozivnost itd. Na rolkarskih tekmah v jesenskem obdobju je Nuši kazalo, da jo čaka
ena težjih zim. Vendar pa se ji je po temeljitem pogovoru s trenerji uspelo motivirati do
te mere, da je bil njen pristop k treningom,
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Najboljši rezultati:
- 2. mesto na državnem prvenstvu v štafeti
skupaj s Teo in Rino,
- 5. in 7. mesto na mednarodnih otroških
igrah – ICG v Montreuxu v Švici,
- 24. mesto na neuradnem svetovnem prvenstvu za otroke – Trofeo Topolino v Italiji,
-16. mesto v končni razvrstitvi Pokala Slovenije.

vedno vse naredi. Pri Žanu je zelo pomemben trening baze, saj mu na tekmovanjih,
na težjih progah zmanjka kondicije, sicer je
tehnično popolnoma konkurenčen sotekmovalcem, vendar pa bo pri njem v prihodnje
potrebno delati na kondiciji, moči, hitrosti in
več na klasični tehniki teka. Kljub dejstvu, da
je Žan motiviran za treninge, pa bi bila njegova motivacija ob pridobitvi še kakšnega
fanta njegove starosti v klub zagotovo večja.
V skupnem seštevku Pokala Slovenije je Žan
zasedel 33. mesto od skupno 42 uvrščenih
tekmovalcev.
Urška Slemenšek, Kaja Hodnik in Anja
Knez so začetnice, ki pa so na treh tekmovanjih (v Črni, na Pokljuki in v Ratečah) dosegle
že kar lepe rezultate. Dekleta rada prihajajo
na treninge in v eni zimi so tudi tehnično že
naredile korak naprej. V prihodnje bo največji poudarek še vedno na učenju tehnike,
ki poteka deloma skozi igro. Potrebno pa bo
pridobiti tudi nekaj več kondicije, saj jo bodo
na tekmovanjih še kako potrebovale.

ICG 2009 – Montreux - Švica

Valentina Kokošinek je v letošnji sezoni dosegla zelo dobro, skupno tretje mesto za Pokal Slovenije. Je motivirana in delovna, kajti
srednja zdravstvena šola v Slovenj Gradcu,
vsakodnevni treningi, tekmovanja za vikende in vmes učenje so za večino njenih vrstnikov nepredstavljivi. Valentina na treningih
sodeluje, razmišlja o tehniki in poizkuša
izvesti treninge optimalno, tako tehnično
kakor tudi maksimalno intenzivno. Z leti je
veliko pridobila na izkušnjah, ki si jih je že
kar nekaj nabrala in to zna s pridom izkoristiti tako na treningih, še bolj pa na tekmovanjih.
V prihodnje bo pri Valentini največji poudarek na moči in povečanju intenzivnosti hitrih
treningov.
Najboljši rezultati:
- 2 x 4. mesto in 1 x 5. mesto na državnem
prvenstvu,
- 3. mesto v končni razvrstitvi Pokala Slovenije,
- 1 x 1. mesto, 1 x 2. mesto, 4 x 3. mesto posamično – Pokal Slovenije.

Kljub tako majhni bazi tekmovalcev smo v
skupni razvrstitvi klubov zasedli zelo dobro
osmo mesto med več kot dvajsetimi slovenskimi tekaškimi klubi. Tako dobrih rezultatov si želimo tudi v bodoče. Vemo pa, da bo
to zelo težko, saj je zaradi odličnih dosežkov
prve dame smučarskih tekov Petre Majdič
smučarski tek pridobil na kvaliteti tudi v
mlajših kategorijah ter seveda na popularnosti in množičnosti.
Problem našega kluba je splošno majhno
število otrok v kraju in posledično majhna
baza tekačev, kajti le redki se odločajo za ta
lep, vendar zelo naporen šport
Prav tako kot v tej bomo tudi v prihodnji sezoni organizirali tekmo Poletnega pokala po
eni od naših lepih dolin ter vsaj eno tekmo
za Pokal Slovenije pozimi ter poskrbeli, da
bodo smučine ob normalnih snežnih razmerah vzorno pripravljene, tako za tekmovalce
kot tudi za druge občane.
Črna na Koroškem, 23. 4. 2009
Zapisala: Jože Kaker in Nataša Lačen

Žan Fortin je v letošnji sezoni napredoval
v tehniki. Na treninge rad prihaja in tudi
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ZGODOVINSKI USPEH ODBOJKARSKEGA KLUBA ČRNA
Odbojkarskemu klubu Črna (članom) se je to
pomlad uspelo prebiti v 2. slovensko ligo, kar
predstavlja velik uspeh. V zvezi s tem dosežkom se je Mateja Kunc, novinarka na Koroškem radiu, pogovarjala s predsednikom Odbojkarskega kluba Črna Milanom Kumrom,
in sicer v oddaji Športni portret.
Objavljamo zapis tega pogovora (z dne 31.
marca 2009).

dotedanji trener Bojan Mlakar, smo morali
na hitro angažirati drugega trenerja, ki smo
ga našli v Bogdanu Pupavcu. Mislim, da je
s svojim pravilnim pristopom in strokovnostjo zmotiviral igralce do te mere, da so mu
začeli verjeti, da so sposobni za kaj več kot
3. ligo. Po uspešnem pripravljalnem obdobju
in prvih zmagah v pokalu in prvenstvu pa se
je že dalo slutiti, da je cilj dosegljiv.

V soboto, 28. marca, se je končalo prvenstvo
v 3. ligi in vaši odbojkarji so si zagotovili
napredovanje v višjo ligo. Za uspeh vam iskreno čestitamo! Kje vse iskati vzroke za ta
zgodovinski uspeh kluba?
Hvala za čestitke. Res gre za zgodovinski
uspeh kluba, saj so fantje v samo treh igralnih sezonah dosegli izjemen rezultat. Vzroke za uspeh pa vidim predvsem v izredni
zagnanosti fantov tako pri vadbi kakor tudi
na tekmah in po zares dobrem vzdušju v
ekipi, katerega je s svojim strokovnim delom
dopolnil novi trener Bogdan Pupavac. Fantje so pravi kolegi tako na igrišču kakor tudi
izven njega. Prava klapa.

Rekli ste, da je bil pred tem trener Bojan
Mlakar. Že takrat ste menda načrtovali
osvojitev 1. mesta. Cilj pa vendarle ni bil
dosežen, zakaj?
Ker je šlo šele za drugo tekmovalno sezono,
smo samo na tihem ciljali na sam vrh. Dobro
se je delalo, dobro smo odigrali močne tekme, bili jesenski podprvaki, proti koncu pa
izgubljali točke proti ekipam z dna lestvice
in na kocu pristali na tretjem mestu, kar pa
je bil kar soliden rezultat.
Kakšno je zanimanje za odbojko v Črni, kakšna je bila podpora gledalcev?
Zanimanje gledalcev za odbojko v Črni je bilo
vseskozi na solidni ravni. Tekme ženske ekipe so bile vedno dobro obiskane, po dobrih
začetnih igrah članov pa je začelo zmanjkovati prostora na balkonu in razmišljati smo
začeli o premični tribuni. Vsa zahvala ljudem na Občini, ki so imeli dovolj posluha za
našo prošnjo, saj je bila tribuna nabavljena
in montirana v pičlih dveh mesecih. Tribuna,
ki ima 130 sedežev, pa že postaja premajhna
za vse navijače in ljubitelje odbojke.

Koliko tekem ste dobili in kateri klubi so
vam bili največji konkurenti?
Od osemnajstih prvenstvenih tekem smo
izgubili samo eno. Zadnjo tekmo proti ekipi
Endal Vuzenica v gosteh. Ker smo si tudi teoretično zagotovili prvo mesto že tri kroge
pred koncem, ta tekma ni več o ničemer odločala. Ostal pa je en mali priokus, saj bi bilo
res enkratno osvojiti naslov prvaka brez izgubljene tekme. Ekipa Vuzenice je bila skupaj z ekipo Turbine tudi glavni tekmec za
osvojitev prvega mesta.

Od kdaj se igra odbojka v Črni. Kdo so bili
začetniki te igre v kraju ?
Začetki odbojke v Črni segajo v pozna trideseta leta prejšnjega stoletja, ko so odbojko
pod okriljem športnega društva Sokol igrali
na igrišču v Mušeniku. Po vojni so bili odbojkarji, ki jih je vodil Ivan Markovič, vključeni
v telovadno društvo Peca.

V klub ste pripeljali novega trenerja, ki je
najbrž znal motivirati igralce. Se je morda
že v pripravljalnem obdobju pokazalo, da
lahko startate na 1. mesto?
Ker nas je tik pred začetkom sezone zapustil
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Igranje v drugi ligi je kar velik finančni zalogaj. Povečali se bodo stroški samega tekmovanja, daljša bodo potovanja, saj v 2. ligi
sodelujejo ekipe iz cele Slovenije (sodniški
stroški in obveznosti do OZS). Nekaj več
sredstev pričakujemo od Občine v okviru
prijave na javni razpis za financiranje programov športa v javnem interesu v Občini
Črna, ostala sredstva pa pričakujemo od
sponzorjev in donatorjev. Cilj pa je jasen obstanek v 2. ligi.

Članska ekipa OK Črna

Ali bo ekipo tudi vnaprej vodil trener Pupavac in ali razmišljate o okrepitvah?
S trenerjem Pupavcem imamo dogovor, da
bo ekipo vodil še eno leto. Če bo ekipa ostala
v 2. ligi, ga bomo poskusili prepričati še za
nadaljnje sodelovanje.

Odbojkarji Partizana Črne so leta 1948 postali na turnirju v Slovenj Gradcu okrajni prvaki. V ekipi so igrali: Ivan Markovič, Albert
Vodovnik, Karel Dretnik, Alfred Bibianko,
Vili Černovšek, Franc Raušer …
Odbojka v Črni se je igrala v moški in ženski
konkurenci v času Jugoslavije v območnih
in v republiških ligah, na pokalnih tekmah
in različnih turnirjih. V samostojni Sloveniji
pa so članice igrale v 3. ligi, mlajše selekcije
kadetinj starejših in mlajših deklic pa so se
preko kvalifikacijskih turnirjev potegovale
za čim višja mesta v državi.

V Črni imate tudi žensko člansko odbojkarsko ekipo, povejte kaj več o tem.
Več kot dvajset let je imela primat v odbojki
ženska ekipa. Največji uspeh so dosegle leta
1994, ko so bile prvakinje 3. državne lige in
so v sezoni 1994/95 pod vodstvom trenerja
Filipa Repanška eno leto nastopale v 2. ligi.
Od takrat naprej članice redno tekmujejo v
3. DOL-vzhod, kjer so bile v dveh sezonah
podprvakinje, vendar jim v kvalifikacijah ni
uspela uvrstitev v drugo državno ligo.

Članska ekipa je prekinila z delovanjem
leta 1996. Zakaj in kdaj ste začeli znova?
Kdo je bil pobudnik?
Po letu 1996, ko je ekipa članov izpadla iz 3.
državne lige, se je na pobudo sedanjih odbojkarjev leta 2005 zopet zbrala ekipa članov in
pod vodstvom Aleša Moličnika pridno vadila trikrat tedensko, igrala prijateljske in trening tekme, se udeleževala raznih turnirjev
in s svojo zagnanostjo in trudom dokazala,
da so zmožni zaigrati v tretji ligi. Naslednje
leto so s solidnimi igrami v tretji državni ligi
to tudi dokazali, saj so fantje osvojili sedmo
mesto. Cilji za naslednjo sezono so bili že nekoliko višji.

Kaj pa mlajše selekcije, od kod črpate kader?
Mlajše deklice vadijo in tekmujejo pod vodstvom Neve Germadnik v mini in mali odbojki. Leta 2004 je ekipa mlajših deklic v mali
odbojki v končnici finala v Kopru osvojila
odlično četrto mesto, v letošnji sezoni pa se
je ekipa v mali odbojki uvrstila med osem
najboljših ekip v državi in v mesecu maju se
bodo udeležile polfinala državnega prvenstva. Starejše deklice in kadetinje, ki tekmujejo v prvi A oziroma prvi B ligi, vodi Filip
Repanšek. Letos so pričeli vaditi tudi mlajši
in starejši dečki, katere trenirata Aleš Germadnik in Robi Skudnik.
Igralskega kadra je do nedavnega bilo vedno

Sedaj ste postali drugoligaši. Kakšne cilje
ste si postavili? Kako boste reševali finančna vprašanja? Druga liga bo najbrž dražja?
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dovolj. V zadnjih letih pa se že pozna zmanjšanje števila učencev v osnovni šoli. Trenutno šolo obiskuje okrog 230 učencev, še nedolgo pred tem pa je šolo obiskovalo čez 400
učencev. Malo število učencev, ki se odloči za
šport, je nato razpršenih kar v vseh panogah, od smučanja, nogometa in odbojke pa
še kaj bi se našlo.
Druga liga prinaša nove izzive, tako na organizatorskem kot tekmovalnem področju.
Kako se boste spopadli z nalogami, ki vas
čakajo?
Že v petek, 3. aprila, se sestane upravni in
strokovni odbor z igralci, da prevetrimo
preteklo sezono in začrtamo jasne cilje za
vnaprej. Zagotoviti bo potrebna dodatna
sredstva, saj so stroški tekmovanja v 2. ligi
neprimerno višji. Vemo, da bo zelo težko v
času sedanje gospodarske krize pridobiti
še dodatna sredstva od donatorjev in sponzorjev, vendar upamo, da bodo domača
podjetja, samostojni podjetniki in Občina
Črna našli dovolj posluha in nam pomagali
po svojih najboljših močeh, za kar se jim že
sedaj najlepše zahvaljujemo. Upamo, da se

Navdušeni odbojkarji

bomo s sedanjim trenerjem in večino igralcev dogovorili o nadaljnjem sodelovanju pa
še o kakšnih dodatnih okrepitvah, tako pri
igralnem kakor tudi pri strokovnem kadru.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem igralcem,
trenerju, upravnemu odboru, sponzorjem,
donatorjem in pa seveda gledalcem, ki so
nam pomagali in nas spodbujali na poti do
zgodovinskega uspeha črnjanske odbojke.
Želim, da bi vaši odbojkarji uspešno igrali v
2. ligi, in hvala za odgovore.
Urednica I. G.

ZIMSKE SVETOVNE IGRE SPECIALNE OLIMPIJADE
IDAHO ZDA, OD 4. DO 15. FEBRUARJA 2009
naravnih pogojev nimajo možnosti izvajanja
treningov na snegu.
Ekipo specialne olimpijade Slovenije je na
igrah predstavljalo 16 športnikov, ki so tekmovali v alpskem smučanju, smučarskem
teku in prvič tudi v krpljanju. Med temi izbranci pa so bili tudi štirje varovanci našega Centra, Lili Miklič in Uroš Kotnik sta
tekmovala v smučarskem teku, Gregor Juh
v krpljanju in Špela Kranjc, ki se je preizkušala v alpskem smučanju. Prav tako pa sva v
ekipi bila Marijan Lačen kot vodja slovenske
ekipe in Silvo Polc kot glavni trener v smučarskem teku. Tako za tekmovalce kot trenerje so se igre pričele že mnogo prej kot pa
v začetku februarja. Preko leta smo namreč

Svetovne igre Specialne olimpijade vsaki
dve leti predstavljajo največje srečanje specialnih olimpijcev vsega sveta. Te zimske igre,
devete po vrsti, je gostilo mesto Boise v ameriški zvezni državi Idaho. Na igrah je tekmovalo skoraj tri tisoč športnikov iz več kot sto
držav. Tekmovali so v sedmih športih: alpskem smučanju, smučarskem teku, krpljanju, deskanju, umetnostnem in hitrostnem
drsanju ter talnem hokeju. V slednjem, ki je
prilagojena različica hokeja (igra se v športnih dvoranah), je nastopilo največ tekmovalcev - 1.175 športnikov, in sicer v 82 ekipah. Na
ta način svetovno gibanje v specialni olimpijadi že vrsto let daje priložnost sodelovanja
tudi državam (predvsem afriškim), ki zaradi
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pridno nabirali kondicijo in moč, takoj ko pa
je padel prvi sneg, pa smo začeli s piljenjem
tehnike in stopnjevanjem tekmovalne forme.
Bolj ko se je bližal dan odhoda, bolj smo bili
na trnih, predvsem trenerji in vodstvo, saj je
bilo pred odhodom potrebno poskrbeti za
vso obleko in opremo tekmovalcev ter še za
tisoč in eno stvar, ki so se vrstile nepričakovano.
Zgoraj sem zapisal, da so se v slovensko ekipo za te igre uvrstili štirje tekmovalci iz našega Centra - ni res, uvrstilo se jih je pet in
tudi tekmovalo bi jih pet, če si ne bi zvečer
pred odhodom Miha, ki bi moral tekmovati
v smučarskem teku, tako močno poškodoval
koleno, da je moral ostati doma. Tako smo
torej v torek v zgodnjih jutranjih urah proti letališču Jožeta Pučnika krenili kar precej žalostni in slabe volje, ne vedoč, da nam
bo ta dan prinesel še precej večje težave in
nevšečnosti. Že vso pot proti letališču je namreč precej snežilo, pa vendar smo bili tam
pravočasno. Bolj ko pa se je bližala predvidena ura leta našega letal, bolj je postajalo
jasno, da naše letalo ne bo vzletelo. »Zaradi
neugodnih snežnih razmer je letališče do nadaljnjega zaprto in vsi leti odpovedani«, se je
glasila uradna informacija. ‘Kaj sedaj?’ smo
se spraševali. Na koncu nam ni preostalo nič
drugega, kot da smo se vrnili vsak v svoj kraj
z upanjem, da bomo naslednji dan imeli več
sreče.
In res smo naslednjega dne poleteli, del ekipe proti Švici, del proti Nemčiji in od tam na-

prej v Ameriko. Prve tri dni smo preživeli pri
družinah v Sun Valleyu, prestižni gorski dolini, kjer imajo svoje domove in vile največje
svetovne zvezde, kot so Bruce Willis, Demi
Moore, Arnold Schwarzenegger in drugi.
Tako smo lahko prve trenutke na ameriških
tleh zares uživali v razkošju, ki skoraj presega meje razumnega. Ogledali smo si najzanimivejše kraje tega področja, se družili na
skupnih prireditvah z ostalimi ekipami in se
privajali na časovno razliko. Po teh treh fantastičnih in nepozabnih dneh pa smo se odpeljali v Boise na otvoritev iger, ki je bila nekaj
povprečnega, še zdaleč ne tako fascinantna
in spektakularna kot denimo na Japonskem
ali še posebej na Kitajskem. Po otvoritvi se
je ekipa razdelila na tri dele ter odpotovala
vsak na svoje tekmovalno prizorišče, alpski
smučarji so tekmovali na Bogus Basin Mountain, ki leži na več kot 2000 m nad morjem
in so bili še najbližje mestu Boise. Krpljarji
so se selili v nacionalni park Ponderoso, 180
km od Boise, medtem ko smo se tekači vrnili
nazaj v Sun Valley, ki pa je od Boise oddaljen
skoraj 300 km. Tako smo se zopet vsi skupaj
srečali šele na zaključku iger.
Kar se tekmovalnega dela iger tiče, so bile
letošnje za slovensko ekipo najuspešnejše
doslej. Osvojili smo 10 zlatih, 8 srebrnih in 9
bronastih medalj. Tekmovanja so potekala
na prelepih prizoriščih, tekoče in brezhibno. Velik delež k tako uspešni beri pa so prispevali prav tekmovalci in Črne; Lili Miklič
je osvojila bron v teku na 3 km, bila pa je
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ki, prijatelji, sodelavci. Čestitk in solz kar
ni zmanjkalo, vse skupaj pa se je končalo z
zdravico in pesmijo.
Vrnili smo se v Črno, v Center, kjer smo bili
deležni še enega sprejema in slavja, in sicer
s strani gojencev in varovancev ter zaposlenih. Na sprejemu je bil navzoč tudi župan,
ki je vsem tekmovalcem izrekel čestitke za
dosežene uspehe. Sledili so zabava, fotografiranja in intervjuji za časopise in televizijo
- to je čas, ko je bila ta četverica »ta glavna«.
In prav je tako!
Čas teče in mnogi se že oziramo naprej po
novih junakih, ki bodo leta 2011 v Atenah
zastopali naš Center in Slovenijo na letnih
igrah Specialne olimpijade in ne dvomim, da
bodo še enkrat več pokazali, da je šport tisto
močno področje, kjer tudi osebe z motnjo v
duševnem področju lahko pokažejo vse svoje dejanske sposobnosti in znanje, na kar
moramo biti ponosni prav vsi!

tudi članica srebrne štafete, Uroš Kotnik je
bil nasploh najuspešnejši slovenski tekmovalec z dvema zlatima medaljama na 3 in 5 km
ter s srebrom v štafeti, Gregor Juh pa je v
krpljanju na 800 m in 1600 m gladko opravil
s konkurenco, zelo dobro pa se je odrezala
tudi Špela Kranjc, ki je v alpskem smučanju
osvojila dve četrti mesti in tako za las zaostala za medaljami.
Posebno doživetje za vse nas pa je bila vrnitev domov na ljubljansko letališče, kjer so
nas pričakale množice ljudi: starši, sorodni-

Silvester Polc; prof. šp. vzg.
športni pedagog v CUDV
prav zasnežena in čisto malo poledenela.
Kot bi mignil, se zapeljem tistih nekaj deset
metrov do vzpetine nad Kogelnikovo kmetijo. Tam se vedno rada malo ustavim in se
razgledam naokoli.

NOČNI SLALOM
Odlomek je iz knjige Majde Ravnikar (Kaker) KOROŠKA, MOJ MALI VELIKI SVET,
ki bo izšla v letošnjem letu. V njej boste našli spomine na njena mladostna leta, ki jih je
preživljala v Črni, spomine na smučarijo v
Črni iz obdobja, ko je bilo profesionalno smučanje še v povojih, kasneje pa je zahvaljujoč
požrtvovalnim posameznikom in podpori
krajanov preraslo v dominantno športno
panogo, iz katere izhajajo imena vrhunskih
smučark in smučarjev. V svoji knjigi opisuje
tudi mnoge lepote in zanimivosti Koroške, ki
so vredne zapisa in bodo gotovo del zgodovinskega arhiva o Črni.

Spomini mi odplavajo v preteklost, ko smo
se v mladostni korajžni in iz tekmovalnosti
s te vzpetine običajno spuščali v nizki preži
smuka. Čez večji kucelj, preval v vznožju, je
obvezno sledil skok in potem smo se skušali pripeljati čim višje na nasprotni hribček.
Zdaj, ko sem že »zrelejša«, se po tej vzpetini
ne spuščam več v smukaški drži, ampak jo
vselej prevozim z vijuganjem. V vznožju tega
hriba včasih s smučarskimi prijatelji najprej
zavijemo h Kogelnikovi kmetiji, ki je v neposredni bližini. Tam znajo prijazno postreči s
kako pijačo, s hladnim ali z zakuhanim domačim moštom. Enkrat mi je ob klepetu in
v prijetni družbi znancev zakuhan mošt kar
preveč zadišal, pa sem imela kasneje težave

Na vrhu poti vlečnice odrinem sidro in zadrsam v strmino. Odločim se za malo »štamfanja« in drsenja ob prečenju hriba proti
strmejšima smučiščema. Smučina je ravno
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pri obvladovanju strmine. Ja, alkohol noge
kaj hitro naredi telečje mehke in že najmanjša količina je lahko za smučarja prevelika,
tisti pa, ki se tolaži, da je koroški mošt le jabolčni sok, se moti!

in takrat se je ta živi ogenj čarobno iskril naokoli. Vse skupaj je bilo videti zelo romantično, skoraj pravljično neresnično in je hkrati
vzbujalo občutek nevarnosti. In nekaj slednjega je pri tem tudi zares obstajalo!

Zapeljem po levi strmini, proti Kristlovi veleslalomski progi, ki je že vrsto let uvrščena
med FIS proge. Zadnji hip si premislim in zavijem raje v desno, na strmino nad kapelico.
Ta je ob dobro zasneženih pogojih vselej veljala za eno lepših slalomskih strmin Črne.
Odkar terene tudi umetno zasnežujejo, je
sezona smučanja po njej še daljša.

Tudi jaz sem tekmovala na enem izmed nočnih slalomov v Črni. Bilo je leta 1964 in žal je
bila to ena izmed zadnjih tekem moje kratke
smučarske tekmovalne kariere in mi je najbrž prav zato še tem bolj ostala v spominu.
Na vrhu hriba ob startnem mestu sem bila
tedaj edina ženska med tekmovalci. Z vrha
slalomske proge je bil pogled v črno globino,
ki je z migetajočimi lučkami vratc vabila
med svoje vijuge, hkrati očarljiv in malo grozljiv, strah vzbujajoč. Ob čakanju na znak
za start na progo me je začelo neprijetno stiskati pri srcu. Vse naokoli je bil svet pogreznjen v zloveščo temo, ki se je daleč spodaj
končevala z medlimi lučmi hiš Črne. Stoječ
na smučeh in oprta na smučarske palice sem
se počutila kot nebogljena miška, ki čepi na
koncu svetlikajočega se dolgega zmajevega
repa in ne ve, ali je zmaj njen zaveznik in se
mu naj še bolj približa ali naj raje pobegne
drugam. Pred očmi se mi je sredi teme izrisovala vijugasta sled migetajočih lučk proge,
vidna le nekako do sredine strmine in potem
sem zaznavala le še temno globino. Ta vijugast rep me je vabil in se mi hkrati posmehoval. Vabil me je v globino, ki sem jo poznala
le podnevi, in me izzival s svojo svetlikajočo
igrivostjo. In v meni se je prebujal svareč notranji glas, ki me je opozarjal na nevarnost.
Pomislila sem, da morda ne bom zmogla
pravilno izpeljati vseh vratc te strmine in
me bo zaneslo, bom padla, zdrsela navzdol
ter s seboj pometla količke z gorečo vsebino,
ki se bo potem neusmiljeno posula po meni.
Hkrati me je prevevalo vse več adrenalina,
ki je podžigal željo za novim doživetjem. Vse
bolj me je gnalo v bleščečo, ognjeno sled slalomske proge, po kakršni nikdar prej nisem
peljala. In hotela sem opraviti ta preizkus,
občutiti nočno vožnjo med lučkami! In sem

In spomin mi uide k nočnim slalomskim tekmam, ki so jih v Črni že od leta 1952 naprej
prirejali na tem delu smučišča. Tekme so
bile res nekaj prav posebnega in menda je
bila Črna ena redkih krajev, kjer se je dogajalo kaj takega. Najbrž so bile te tekme prav
zato že skoraj na samem začetku uvrščene
v kategorijo meddruštvenih tekmovanj in so
se jih udeleževali smučarski tekmovalci iz
vseh krajev nekdanje Jugoslavije in tudi nekateri zamejci, predvsem tekmovalci iz ‘gornje’ Koroške. Seveda je bil pogled na progo
nočnega slaloma povsem drugačen od tistega, ki se ponuja ob pogledu na terene, kjer
je za smučarje organizirana nočna smuka
ob močni električni razsvetljavi, s katero se
dandanes ponaša tudi črnjanska dolinska
proga!
Kot rečeno je bila tekma črnjanskega nočnega slaloma vedno speljana na tisti lepi
strmini nad kapelico. Ob vsakem količku za
slalomska vratca, seveda so bili tedaj količki
leseni in togi, je bil zapičen še en, nekoliko
nižji količek, na katerega je bila pritrjena
manjša posoda. Uporabljali so prazne lončke konzerv, ki so jih napolnili z žaganjem,
zalitim z nafto. Na začetku tekme so vsebino
teh lončkov ob količkih prižgali in takrat je
ves hrib zažarel v soju migetajoče, žive svetlobe, ki je izrisovala vijuge slalomske proge.
Med vožnjo so smučarji zadevali ob količke
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jo! Nočni slalom je bil zares nekaj prav posebnega. Bil je lepo doživetje za vse, tako za
tekmovalce kot za gledalce ob vznožju proge!

vijo. Že leta 1943 se je priključil mladinski
organizaciji v Žerjavu. Ustanovitev in razvoj
SKOJ-a sta bili zanj prelomni in hitro se je
priključil tej organizaciji. Takoj je s posamezniki navezal prve stike ter začel z aktivisti
iz Jazbine in Žerjava delovati s partizani na
našem območju.
»Hitro sem se povezal s Francijem Potočnikom, ki je že deloval kot aktivist OF. Z vključitvijo v njegovo dejavnost sem se prvič srečal
s partizani – terenci. Seznanil sem se s cilji
NOB in dobil prve napotke za nadaljnje organizirano delo proti okupatorju. Naša prva
naloga je bila, da v borbo proti okupatorju
vključimo čim več zavednih mladincev. Partizane sem obveščal o gibanju nemških čet v
Žerjavu, kar zame ni bilo težko, saj sem stanoval prav v nemški postojanki, tako da sem
vedel za vsak njihov premik. Ta bližina mi je
tudi omogočala, da sem lahko kradel municijo in jo sam ali preko Francija odnašal partizanom v Jazbino. Tako se je moja dejavnost
večala, organizirali smo prve akcije.
Z Otom Križanovskim sva nabavila prvi
sanitetni material in ga preko zvez poslala
partizanom. Naše naloge so se povečale,
pridobili smo več sodelavcev. Po nekaj mesecih sodelovanja sem bil v jeseni leta 1943
sprejet v organizacijo SKOJ-a. Sprejela me
je tovarišica Marjetka. Navzočih je bilo več
partizanov in na ta dogodek imam prijetne
spomine.
Po sprejemu v SKOJ se je delo pod vodstvom
partizanov aktivistov še bolj načrtno in aktivno odvijalo. V okviru povečane dejavnosti
smo se seznanili tudi z drugimi aktivisti, to
so bili Sida Rošer, Rudi Rotar, Ivan Virtič in
Micka Štiftar.
Pozimi leta 1943/44 se je naše delo osredotočilo predvsem na zbiranje hrane, obleke in
drugega materiala, ki smo ga dobili od zavednih družin, to so bile družine Franje Modrej, Krivočenkova, Javornikova, Štumflova,
Selešnikova, Rženičnikova, Mazejevi, moja
mama in drugi.
Aktivna dejavnost se je zaradi dobre organizacije in zvez spomladi 1944 močno povečala.
Nastala je naša znana skojevska skupina, ki

V Črni res že dolgo ne živim več stalno, vendar se tja pogosto vračam in ne spomnim se,
da bi kdajkoli slišala, da se je na kateri izmed tekem nočnega slaloma kakšen tekmovalec kdajkoli nevarno poškodoval ob tistih
žarečih, očarljivih lučkah. Vendar takih tekem ne prirejajo več že kdo ve koliko let. So
pač postale le še delček smučarske čarobne
preteklosti.
Menim, da sta opisana trema in strah, ki
me je na startu grabil in hkrati izzival, sestavni del tekmovalnega procesa, ki velja za
vse tekmovalke in tekmovalce, ne glede na
športno panogo. Prepričana sem, da morajo
vsi, ki resno tekmujejo, na startu vedno znova premagovati tremo, stres, nekakšne notranje boje, ki bolijo in hkrati dajejo moč in
voljo za nove in nove podvige in preizkuse
samega sebe! Tekmovalci se med seboj morda niti ne razlikujejo toliko po izurjenosti na
nekem področju in telesni kondiciji, kot po
svoji notranji trdnosti, psihični sposobnosti
premagovanja tekmovalnih obremenitev.
Majda Ravnikar (Kaker)
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Februarja sem na Pristavi obiskal Rolanda
Šušla. Praznoval je svojo osemdesetletnico.
Ob tej priliki sem mu izročil jubilejno plaketo
Območnega združenja borcev za vrednote
NOB Mežiške doline Ravne na Koroškem. S
prisrčnim sprejemom, ki sem ga bil deležen,
sem mu tudi sam čestital za ta visoki jubilej. Z
ženo sta me povabila, naj prisedem, da bomo
malo poklepetali in nazdravili. Izkoristil sem
priložnost in ga povprašal o delovanju med
NOB. Takoj je bil pripravljen pripovedovati.
Roland Šušel – Boris je bil rojen 10. 2. 1929
v Žerjavu. Dobro se je spominjal tistega 6.
aprila 1941, ko je Nemčija napadla Jugosla54
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pa ni vključevala vseh skojevcev na področju
Žerjava, saj so nekateri delovali aktivno in
samostojno. Po prvih stikih s partizani sva
s Francijem navezala stike še z družino Angelce Modrej. Njihov dom je bil do konca vojne naša glavna kurirska postojanka. Poleg
omenjenih so se nam priključili še mladinci
Ivan Krivograd, Ančka Kolar – Mohor in
trgovski vajenec Vinko, ki je pozneje padel.
Naša dejavnost se je povečala tudi s prihodom Tonija Jeraka in Ide Vodopivec. Dajala
sta nam naloge, navodila in propagandno literaturo ter z nami vzdrževala stalne stike.
Izvoljen sem bil za sekretarja naše skojevske
organizacije. K nam so se priključili Mirko
Mlinar, Ivan Pečnik, Andrej Hancman in Anton Rudl. Zaupne naloge smo izpolnjevali vestno, zato uspeh našega delovanja ni izostal.
Naše glavne javke, kamor smo pošiljali material in obvestila, so bile pri Krajncu, Raztočniku nad Mežico, pri Kurizlnu in Angeli
Modrej (Hlevšek) ter Amaliji Potočnik v Jazbini. Aktivno smo delovali kot kurirji ter pri
vseh propagandnih in protifašističnih akcijah. Dobljeno gradivo (letake, brošure) smo
razpečevali od Žerjava do Črne in Mežice.
Izvajali smo tudi sabotažne akcije.
11. novembra 1944 je bila skupina aretirana
in odpeljana v zapor. Jaz sem bil nekaj časa
zaprt v Beljaku in nato v Celovcu. 10. 4. 1945
pa sem se vrnil domov.
Za aktivno in organizirano delo med NOB
smo bili odlikovani z medaljo za zasluge za
narod.«
Salvator Kotnik
ZZB Črna na Koroškem

Takole je povedala zgodbo o njem.
Pri Kavšaku smo poleg goveje živine redili
tudi bika za domačo prirejo. Kadar so ga hoteli prodati, je mesar prišel ponj ob svitu, da
nihče ni videl, da mesar žene bika zaklat. Bikovega mesa se zlepa ni mogel znebiti (prodati). Če je kdo izvedel, je hitro povedal še
drugim: “Kohlembrant je bika dobil, ne hodi
po meso.” Kako je potem to meso spravil v
promet, ne vem. Morda ga je predelal v klobase, ne vem.
Vsa leta pa je bil v našem hlevu še občinski
bik. Od vsepovsod so k njemu vodili krave.
Ko je bila vojna, smo imeli bika, ki sploh ni
bil hud, tako kot biki po navadi so. Velik je
bil, strašno močan, tehtal je 700 kg.
Ne vem točno, kdaj je bilo. Mislim, da takrat,
ko so žago v Mušeniku požgali. Partizani so
se vračali od nekod in so k nam prišli okoli
polnoči. Imeli so nekaj moke, krompirja in še
kaj, kar so nabrali pri Matvozu pa še kje. Pri
nas so pa rekli, da bodo zraven vzeli še občinskega bika. Ati bi morali iti zraven z garami,
pa z voli, pa niso mogli, ker so pred kratkim
s petra padli. Sta pa poba morala peljati;
naš Ožbi, star 14 let, in Brišnikov Franc, star
13 let, ki je bil pri nas rejenk. Vpregli so vole,

OBČINSKI BIK
Pred mnogimi leti mi je HELENA VOLER
(KAVŠAKOVA LENČKA) pripovedovala, da
so pri Kavšaku ‘vse lete’ imeli v hlevu tudi
občinskega bika, ki je bil na voljo kravam z
bližnje in daljne okolice. Povečini občinski
bik v njihovem hlevu ni bil nič posebnega,
eden pa se je le vtisnil v zgodovino Kavšakove kmetije.

Ani Mozgan z občinskim bikom okoli leta 1940.
Ani Mozgan je bil rejenec pri Kavšaku. V vojnem času
je bil mobiliziran v nemško vojsko. Ko je prišel na
dopust, je odšel v partizane.
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na gare nabasali, kar so imeli, zadaj pa je bil
privezan državni bik. In poba sta to peljala.
Ožbi je spredaj vodil vole, Franc je hodil zadaj z bikom, zraven pa so šli partizani. Bilo
je sredi noči, megleno je bilo, dež je pršel,
vmes je bil tudi sneg. V takem vremenu so se
zanesli, da so varni pred Nemci.
Tako so prišli do Počela in se tam ustavili.
V dolini, pri Maligiju, pa je bila policija.
Naenkrat so začeli streljati proti njim. Takrat je bila pri Počelu cesta speljana skozi
uto. Vsi so bili zmedeni in vsak je iskal kak
zaklon. Za garami je stal en velik partizan
in on je bil tam ustreljen. Ni se pravi čas
sklonil, pa ga je zadelo. Nismo prav izvedeli, čigav je bil, menda z ene kmetije na oni
strani Uršlje gore. Ožbi pa Franc sta počepnila nekam med vole in sta se tako izognila
kroglam, ostali partizani so se še pravi čas
srečno umaknili.

se pogrela pa malo pomirila.
Mi nismo ničesar vedeli. Smo tako daleč
narazen, da se kakega streljanja ni slišalo.
Poba smo čakali, pa ju ni bilo od nikoder.
Skrbelo nas je, kje sta celo noč. Zjutraj je
ena od Dretnika prišla do nas pa povedala,
kaj je bilo ponoči in da sta poba živa. Proti
poldnevu sta le prišla domov. Pa nobeden ni
mogel govoriti! Nekaj dni je trajalo, da sta se
naspala, odpočila, pa počasi začela govoriti.
Več dni je trajalo, da sta ‘prišla k sebi’. To sta
bila še otroka!
Počel je moral padlega partizana odpeljati v
Črno. Na gare so ga položili in ga je z našimi
voli odpeljali. Vole je potem dostavil nam nazaj. Tako so naročili policisti.
Bik pa je ostal pri Počelu. Ati so dobili ‘pošto’,
da morajo priti po njega. Oni pa niso hoteli.
“Ne! Ne grem po njega! Saj ni moj! Bika so
partizani odpeljali. Če ga bomo imeli mi v
hlevu, bodo spet prišli po njega, pa bom jaz
odgovoren.” Maligi, od Lojzija oče, pa je bil
cestar, občinski delavec. On je potem šel po
njega pa ga po stari cesti mimo Klavža pa
Dretnika vodil navzdol, pa po cesti do Kavšaka.
Ta bik je nekaj časa še bil pri nas. Potem pa
so neko nedeljo spet prišli partizani po njega. S sestro sva bili sami doma. Jaz sem od
strahu šklepetala z zobmi; so včasih rekli, da
repo sekaš, če te je tako strah. Prišla sta dva,
nobenega nisva poznali in sva se grozno prestrašili, saj bi lahko bili ‘raztrganci’. Potem
pa je proti hiši prihajal še en oficir v nemški uniformi. Še bolj naju je postalo strah.
Kmalu pa sva ga prepoznali; bil je Plesecov
Franc, partizan. Takrat pa so že mama prišli domov, da nama je bilo lažje. Potem pa so
bika zares odpeljali.
Po dveh dneh pa eden prinese k nam en velik kos mesa, kake tri kile ga je bilo. Prav takrat je bilo pri hiši več žensk, ki so na njivi
žele. Mama so tega partizana hitro odpeljali
skozi lopo, da ga ne bi kdo videl. Dali so mu
velik kos domačega masla, da je čim prej
odšel od hiše. Ženske so bile od vsepovsod,
lahko bi nas katera izdala. Tako ga pa niso
videle in bili smo brez skrbi. Vsaj takrat.

Med tem pa so bili policisti že tam. Franc je
že takoj spustil tistega bika, ki je začel skakati naokoli. Pri Počelu pa so imeli tudi domačega bika in tisti se je tudi začel oglašati.
Tako je bilo sredi noči tako ‘bolenje’!
Dobro, da sta poba bila vajena živine, saj bi
drugače ušla! Ko je Ožbi zagledal tega bika,
vsega zmedenega, ga je hotel pomiriti, pa ga
je zaklical: “Volf! Volf” (Nemško: volk.) Policist ga je vprašal, če je to nemško. Ožbi mu
je povedal, da je tako biku ime.
Vodja policistov je bil neki Niko. Mi smo se
z njim poznali, je delal na obe strani, tudi za
partizane. Prišel je k Ožbiju in ga vprašal,
čigav je. Ožbi mu je povedal. Pa mu je rekel
policist: “Veš kaj, kar pustita vse skupaj, pa
domov pojdita. Vole lahko ženeta domov.”
Seveda sta bila otroka tako prestrašena, da
si nista upala ponoči nikamor več; še sama
ne, kaj šele, da bi gnala vole!
Počelovi pa so imeli pod gankom zložena
drva. Nad njimi je bilo še nekaj prostora. Tja
sta zlezla. Ponoči je zapadlo nekaj centimetrov snega. Eden je imel čevlje, drugi pa na
boso nogo obute gumijaste škornje. Tam sta
vsa prestrašena in trda od mraza in vsega
hudega počakala do jutra.
Zjutraj so jih Počelovi spravili v hišo, da sta

Zapisala Marta Repanšek
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BILO JE NEKOČ V ČRNI
Spoštovane bralke in bralci Črjanskih cajtng!
Začenjamo novo rubriko BILO JE NEKOČ V
ČRNI, v kateri želimo objavljati po dve ali tri
fotografije, stare 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 najmanj teden dni po
izidu Cajtng.
Z zanimanjem pričakujemo
vaš odziv.
Uredništvo Č. C.
Za začetek nam je fotografije za ogled posodila Marjeta Burjak.

MED TEMO IN SVETLOBO OZ. OD ZIME DO POMLADI
Čas, kakor ga dojemamo danes, je drugačen
od preteklih predstav. Kar nam je danes popolnoma samoumevno, npr. da je dan sestavljen iz štiriindvajsetih ur, ura iz šestdesetih
minut ali leto iz 365dni, v preteklosti ni bilo.
Ljudje so pogosto raje kot na uro, dneve in
tedne - torej na koledar, gledali v naravo in
se ravnali po letnih časih. Seveda je za lažjo predstavo treba pogledati kar globoko v
zgodovino, v čas, ko so bili ljudje še dosti bolj
prepuščeni naravi sami, ko še niso poznali
elektrike, ostale vrste luči pa so bile prej redkost kot pa vsakdanji pojav. Če bi tako naredili dolg skok, nekaj stoletij ali celo kakšno
tisočletje nazaj, bi videli, da je živeti v času,

ko so bili ljudje dejansko odvisni od sončne
svetlobe, pomenilo popolnoma drugačno dojemanje časa. To je sicer še znano dejstvo,
ampak različne šege in navade, ki so žive še
danes, pa jih vse prepogosto ne razumemo
v tem duhu, iz katerega izvirajo. Ljudje so v
preteklosti povezovali luč z življenjem, noč pa
s smrtjo. Dolge noči so nakazovale, da vladajo temne sile, dolg dan pa je napovedoval čas
obilja, ko je rodila zemlja in zato so ga povezovali z življenjem.
Tak primer je denimo božič, katerega praznovanje sega še v predkrščanski čas. Božič
velja za enega največjih krščanskih praznikov, ki pa ni po naključju ravno 25. decem-
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bra. V resnici božiča prvi kristjani sploh niso
poznali in so ga pričeli praznovati šele nekje
v 4. stoletju. Tisočletja stare praznike poganskih ljudstev se prav tako ni dalo kar čez noč
spremeniti, zato jih je katoliška cerkev pokristjanila. 25. decembra so poganska ljudstva
povezovala s soncem in zimskim solsticijem,
zaradi česar so praznovala rojstvo sončnega
boga. To je čas, ko se prične daljšati dan in
krajšati noč in so ga v preteklosti povezovali
z zmago dobrega nad zlim in vse lažjim življenjem, saj je od takrat do pomladi postopoma postajalo vse bolj toplo.
Ampak rojstvo sonca je bil le prvi znak prihajajočega novega časa. Obdobja življenja in
pomladi. Med božičem in tremi kralji je napočilo dvanajstero noči, v katerih so se duhovi
mrtvih približali temu svetu. To je bilo obdobje, ki je ob rojevanju novega dne pojavil tudi
strah pred umrlimi. Po vsem indoevropskem
prostoru se v tem obdobju prične pojavljati
tako imenovani lik sredozimke - demonska
podoba, ki jo je kasneje katoliška cerkev povezala z dušami grešnikov. To je maska, ki so
jo v preteklosti poznali po Koroškem, še posebej pa v okolici Pliberka, in je hodila naokoli
celo zimo vse do pusta. Imenovali so jo pehtra
baba in so jo pogosto mladi fantje s kravjimi
zvonci preganjali od hiše do hiše, kar nakazuje na to, da so to demonično podobo, ki je
povezana z zimo, hoteli pregnati in priklicati
pomlad.
Če bi pogledali letne čase, bi zelo hitro ugotovili, da se v večini primerov maskiranje navezuje na drugo polovico zime, skratka na
čas, ko so noči najdaljše in se mlado sonce po
božiču počasi prične rojevati. Ni naključje, da
se pust nahaja ravno v tem obdobju. Še več,
ime februar izvira iz latinske besede februorum, kar pomeni čistilo, saj so že v antičnih
časih, kakor domnevajo raziskovalci, marca
praznovali novo leto in se je bilo potrebno
pred tem očistiti, pripraviti na nov začetek.
Pust, kakršnega poznamo danes, pa izvira
iz nekdanjega novoletnega veseljačenja, ko
so se veselili smrti starega in rojstva novega
sonca. S pustom so tako povezane še nekatere vraže, kot je denimo zažiganje pusta. V
Črni je bilo znano, da so s slamo in senom

napolnjeni lutki okoli vratu obesili svinjski
mehur, v katerem je bilo rdeče vino. Lutko
so nato položili na sani in hodili od gostilne
do gostilne, kjer so jim mehur polnili, saj so
vsakokrat, ko se je pogrebni sprevod mrtvega pusta ustavil, pili iz tega mehurja. Ves čas
so glasno vekali in tulili za mrličem, dokler
niso obkrožili vasi in prišli do potoka. Tam so
mrtvega pusta zažgali, kar naj bi pomenilo,
da bo ta pust odnesel vse tegobe zime. Verjeli
so tudi, da bo pust obvaroval pridelke pred
točo. S pustom je bilo tako povezanih kar nekaj šeg, ki so zagotavljale bolj uspešno in plodno novo prihajajoče leto - v smislu vegetacijskega obdobja, na katerega so bili ljudje bolj
vezani kot na koledar. Tak primer je tudi polka za debelo repo, ki so jo v Črni poznali kot
polko za debelo korenje. Ob pustnijah (kakor
se ponekod na Koroškem s starejšo besedo
imenujejo puste zabave) so se morale ženske
ob melodijah hitre polke vrteti, kolikor hitro
se je dalo, da so imele svoja dolga in široka
krila čim bolj napeta in obilna. S tem naj bi ta
širina in veličina vrtečih se kril ponazarjala
debelino korenja (ponekod repe) in s tem zagotavljala lepo letino. Da to ni bila neka nepomembna vraža, izpričujejo tudi podatki, da
so še po drugi svetovni vojni v Črni poznali to
polko za debelo korenje. Predvsem pa je bilo
znano v času med vojnama in pred prvo svetovno vojno, da so tako verjeli v to magično
dejanje, da so gospodarji kmetij zahtevali od
starejših ali celo bolnih žensk, da se morajo
iti vsaj malo zavrteti na plesišče, da bo letina
lepša.
S prebujanjem narave pa so si ljudje hoteli v
prihajajočem toplem delu leta zagotoviti tudi
zdravje. Tak primer je spet izjemno stara
šega vlačenja ploha po vasi. V poganskih časih so ljudje verjeli v zdravilno moč rastlin, ki
v stiku z njimi preidejo na človeka. Iz tega izhaja več šeg in navad. Na Koroškem je znano,
da so med pustom po vasi vlačili neokleščeno
jesenovo deblo. Georg Graber nam poroča,
da se je sprevod s plohom rad ustavil pri hišah samskih deklet, kar je po eni strani pomenilo zasmeh, ker so samska, po drugi (starejši in poganski) pa naj bi to drevo preneslo
svojo življenjsko moč in rodovitnost na dekle.

58

Za Črno govorijo podatki, da so pogosto vrh
drevesa odsekali in ga prodali kakšni vdovi,
z izkupičkom pa so plačali zapitek v gostilni.
Podobno šego s svetim rastlinjem lahko zasledimo v prazničnem letu že za cvetno nedeljo, ko se v takšni ali drugačni obliki (bodisi
kot snopi ali butare, posamezne oljčne vejice,
celo palmove veje in še bi lahko naštevali) pri
cerkvenem obredju blagoslavlja les. Izkazalo
se je, da so po vsem predkrščanskem svetu
poznali podobna verovanja in obrede, ki so
se kasneje transformirala v obred, kakršnega vidimo še danes.
Po pustu, ki je, kot smo rekli nekoč, naznanjal
novi topli čas, torej novo leto, pa je s katoliško
vero prišel čas posta pred veliko nočjo. Tudi
tega so obeleževali naši predniki na svoj način. Sreda in petek veljata za posebna postna
dneva, saj je bil v sredo Kristus izdan, v petek pa križan. V obdobju štiridesetdnevnega
posta je tako poseben dan imel veliki teden,
manj znano pa je, da so sredpostno sredo radi
obeležili na svoj način. Kot imajo vse šege in
navade načeloma nek pomen, ga je imela
tudi šega žaganja babe. Na Slovenskem je
bilo znano, da so na ta dan iz lesa narejeno
žensko figuro prežagali na dva dela. S tem so
naznanjali, da je polovica časa pomanjkanja
že mimo. V Črni, Javorju, Jazbini in Topli so
namesto cele figure, izklesane iz lesa, vzeli
desko in nanjo z ogljem ali svinčnikom narisali žensko ter jo poimenovali pehtra baba.
Drugod po Koroškem in v ostalih delih Slovenije pa so lahko namesto lesene babe rezali
babo, narisano na papirju. V Rožu in Podjuni
pa so postni čas, ki je mineval, prikazovali z
rezanjem vrvice. Sicer je vse res lahko izpadlo kot šala, ampak na simbolni ravni je vendarle šlo za preganjanje preteklosti in pričakovanje novega.
Kot že rečeno, v preteklosti niso vedno imeli enotnega pogleda na čas, zato obstaja več
koledarjev, med drugim tudi lunin, po katerem se ravna datum velike noči. Velika noč
se zvrsti vsako leto na prvo nedeljo po pomladanski polni luni. Ker lunin koledar in
sončev, katerega uporabljamo danes, nista
enaka, se velika noč premika in lahko pade
med 22. marec in 25. april. Judje, ki so v Kri-

stusovem času uporabljali lunin koledar, so
s praznovanjem svoje pashe močno zaznamovali še današnjo obliko praznovanja velike noči. Judovska tradicija pa je razlog, da
se še danes za določanje datuma velike noči
uporablja lunin koledar. Takoj ko se nekoliko poglobimo v zgodovino, pa se nam zopet
prikaže znani vzorec, da je današnji praznik
vezan na nekdanje dojemanje letnih časov.
Še več, germansko ime za nedeljo – Sonntag
- dan sonca, nam pove, da je nedelja povezana s soncem. Prva pomladanska nedelja po
luninem koledarju pa je povezana s praznovanjem dokončne zmage sonca nad temo. Če
božič na eni strani označuje najbolj temni
del leta, velika noč zato prikazuje dokončno
zmago sonca, svetlobe in dobrega. Danes
vsem dokaj samoumevno pokanje z možnarji
(ki je žal v zadnjih letih vse bolj redko), ki naznanja velikonočno jutro, pa je eno izmed zadnjih dejanj preganjanja teme. Poganska verovanja so namreč hrupu, poku, zvonjenju in
podobnim zvokom pripisovala moč preganjanja temnih sil in demonov. Pokanje je tako še
eno zadnjih simboličnih dejanj v celem nizu, s
katerim se preganja vse duhove teme in ostale slabosti. Res je s katoliško tradicijo dobilo
tudi pokanje z možnarji, kot še marsikaj drugega, še drugačen pomen. Naznanjalo naj bi
pokanje skal ob Kristusovem vstajenju. Če pa
pogledamo nekoliko globlje v preteklost, gre
pa za podobnost, ki ji je moč slediti skozi ves
čas. Rojstvo poganskega pomladnega sonca,
ki se danes uteleša v prazniku vstajenja Jezusa Kristusa, je dokončna zmaga dobrega
nad zlim tudi s pomočjo človeka in njegovega
pokanja in podobnih simbolnih dejanj.
Kot smo lahko videli, gre za preprosto logiko
dojemanja časa in njegovih ciklusov, ki se zrcalijo v takšnih in drugačnih šegah in navadah. Gre za dvojnost časa, od katerega je bil
človek v preteklosti življenjsko odvisen; za čas
teme, ki jo začne preganjati današnji božič,
in za čas svetlobe in sonca, ki se danes kaže v
praznovanju velike noči. Zima je tako premagana, prišla je pomlad, ki bo z novim rastjem
prebudila življenje, vse dokler se to spet ne
prevesi k temi v jesen in nazaj v zimo.
Tomi Simetinger
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FOTOREPORTAŽA
PUSTNE ŠEME
SO USPEŠNO PREGNALE ZIMO

Pisan sprevod kljub manjšemu številu učencev

Ostržki

Črnjanskih kurentov je vedno več

Veselo pomešani

Najmlajši na odru

Voditelja Nika in Luka
Foto: B. Hancman
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HUMOR
RECESIJA IN JAZ

skoraj ni videti konca, če resno pogledam
resnici v delovni obraz.
Sredi najbolj imenitnih profitno-pridobitnih
kombinacij me je naravna potreba pripeljala nekam, kjer sem začel premlevati možne
dodatne prihranke racionalne dvostranske
uporabe nepopisanega papirja ter znižanja
izhodnih stroškov s prstovanjem z izplako
uporabljenih prstov – in glej ga, zlomka, naenkrat so mi duhovi prinesli prav neumno
misel o čudnih posledicah mojega ravnanja,
ki so v času recesije še povsem boleče: človek božji, ne bodi tako od hudiča in ne kradi
s svojim delom dela dela potrebnim.
Pa saj jaz in meni podobni smo tisti nespodobni elementi, ki ogrožamo svetovno gospodarstvo in smo ljudi privedli v recesijo in
na rob preživetja.

Življenje je res čuden fenomen, pa naj bo
v temi čustev, v svetlobi razuma, v iluzijah
želja ali v luči logike. Ne verjamem, da verjamete in še manj verjamem, da boste razumeli ali verjeli na koncu moje meditacije rahlo čudne vrste. Najmanj pa verjamem, da
se bodo moja varčevalna namigovanja vas,
razsipnikov, prijela. Začnem? Začnem.
Zadnjič sem v luči razmišljanj na temo »naredi si sam« nekoliko tuhtal in kombiniral o
tistih bolj uspešnih plateh samega sebe in
prav zanimivi sklepi so se porajali in nastajali glede mojih prihrankov s tem »naredil
sem sam«. Prav vzpodbudno se mi je zdelo
in celo rahlo ponos vzbujajoče, ko sem ugotavljal, da sem s tem, ko:

Ja, zadnji čas je prepovedati izdajanje raznih knjig z nasveti v stilu »naredi si sam«.
Zadnji čas, če hočemo dobro našemu planetu, gospodarstvu in svoji rodni grudi.
Bolje se je posvetiti gibanju, športu in zdravemu življenju: zato trusk na trebuh in intenzivno se brcati v ta zadnjo, da bom postal
koristen drugim in bom nekaj storil za svoje
zdravje.

- se brijem sam, prihranil svoji denarnici kakšnih 30 do 50 evrov mesečno, ne da bi pri
tem ovrednotil čas, ki ga bi zgubil z rednimi
pohodi do brivskega salona ali da bi ocenil,
koliko podplatov na čevljih bi si s tovrstnim
pohajanjem obrusil, kar je spet kapital v stilu »dinar na dinar pogača …« … ergo: na letni
ravni sem torej prihranil kakšnih 500 evrov,
kar je kar čeden kupček denarja za vhodne
stroške v kak lokalček s tekočimi zadevami;
- se celo strižem sam, znova, spet in ponovno poskrbel, da ni prišlo do nepreudarnega
trošenja sredstev in odliva kapitala, ki ga
človek lahko bolj smiselno vloži v to, da pride stvarem do dna. Nekako v mejah 150 do
200 evrov sem s tem znova na dobičku. In
za nameček bi mi frizer poskrbel le za glavo
oz. njeno lepoto, jaz pa z investiranjem v kaj
tekočega poskrbim tako za glavo kot za želodec – pa še svet in življenje si olepšam;
- olala, pa saj jaz sem prava tovarna denarja, če štejem še to, da sem skoraj štirideset
let občasno kuhal, pral, pomival, zalival, pleskal, polagal zidne in talne obloge, servisiral gospodinjsko tehniko, igral šoferja, strežnika, strežača in strežaja …, saj naštevanju

Niko Brumen

RDEČA KAPICA V JAVORJU

1.prizor
MAMA: Rdeča kapica, pojdi k babici. Tako
dolgo je že mrzlo, bodi nekaj dni pri njej,
da ji boš nosila drva, kuhala čaj in ji delala
družbo.
RDEČA KAPICA: Toda, mama, nič kaj rada
ne grem po tej cesti po dolini, strah me je visokih smrek, pa nič hiš ni ob poti.
MAMA: Pojdi čez Javorje! Res boš hodila nekoliko dlje, toda na poti te bo ves čas spremljalo sonce, hodila boš mimo lepih kmetij,
imela boš čudovit pogled na Uršljo goro, na
Peco, na Raduho in na Smrekovec.
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MAMA: Poglej, Rdeča kapica: v ta nahrbtnik
sem ti dala četrt hleba kruha, pa malo salame in skute za babico. Ta čokolada in čaj sta
pa zate, če ti bo zmanjkovalo moči na poti.
Pa lepo po cesti hodi! Izogibaj se stranskih
poti, da se ne izgubiš!
RDEČA KAPICA: Ja, mama. Saj to že vem!
Adijo!

morjem, ta, ki jo bova videla sedaj, pa je najvišje ležeča farna cerkev v Sloveniji!
RDEČA KAPICA: A tako!
Joj, kako lepa hiška! Menda nista tu doma
Janko in Metka (in čarovnica)?
VOLK: Oh, Rdeča kapica, saj si vendar v resničnem svetu in ne v pravljici!
RDEČA KAPICA: Če pa je vse okrašeno. Vsa
je pisana ... lepa.
VOLK: Okrašena je zato, ker so jo otroci tako
pripravili za prihod novega leta, pisana pa
je zato, ker so jo tako sami želeli pobarvati.
To je namreč šola - pa ne katerakoli, ampak
najvišje ležeča popolna OŠ v Sloveniji!
RDEČA KAPICA: Zakaj pa je tako majhna?
VOLK: Ker je v Javorju zelo malo otrok.
RDEČA KAPICA: Zakaj pa so jim potem
zgradili šolo? Zakaj jih ne vozijo v Črno?
VOLK: Zato, ker imajo v Javorju šolo že več
kot 100 let. Takrat še ni bilo cest in ne avtomobilov.
RDEČA KAPICA: Toda sedaj pa so...
VOLK: Ja, res so. Toda Javorci ne vidijo potrebe po tem, da bi njihovi otroci hodili v šolo
drugam. Kajti tu pridobijo vsa tista znanja,
ki jih potrebujejo za življenje in za šolanje na
višjih nivojih, pa še fajn se imajo. Med seboj
so zelo povezani, dobro sodelujejo in radi so
skupaj.

2.prizor
(Hodila je mimo kmetij, opazovala pokrajino,
pri cerkvi pa je zagledala klopco).
RDEČA KAPICA: Tu se bom pa malo usedla.
Saj se mi nikamor ne mudi. Moram se naužiti malo sonca, v dolini ga že dolgo nismo
zares videli.
Kje je tista čokolada? Pa saj sem tudi žejna!
Tako pridno sem hodila, da še pomislila nisem na pijačo ali na čokolado, doma pa kar
naprej nekaj meljem. (Pije in grizlja čokolado).
O, srnica! Kako je lepa. In kake velike, lepe
oči ima. Daj, ostani, naj te še malo gledam!
Nočeš? No, pa nič. Bom pa tudi jaz šla. Saj je
še dolga pot pred mano. (Gre. Naenkrat vidi
volka, ki gre naravnost proti njej.)
Joj, kaj naj naredim?
VOLK: Kam pa kam, Rdeča kapica?
RDEČA KAPICA: K babici. Sama je. Zima
pa ni preveč prijazna. Za nekaj dni grem k
njej.
VOLK: A tako. Tudi jaz bi potreboval družbo.
Res se ta zima že nekoliko predolgo vleče.
Predvsem mraz me moti.
RDEČA KAPICA: Pa pojdi z mano. Krajšal
mi boš pot.
VOLK: Prav – če ti ne bo odveč. Si bom vsaj
pretegnil svoje stare kosti. Hej, Rdeča kapica, greva tu po stezi. Ti bom nekaj pokazal.
RDEČA KAPICA: A je varno? Mama je rekla, naj hodim po cesti.
VOLK: Bo, bo. Pa še prej bova pri cerkvi.
RDEČA KAPICA: Kako, pri cerkvi? Saj sem
tam šele bila!
VOLK: Ja, ampak v Javorju sta dve. Tam,
kjer si že bila, je visoko točno 1.000m nad

Izza vogala pride lovec, se začudi nad čudno
družbo in pozdravi:
LOVEC: Lep dober dan, Rdeča kapica in
volk. Ali je sploh mogoče, da prav vidim? Ali
ni red tak, da volk požre vse, kar mu pride
živega pred oči?
VOLK: Ja, je. Ampak moja načela so drugačna. Tudi sam imam otroke. Zelo jih imam rad
in ne morem si predstavljati, da bi se jim kaj
hudega zgodilo. In ker se držim načela, da
ne stori drugemu, česar ne privoščiš sebi,
sem se odločil, da bom do otrok prijazen!
LOVEC: Zakaj pa ti, Rdeča kapica, hodiš
sama po tej divjini?
RDEČA KAPICA: K babici grem. Toda, narobe govoriš. Res je samotno, divjina pa to
ni!
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VOLK: Res je. Tudi jaz imam rad Javorje.
LOVEC: Da pa ne bi volka prijela skušnjava
po volčjih manirah, ko bosta prišla k babici,
vaju bom raje spremljal.

VETERINARJA: Pa na svidenje! Rdeča kapica, ti pa nikar ne pozabi babičine skrbi in bistroumnosti. Pa lovcu se zahvali za pomoč!
(Odpeljeta. Babica in lovec mahata, rdeča kapica pa je čisto odrevenela.)
RDEČA KAPICA: Zakaj? Kako? Vse je tako
čudno. Kot v pravljici. Vse je šlo tako, kot da
bi bilo že zdavnaj načrtovano.
LOVEC: Saj je bilo! Še dobro, da sem se oglasil pri babici že dopoldne in da mi je namignila, da prihajaš sama in da sem ti šel nasproti. Bog ve, kaj bi ti volk naredil!
BABICA: Jaz pa sem medtem vse pripravila.
In poklicala veterinarje.
RDEČA KAPICA: Kako pa sta vedela, da se
bova srečala?
LOVEC: Ker poznava volčje manire.
RDEČA KAPICA: Ampak ta volk razmišlja
drugače. Slišal si ga, lovec!
LOVEC: Že star pregovor pravi: volk menja
dlako, narave nikoli. Kaj misliš, da se je brez
razloga tako poučil o Javorju? In da te je slučajno srečal? Nič ni slučajno, deklica moja.
Nikar ne zaupaj naključjem!
OČE: (Pridivja na oder): Kje je? O, Rdeča kapica, ti si tu! In babica, a si v redu?
Kje je volk?
BABICA: Kaj pa ti tukaj?
OČE: Na internetu sem zasledil, da je v Javorju volk. Klical sem te, pa se ne oglasiš.
Lovec je bil pa nedosegljiv. Zato sem sedel v
avto in se pripeljal. Kje je?
LOVEC: Nikar ne skrbi. Smo že vse uredili.
(Oče sede zaskrbljen na klop in si potegne
Rdečo kapico na krilo).
(Mama pride z druge strani in prime Rdečo
kapico za ramo).
BABICA: Še dobro, da se je vse dobro končalo! Skuhala sem kvočeve nudlne in češplov
kompot. Pridite jest. Prileglo se nam bo! In
potem bomo praznovali do noči!

3.prizor
RDEČA KAPICA: Dober dan, babica!
BABICA: Rdeča kapica! Kako sem te vesela.
Pridi, da te objamem. Kje pa so še ostali?
RDEČA KAPICA: Zunaj pred hišo sta še lovec in volk.
BABICA: Volk? Si rekla: volk?
RDEČA KAPICA: Ja, babica, volk. Toda to
je drugačen volk. Zelo je prijazen. Rad ima
otroke.
BABICA: Rdeča kapica, ti si še otrok in
vsem vse verjameš. Le počakaj me, mrcina!
Ne boš si privoščil niti mene niti Rdeče kapice! Te bomo že spametovali! (vzela je vrv in
odšla ven. Zunaj nič hudega slutečemu volku zadrgne vrv okrog vratu in drugi konec
navije okrog droga ob hiši.)
VOLK: Kaj pa vendar delaš, babica?
BABICA: Tako te bom ukrotila do takrat, ko
bodo prišli veterinarji, da te odpeljejo tja, kamor spadaš.
VOLK: Toda, babica, jaz sem vendar Rdeči
kapici samo pomagal! A zdaj bom pa zato
kaznovan?
BABICA: Dovolj dolgo sem že na svetu, da
vem, da volku ni za zaupat. No, saj že pridejo.
(Po klancu pripelje avto, iz njega izstopita veterinarja).
VETERINARJA: Zakaj si naju klicala, babica?
BABICA: Zato, da bosta odpeljala tega hudobca v njemu primerne kraje.
VETERINARJA: A tako. Midva sva se pa
ravno pogovarjala o tem, zakaj morava priti kar dva, če imaš pa ti samo muco in papigo.
(Pripravita vse potrebno, eden da volku injekcijo, drugi pa prinese iz avta nosila. Volk v
trenutku omahne na nosila, dvigneta ga, ga
odneseta v avto.)

Avtorica: Martina Podričnik
Januar 2009
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IZ LENČKINE CULE

Nekatere stvari so tako skrite, da se človeku
za hip zazdi, kot da jih ni. Kot da nikoli niso obstajale. Ne najde jih oko slehernika, ne zaznajo jih občutljive blazinice naših prstov, tihe so
kot spomini na tiste najbolj intimne trenutke,
ki jih ne zaupamo nikomur. Ker so samo naši,
z nikomer deljivi, ostajajo za vedno del nas in
naše minljivosti. Vendar pa v vsej svoji tihoti
le govorijo, čeprav njihova govorica ostaja razumljiva le nam. Četudi bi jo skušali pojasniti,
je drugi ne bi razumeli. Nekaterih stvari se ne
da razložiti, nam pa so tako samoumevne, kot
je neprekosljivo omamen oblaček iz skodelice
kave, ki nas vedno druži doma ali kjerkoli med
prijatelji in obeta, da se bomo zopet družili ob
njenem vonju ter govorili o skritih stvareh. Ko
bi se vsaj nekatere trenutke dalo prestaviti v
brezčasje … in vse, kar imamo radi.
Preženite občutek krivde …
Vsi poznamo občutek krivde, tako otroci kot
odrasli. Že v šolskih klopeh se pojavlja občutek, da vse le ni v skladu z našo vestjo, pa naj
bo to prepisana domača naloga ali prešpricana ura. Veliko ljudi ima vsak dan občutek, da
niso naredili vsega tistega, kar bi morali, in
ne tako, kot bi morali, da niso povedali tako,
kot bi bilo prav, skratka, stalno je prisoten
občutek, da kakšna stvar pač ni čisto v redu.
In kaj, če je pravi vzrok tega pritajenega občutka krivde v tem, da človek hoče storiti preveč?
Smo polovičarski?
Zasebno življenje, družinsko življenje, služba
– to so hkrati tri življenja v enem. Preveč obveznosti pomeni, da so nekatere stvari narejene
napol in sploh ne tako dobro, kot bi lahko bile
narejene glede na znanje in želje. Tu je izvor
slabe vesti, ki hromi človekovo življenje. Ali se
res ne da nič ukreniti? Ne bi rekla. Zadostovala bi podrobnejša analiza načina delovanja
na določenih področjih, nato trdna odločitev
za ukrepanje in dokončna rešitev občutka
krivde. Najboljši način je, da na naslednji dan
nikoli ne prelagate stvari, ki vam gredo najbolj na živce. Tako se nezaželenih opravkov
znebite čim prej. Občutek krivde raste že z
zamujanjem. Če slučajno pozabite, bo ta še
hujši. Enako velja za vsakodnevne opravke.
Enkrat na teden večji nakup, seveda s pripravljenim seznamom, uspešno prežene tisti
obupni občutek, ko odprete prazen hladilnik.

Smiselno je, da ujamemo trenutke, ki polepšajo naše kratko bivanje …
Kje je že december! Pa vendar spomin nanj
še ni čisto pozabljen, saj je to mesec zabav,
praznovanj, dogodkov, srečanj. Čas za letni
obračun s samim seboj, pa tudi priložnost, da
se ozreš nazaj, na velike in male uspehe in neuspehe, ki so zaznamovali preteklo leto. Čas
obračuna je tudi čas novih načrtov. Vsako leto
znova. Veliki načrti in nevidni rezultati. Veliko
upanja in pričakovanj, a vseeno nikakršno zadovoljstvo. Najbolje je, da opustimo vsakoletne
nesmiselne sklepe in dieto, ki jo vedno znova
prelagamo na naslednji dan. Od sebe zahtevajmo več kot samovšečne zaobljube, s katerimi skušamo svoje življenje približati idealom,
ki se nasmihajo s televizijskih ekranov in s
srečo na obrazu lajšajo prebiranje nesrečnih,
a življenjskih zgodb na straneh revij in časopisov. Ne posnemajmo drugih, ostanimo svoji.
Oboroženi s samozavestjo se bomo veliko bolje spopadli s problemi, ko se bomo končno zavedali: »To je moje življenje« in počeli stvari, ki
jih imamo radi, pa čeprav odstopajo od sivega
povprečja, zlate sredine …
Pomislimo na male, drobne stvari, ki iz časa
delajo trenutke …
Pomislimo na drobne snežinke, nešteto drobnih snežink, ki padajo z neba in spreminjajo
naravo v belo fantazijo. Pomislimo, kako smo
v vsakdanjem življenju deležni nešteto majhnih radosti, spodbud, lepot, in to vsak dan znova. Največkrat jih niti ne opazimo. Resnično,
kdo od nas je hvaležen, da se zjutraj zbudi,
da priteče voda iz pipe, da ima ogrevano stanovanje, da pritisne stikalo in zasveti luč, da
ima kaj v hladilniku, da ga obdajajo ljudje …
Vse to so drobne stvari, kot drobne snežinke.
V zimskem vzdušju se lahko naučimo čutiti
hvaležnost za vsakdanje male in velike stvari.
V življenju bi radi marsikaj zajemali z veliko
žlico. V življenju prejemamo drobne stvari, te
nas bogatijo, saj se prav z njimi gradimo tudi
sami. Snežinka na snežinko, ena majhna snežinka ni nič v primerjavi z vsemi, ki padajo
z neba. Če pa se jih veliko nabere na veji, se
bo ta slej ko prej zlomila, je zapisal Robert
Friškovec.
Pomislimo na skrite stvari, ki niso skrite …
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si boste slabo vest. Sprejmite pomoč drugih.
Če je otrok bolan in če morate opraviti nujno
delo, lahko otroka pustite v varstvu pri svojih
starših, pri prijateljici, varuški. Namesto da
se na vse pretege sami trudite, prenesite del
bremena na druge. Če date otroka v varstvo,
ga ne zapustite, čeprav vas hoče o tem prepričati z jokom in dopovejte si že enkrat, da
je otrokov oče ravno tako sposoben kot vi, da
ga pelje k zdravniku.
Mislimo nase
Najboljši način, da preženete slabo vest, je
‘egoizem’. Izberite si nekaj časa samo zase in
za svoje dejavnosti, ki so vam v veselje in vam
pomagajo, da laže prenašate vsakodnevne
pritiske. Postali boste sproščeni in boste bolj
pozitivno sprejemali dogodke, kar je dobro
za vas in okolico. Odkrito rečeno: s tem ko
imate venomer slabo vest, delujete na svojo
okolico zelo obremenjujoče.
Skoraj vedno smo prepričane, da imamo
ogromno težav, pa vendar jih lahko razdelimo le na štiri življenjska področja:
ljubezen, zdravje, blaginja in izražanje sebe
Naj se zdi še tako zahtevno, urediti moramo
štiri področja. Najpomembnejša med njimi
pa je ljubezen. Kadar ljubimo sebe, nam ni
težko ljubiti drugih in tudi drugi ljudje nas
lažje ljubijo. Tako izboljšamo odnose z drugimi in okoljem. Ljubezen do sebe je tudi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zdravje.
Ljubezen do sebe in do življenja nas povezuje
z obiljem vesolja, oblikuje izražanje sebe in
nam omogoča ustvarjalnost, ki nas globoko
zadovoljuje …
Čutiti do konca
Ljudje se v poznih letih zavedajo pomembnosti odnosov in stvari, ki so nam v mladosti
samoumevne. Prvo je na seznamu zdravje:
dokler skakljamo po svetu brez težav, sploh
ne vemo, kako nam je lepo. Modrost, ki jo
imajo starejši, je neprecenljiva: za nami je
celo življenje, ogromno izkušenj, spremenile
so se generacije, širile so se družine, bili smo
razočarani in tudi neskončno veseli. Rada bi
verjela, da so z nami, starejšimi, mlajši vedno
dovolj potrpežljivi. In ne preveč hitri, da se v
vsakem trenutku zavedajo, da imajo pred seboj še veliko let, mi pa ne. Zato je treba uživati trenutke, jih čutiti do konca, ker se ne bodo
vrnili. V očeh stare osebe je modrost čakanja,
mladim pa se še vedno preveč mudi. Čas je to,

Boljša organizacija
Naučite se spoznati, kaj je najpomembnejše.
Če imate veliko opravkov in omejen čas, potem ste prisiljeni izbirati. In izberite pametno. Vse opravke razdelite v dve skupini, na
pomembne in manj pomembne. Če nimate
časa, da bi storili vse, boste tako vsaj vedeli, kaj lahko oziroma česa ne smete preložiti
brez obžalovanje. Organizacija je potrebna
povsod, tudi v zasebnem življenju. Če gre za
partnerja, otroke, starše, ni nič kaj bolj obremenjujočega kot občutek, da jih zanemarjate.
Če svoji okolici ne morete biti veliko časa na
razpolago, potem jim nudite kratke, a kakovostne trenutke. Bolje je, da si vzamete nekaj
minut in poveste zgodbico najmlajšemu, nato
pa večerjate v dvoje s partnerjem, ko so otroci že šli spat. To bo veliko pomenilo vsem, namesto da na silo skupaj preživite dve uri in si
greste na živce. Seveda potrebujete čas, da se
vzpostavijo refleksi, ki vam lajšajo življenje,
medtem pa s humorjem poskušajte premagovati svojo slabo vest. Spet ste prekinili svojo shujševalno dieto, otroci vam kar naprej
očitajo, da nikoli ne igrate igre z njimi, vaš
šef pa vam je spet rekel, da bi lahko bili pri
delu bolj učinkoviti. Namesto da iz tega delate tragedijo, poskušajte težave premagovati z
nasmeškom. Malo porogljivosti na lastni račun je precej dober način za premagovanje
občutka krivde.
Sprijaznimo se s svojo nepolnostjo
Vsaka ženska bi rada bila v vsem najboljša:
najboljša mati, prijateljica, partnerica – ki zna
narediti vse, nikoli ni utrujena, ni živčna … To
je zelo ambiciozen cilj in jasno je, da se ga ne
da doseči. Kaj hitro se ugotovi, da je želja po
polnosti tipičen ženski kompleks. Tako si je
najbolje priznati, ne da bi se podcenjevali, da
se vsega pač ne da nadzorovati. Začnite tako,
da se najprej naučite reči NE. Na isti dan želi
vaša sorodnica priti na obisk, mož vas vabi
na večerjo s prijatelji, vaša prijateljica pa želi
mnenje o neki resni zadevi. Uprite se skušnjavi, da bi ustregli vsem trem. S tem samo
tvegate, da ne boste zadovoljili nikogar, ker v
nobeni situaciji ne boste zmogli pokazati dovolj pristnega zanimanja. Še huje, zelo nezadovoljni boste sami s seboj. Svojo odklonitev
omilite s proti predlogom, da se stvar prestavi na dan, ko boste imeli več časa. Zaradi odklonitve ne bo nihče prizadet, prihranili pa
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kar potrebujemo, čas za druge, za sprehod z
roko v roki, za uživanje v naravi in kjerkoli,
ne da bi nas kdo motil.
»Stari ljudje me spominjajo na papirnate
zmaje, ki izkoriščajo veter, ne da bi poskušali spremeniti njegovo smer. So kot visoka
drevesa, ki imajo globoke korenine, da lahko
preživijo v nevihti,« pravi Lorela Flego v svoji
kolumni.
»Moč in lepota sta odlika mladosti, a razumnost je cvet starosti.« (Demokrit)

kot zopet pleničke in stekleničke. Ni se branila varstva v času bolezni otrok in podobnem,
tudi sprehodov, šla bi iskat otroka v vrtec in
podobno … Vendar je hčerka ni razumela,
užaljena je in ne pride več na obisk. Sedaj me
sprašuje, če sta z možem res tako pošastno
sebična.
Jaz pa se sprašujem, če so babice in dedki, ki
zahtevajo pravico do svobode in neodvisnosti, res vredni obsojanja. Zato sem malo pobrskala po literaturi in našla v reviji Otrok in
družina mnenje psihologinje: Na splošno se
mi ne zdi najbolje, če stari starši prevzamejo
polno varstvo vnučkov. To slej ko prej pripelje
do konfliktov. Če se starši ves dan ukvarjajo
z otrokom, si ne bodo mogli kaj, da se ne bi
vmešavali z vzgojo. In ker otrokovi starši čutijo, da je njihova avtoriteta ogrožena, očitajo
svojim staršem, da pri vnukih ponavljajo napake, ki so jih zagrešili že pri njihovi vzgoji.
Poravnavanje starih računov na ta način pa
ne ustvarja dobrega počutja v družini.
Otroci lahko najdejo v starih starših nekoga,
ob komer se po napornem šolskem tednu
sprostijo. Osemletni Jaka pripoveduje: »Pri
dedku in babici mi nikoli ni dolgčas, krasno
se zabavamo. Dedek me je naučil vrtnariti, z
babico pa pečeva piškote. Zvečer poslušamo
glasbo, se pogovarjamo in igramo razne igre.
Krasno se imamo.« Stari starši so čudoviti
družabniki v igri in znajo biti zabavni in topli,
otroci najdejo pri njih varnost in vedrino. Da
je to res, pripoveduje ta dogodek: pred časom
sta se starša ločila in Marta je začela močiti posteljo ter se ni hotela družiti in igrati s
prijatelji. Psiholog je svetoval materi, naj jo
vsak drugi konec tedna pelje k bivšemu tastu
in tašči. Marta je pri njiju našla mir, občutek
varnosti. Vrnilo se ji je zaupanje v odrasle in
spet se je začela vesti normalno.
Stari starši lahko ublažijo napetost v družini
– imajo vlogo pomirjevalca. To pa je seveda
mogoče le, če se dosledno držijo pravila, da se
nikoli ne podredijo eni od sprtih strani. Če se
mladi par prepira, naj si nikar ne belijo glave
s tem, kdo ima prav; njihova naloga ni soditi, temveč sprte spet spraviti skupaj. Mladim
najbolje pomagajo s svojo človeško toplino.
Stari starši so simbol trdnosti in prenašalci družinske tradicije. Dedek štirih otrok, ki
so stari od dveh do osem let, pravi: »Ko me
obiščejo vnučki, se takoj spravijo na albume
z družinskimi slikami. Ure in ure so lahko

Za vas zbrala Helena Ošlak

STARI STARŠI SO ZLATA VREDNI
Sodobni stari starši niso več povsem in vedno na razpolago za varstvo svojih vnučkov.
Vendar njihova vloga v družini ni nič manj
pomembna. Še vedno pomenijo vnučkom
varnost in nežno zavezništvo; z njimi se znajo
igrati, jim svetovati in jih varovati. Dandanes
postanemo stari starši, ko smo stari okrog
petdeset let, torej v obdobju popolnega poklicnega življenja. Zato se tudi podoba starih
staršev razlikuje od tiste izpred let, ki ima pridih nostalgije. In kakšna naj bi pravzaprav
bila vloga starih staršev v družinski celici?
Kakšna je razlika med dedki in babicami iz
prejšnjih časov, ostarelimi in v temnih oblačilih, ter današnjimi starimi mamami in očeti, ki se v živobarvnih trenirkah odpravljajo
na tek, pohod ali sprehod. Lahko mladostno
vedenje starih staršev vzbuja v njihovih odraslih otrocih občutek nelagodja? In kakšno
mesto zavzemajo v predstavah in vsakodnevnem življenju svojih vnučkov?
Današnji stari starši skrbimo za svoje zdravje in dobro počutje in četudi smo že v pokoju,
ne posedamo križem rok. Večini ne pride na
misel le posedanje pred televizorjem. V mestu
imajo več možnosti, kot so obiski kina, opere
ali gledališča, potem so tu še potovanja (če je
denar), nam pa še vedno ostanejo šport, hobiji in narava, prelepa v vseh letnih časih, le
opazovati jo je treba znati, da doživimo tisto
lepo, kar je površnežu skrito.
Prijateljica me je oni dan prosila za nasvet.
Hčerka jo je prosila za varstvo otroka v času
njene službe, da ji ga ne bi bilo treba ‘dati v
vrtec’, a jo je zavrnila. V svojem težko prisluženem pokoju bi rada odkrivala še kaj več
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zatopljeni v stare fotografije, sprašujejo me,
kdo je kdo, in potem jim moram o teh ljudeh
pripovedovati zgodbe. Radi poslušajo, kako
je bilo, ko sva se z babico poročila. Zdi se mi,
da otroci rabijo korenine. Ko pride k meni
vsa družina in se bratranci srečajo med seboj, čutijo, da pripadajo neki skupnosti. To
jim daje občutek varnosti in jim kasneje pomaga, da lažje najdejo svoje mesto v družbi.«
Kot čuvarji tradicije pa so stari starši svojim
vnukom lahko v pomoč, ko so razpeti med
svojo željo po samostojnosti in navezanostjo
na očeta in mamo. Neka babica je pripovedovala, kako njen vnuček, ki ga je mlada mamica pretirano navezala nase, ni hotel v šolo.
Takrat je vmes posegla stara mati in se ponudila, da vzame malega za nekaj časa k sebi.
Po enem mesecu se je fant umiril in postal samostojnejši, tako da je začel brez problemov
hoditi v šolo.
Sicer pa znajo vnučki svojim starim staršem
pokazati, kako so koristni. Mali nadebudneži
jim ne pustijo, da bi dremali v naslanjaču, saj
morajo z njimi hoditi na plavanje, v glasbeno
šolo, na trening … Mladi starši pa morajo biti
dovolj strpni in razumevajoči, da omogočijo
ta čudovita srečanja vnukov z babicami in
dedki. Vsako priložnost naj izrabijo za družinska srečanja, vse rojstne dneve, obletnice,
praznike … Ljubezen starih staršev bo otroke
bogatila, da se bodo lažje soočali z bodočnostjo.In če so stari starši pripravljeni začrtati

nova pravila družinskega življenja, bodo z
navdušenjem odkrili preprosto srečo medsebojnega zavezništva.
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Svinjsko meso narežite na kocke. V temeljito namaščeno posodo iz gline dajte na dno
plast opranega riža. Na riž dajte nekaj zrezanega mesa, nato tanko plast pražene čebule. Na čebulo dajte plast na majhne kocke
zrezanega krompirja, dodajte malo zelene
paprike in peteršilja. Ponavljajte, dokler ne
zmanjka sestavin. Na vrh dajte 2 žlici ocvirkove masti, zalijte s 6 dl močne juhe. Pokrijte in dajte v pečico, pecite na 120 stopinjah
slabi dve uri. Odkrijte in pecite v pečici še
dobre pol ure.

Deset zapovedi za stare starše
1. Zavedajte se, da niste starši svojih vnukov.
2. Ne bodite preveč radodarni z vzgojnimi
nasveti, posebno ne v navzočnosti vnukov.
3. Nikoli ne kritizirajte staršev pred njihovimi
otroki.
4. Če ste sprti s svojimi otroki, nikar ne mešajte v spor vnukov.
5. Po mili volji se igrajte z vnuki in jim pripovedujte zgodbe.
6. Ne čutite se biti dolžni ves čas na razpolago
za varstvo vnukov. Ohranite svojo svobodo in
živite svoje lastno življenje.
7. Če je le mogoče, povabite enkrat na mesec
vse vnuke hkrati. Taka družinska srečanja
bodo za vnuke čudovita doživetja.
8. Če je le mogoče, obiskujte ostale stare starše svojih vnukov. Vnuki bodo tako čutili, da
pripadajo neki širši čvrsti rodbini.
9. Če vas bo vnuk pomotoma poklical mama
ali oče, ga dobrohotno popravite. Tudi če je
eden od otrokovih staršev umrl ali pa ni glasu o njem, naj otrok le ve, da so stari starši
nekaj drugega kot starši.
10. Biti stara mama ali dedek je velika umetnost. Učite se svoje vloge in jo izpopolnjujte.

Po članku iz revije Družina priredila Helena
Ošlak.

Džuveč malo drugače - v glinasti posodi
Potrebujemo:
- dober kilogram svinjskega mesa - potrebuševina pol kg, pleče pol kg
- pol kile sesekljane in prepražene čebule
- 30 dag riža
- 2 kom. na kocke narezana srednje velika
krompirja
- 5 manjših na kocke narezanih paradižnikov
- 2 sesekljani zeleni papriki
- 2 veliki žlici sesekljanega peteršilja

Dober tek.
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!
Izžreban reševalec prejšnje križanke
RENE BIC, Rudarjevo 7, 2393 Črna na Koroškem naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili
praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner, odbor: Marjeta Burjak,
Tadeja Germadnik, Jure Kladnik.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, maj 2009.

68

