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NAGOVOR ŽUPANJE

NAŠA ČRNA - LEPA IN UREJENA
Če kaj na svetu, pa si časa ne more kupiti
nihče. Neizprosno beži in zima je ponovno
minila, kot bi trenil. Bila je mila, le na koncu
nam je postregla z obilico snega. Vseeno pa
smo imeli v Črni kar 75 »smučarskih« dni,
saj so delavci na smučišču vzorno poskrbeli za urejenost našega smučišča, v katerega
smo v jesenskem času vložili kar precej dela
in posledično tudi finančnih sredstev. Nabavili smo dva nova snežna topova in postavili
nizko vrvno vlečnico za najmlajše smučarje,
poravnali terene in razširili sistem zasneževanja. V letošnjem letu smo na smučišču kar
nekajkrat videli tudi našo šampionko Tino
Maze in to je še posebej razveseljevalo mlade nadobudne smučarje. Tako kot jih bo razveseljevala in jim dajala spodbudo tudi njena pravljica Tina in medvedja moč, avtorja
Primoža Suhodolčana, ki opisuje njene prve
korake na smučkah.
Ob vstopu v pomlad pa so se pričela druga
dela. Delavci režijskega obrata so poskrbeli,
da so ulice in poti očiščene, uredili smo nasade, svoje so dodali vsi prebivalci, ki so lepo
uredili svoje hiše in okolico, in Črna je zasijala v vsej svoji lepoti.
K še večji urejenosti veliko prispeva tudi
prostor pred kulturnim centrom, ki ga čaka
še zasaditev drevja in grmovnic ter postavitev kakšnega igrala, zato da bo možnost
uporabe tega prostora dana različnim ciljnim skupinam. Ker smo v mesecu marcu
podpisali pogodbo z novim najemnikom
hotela, se bomo v naslednjih dneh skupaj z
njim lotili obnove sprednjega dela objekta in
hkrati uredili še neurejen del pred njim. Tja
nameravamo umestiti tudi skate elemente
in s tem razveseliti naše mlade, ki si želijo
tovrstnih izzivov.
V mesecu maju bomo odprli Medgeneracijski center in poskrbeli za primerne vsebine
tudi v povezavi s Koroškim medgeneracijskim centrom, saj si želimo, da bi center res
služil svojemu namenu in druženju vseh ge-

neracij, kjer bi se izmenjavalo znanje, izkušnje in gradili dobri medsebojni odnosi, zaupanje in medsebojna pomoč, kar nas bo vse
vodilo do še bolj povezane skupnosti.
Kmalu bodo zaključena vsa strokovna dela,
ki so na podlagi zakonodaje potrebna za oddajo del, in izbrani bodo izvajalci, ki bodo v
letošnjem letu izvajali dela v naši občini. Največji finančni zalogaj je izgradnja čistilne
naprave v Balosu, kjer računamo na evropska sredstva, saj je bil naš projekt uvrščen v
dogovor regij. Javno naročilo smo že izvedli,
tudi izvajalec bo v kratkem že znan, vse pa
je odvisno od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki nam mora posredovati
še pogodbo. Poleg izgradnje čistilne naprave bi zgradili še primarne kanalizacijske
vode znotraj strnjenih naselij, kjer le-teh še
ni. Projekt naj bi se izvajal v letih 2016 in 2017
in srčno upam, da bo temu res tako.
V letošnjem letu smo pridobili tudi neokrnjena sredstva za sanacijo, tako da bomo lahko
v kratkem pričeli tudi z izvajanjem del, ki so
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predvidena na različnih lokacijah po celotni občini. Predvidena so asfaltiranja krajših
odsekov, kar nekaj sredstev smo namenili
ureditvi parkirišč v Rudarjevem, za ureditev
vodotokov smo planirali del lastnih sredstev,
ker imamo na takšen način več možnosti, da
bo koncesionar k ureditvi zaradi pomanjkanja državnih sredstev sploh pristopil. V
zaselku Šmelc, kjer je predvidena gradnja
osmih stanovanjskih hiš, bomo v naslednjih
mesecih pričeli s komunalnim opremljanjem
zemljišč.
Kot vsa leta doslej bomo skrbeli za urejenost
pokopališča, v letošnjem letu bomo obnovili
žarne grobove in v zgornjem delu pokopališča uredili park za raztros pepela.
Črna na Koroškem je vpeta med hribe in
planine, zato so naše zelenice majhne, vendar toliko bolj prijetne. Namenjene so druženju pa tudi brezskrbnemu igranju naših
malčkov, zato jih opremljamo z igrali in pravo veselje je na teh mini igriščih slišati otroški živžav.
Na poti proti Bistri in Ludranskemu Vrhu
bomo nadaljevali z urejanjem naravnega
parka »Bistra«, ki je takoj postal točka, kjer
se pohodniki radi ustavljajo. V sklopu turistične ponudbe kraja bomo na različne raz-

pise prijavili kar nekaj novih turističnih produktov in upam, da bomo s prijavami uspeli.
Še naprej bomo skrbeli za financiranje kulturnih in športnih društev in jim omogočili
normalno izvajanje njihove ljubiteljske dejavnosti. To, da v Črni ne /z/manjka ljudi,
ki so pripravljeni delati prostovoljno, kaže
tudi vrsta jubilejev, ki jih letos slavimo. Dvoje društev, FS Gozdar in Mešani pevski zbor
MATO, obeležuje 35 let delovanja, Glasbena
šola Ravne, ki ima od leta 2008, tudi zaradi
našega vztrajanja, oddelek tudi v Črni - 60
let, Gorska reševalna služba Koroške s sedežem v naši občini - 70 let, Pihalni orkester
Rudnika Mežica-Črna - 115 let, Prostovoljno
gasilsko društvo pa kar 130 let, zato bomo
to obletnico ob dnevu državnosti tudi najbolj
svečano proslavili. Vsem članom kateregakoli društva želim, da bi še naprej s takšno
predanostjo in veseljem delali v njem in
hkrati za naš kraj.
Bliža se 1. maj in z njim tradicionalni pohod
na Pikovo, kamor vas že sedaj vabim v čim
večjem številu, da skupaj počastimo ta mednarodni praznik in z njim ljudi, ki jim je namenjen.
Županja:
Romana Lesjak

PORTRETI IN
KARIKATURE
V tej rubriki bi radi objavljali portrete in karikature Črnjanov, dela izpod rok ljudi, ki
znajo dobro sukati čopič oziroma svinčnik.
Seveda bi vsako naslikano osebo prej vprašali za dovoljenje za objavo.
Vabljeni k sodelovanju!
Začenjamo s portretom županje Romane
Lesjak, sliko je naredil Dare Janet.
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KS ŽERJAV

Spoštovane, spoštovani krajani Žerjava!
Prebudila se je pomlad in s tem tudi aktivnosti v kraju. Za kulturni praznik smo organizirali proslavo, za kar gre velika zahvala
vsem, ki so sodelovali (Mariji, Ivici, Luki, Viti,
Nevenki, Milanu, Mileni, Dragi in Jasmini).
Ob dnevu žena smo se poklonili vsem materam, dekletom in ženam z zelo všečno
gledališko predstavo z naslovom O, MARIJA v izvedbi Koroškega medgeneracijskega
centra. V začetku aprila smo se pridružili vseslovenski prostovoljni akciji 'Dan za
spremembe', ki je letos potekala pod sloganom DAN ZA SPOŠTOVANJE. V tem mesecu
bomo ob sklopu dnevu zemlje organizirali čistilno akcijo. Že pa se veselim meseca maja,
ko kraj praznuje svoj krajevni praznik. Tudi
letos ga bomo proslavili KS Žerjav skupaj z
društvom MŠKD Žerjav. Organiziran bo že
tradicionalni pohod po poteh Bračičeve brigade, ki ga vsako leto pripravi naše aktivno
društvo za vrednote NOB Žerjav. Verjamem,
da nam bo lepo. Ja, tudi delali bomo letos.
Obnovili bomo igrišče na Mrdavsovem in
nadaljevali s širitvijo vodovoda. Skupaj z Občino pa bomo začeli tudi velik projekt gradnje kanalizacije. Z asfaltno prevleko bi radi
preplastili še nekaj nedokončanih odsekov,
mostove in parke bomo okrasili z rožami pa
še kaj se bo našlo.
Predvsem pa bi radi prisluhnili krajanom
in jim poskušali pomagati pri vsakodnevnih
težavah. Zahvalil bi se rad županji Romani

Lesjak za zgledno sodelovanje. Čisto za konec pa ena lepa misel: »Nič na svetu ni bolj
dragoceno, kot je življenje samo.«
Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar

Občan Jani KRAMAR s Tenesa se je dobro pripravil na zimo.
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STATISTIKA

NEKAJ STATISTISTIČNIH PODATKOV O
ČRNI NA KOROŠKEM
1. PREBIVALSTVO
V letu 1869 je bilo v občini Črna na Koroškem
2.625 prebivalcev. V naslednjih desetletjih je število prebivalcev rastlo, najbolj pa se je povečalo v
letih 1953–1961. Zaradi rudarstva so se na območje občine priseljevali delavci, mojstri iz drugih
krajev, zato je bil delež priseljenih pred drugo
svetovno vojno 40%, po njej pa do leta 1961 60%.V
letu 1961 je bilo v Črni kar 4.986 prebivalcev, po

tem letu pa je začelo število upadati. Leta 1996 je
bilo vseh prebivalcev Črne na Koroškem 3.540,
do konca leta 2015 pa 3.342. Upadanje prebivalcev v zadnjih desetletjih je posledica številnih
dejavnikov, kot so manjša rodnost, pomanjkanje
delovnih mest v regiji in zaradi tega odseljevanje
mladih, oddaljenost od centrov in slabe cestne
povezave.

Danes je struktura prebivalcev po starosti in spolu v občini Črna naslednja (1.7.2015):
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tako da je naravni prirast znašal 138. V letu 1995
se je rodilo 47 otrok, v letu 2014 pa 29 otrok, kar
znaša 8,6 rojstev na 1.000 prebivalcev. Število
umrlih oseb je v letu 1995 znašalo 49, v letu 2014
pa 34, kar znaša 10,1 umrlih na 1.000 prebivalcev. Po podatkih statističnega urada je naravni
prirast v občini od leta 1995 negativen, zlasti v letih 1997, 2005 in 2011. Izstopajo pa leta 2002, 2004
in 2008, ko je bil le-ta pozitiven.

Prvi podatki o številu rojstev v črnjanski župniji
so znani za leta 1616–1642 in 1719–1752. V letih
1631–1635 se je v vsej fari rodilo 328 otrok. Najmanj otrok je bilo rojenih v obdobju 1801–1810
(86 rojstev), največ pa v obdobju 1931–1940 (301
rojstev). V začetku 20. stoletja je bila v Črni po
vpisih v matični knjigi najštevilčnejša družina z
desetimi otroki. Po podatkih za obdobje med leti
1931-–1940 je bilo v Črni 301 rojstev in 163 smrti,

Naravni prirast prebivalstva v občini Črna v letih 1995–2014:

1995
-2
2009
-3

1996
-5
2010
-6

1997
-25
2011
-24

1998
-14
2012
-10

1999
-5
2013
-1

2000
-12
2014
-5

2001
-2

2002
1

2003
-12

2004
6

2005
-26

2006
-11

2007
-12

2008
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ulični sistem, središče je postal Center, ob
njem pa zaselki Mušenik, Rudarjevo, Pristava, Lampreče in Spodnje Javorje.
Leta 1931 je bilo v Črni 112 hiš, leta 1971 pa
že 258. Leta 1981 je imela Črna 783 gospodinjstev.

V obdobju 1784–1940 je bilo v Črni 634 porok.
V tem obdobju je bil najmlajši ženin star sedemnajst let, najstarejši pa devetinsedemdeset let. Povprečna starost ženinov se je gibala med 31 in 34 let, povprečna starost nevest
pa med 27 do 28 let. Podatki kažejo, da so bili
ženini pogosteje starejši od nevest.
Po podatkih iz leta 1995 je bilo v občini Črna
sklenjenih deset zakonskih zvez, leta 2005
šestnajst in leta 2014 deset.

V Žerjavu je bilo do leta 1931 78 hiš, leta 1961 jih
je bilo 94, leta 1971 pa še 77. Leta 1981 je bilo v
Žerjavu 197 stanovanj in prav toliko gospodinjstev.
V začetku letošnjega leta je bilo v občini Črna registriranih 769 hišnih številk in v letu 2015 1.346
gospodinjstev.

2. GOSPODINJSTVA IN ŠTEVILO HIŠ
V osrednjem delu Črne so v 19. stoletju stale
pretežno zidane stavbe. V njih so bile gostilne in trgovine. Črno so leta 1968 razdelili na

V letu 2015 je bilo število gospodinjstev po
naseljih v občini Črna naslednje:
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Bistra Črna na Koroškem
Javorje Jazbina Koprivna
Ludranski Vrh Podpeca Topla
35
885
		
52
16
54		
37		
86
14
Gospodinjstva - SKUPAJ										

3. ŠOLANJE
Šola v Črni je bila ustanovljena že leta 1811, šolsko poslopje pa je bilo zgrajeno kasneje. Osnovnošolska izobrazba je bila črnjanskim otrokom
omogočena že od začetka 19. stoletja dalje, nadaljnje izobraževanje na poklicnih in visokih
šolah pa je bilo večinoma mogoče šele po drugi
svetovni vojni. Po osnovnošolskem šolanju, t.j. po
dopolnjenem štirinajstem letu, marsikje pa tudi
že pred tem, so se namreč otroci iz delavskih
družin zaposlili. Večinoma so šli za pastirje in
močnejši tudi za hlapce na okoliške kmetije ali
na delo v rudnik. Danes so razmere precej drugačne, saj je omogočeno šolanje vsem otrokom.
V letu 2006 je vrtec v Črni obiskovalo 76 otrok,
2010. leta 90 otrok in 2014. leta 78 otrok. Osnovno
šolo Črna je leta 2000 obiskovalo 322 otrok, 2010.
leta 252 otrok in 2014. leta 245 otrok. Vedno manjše število otrok, ki so vključeni v vrtec ali šolo, je
posledica manjšega števila rojstev.

Žerjav
167
1346

tnih 145.090 sit oz. 778,28 eur, leta 2004 pa 242.235
sit. oz. 1.022,10 eur.
Povprečne mesečne plače v občini Črna od leta 2005–
2015 v eur:
2005
1.092,81

2007
1.233,46

2009
1.443,53

2011
1.458,91

2013
1.457,02

2014
1.461,15

2015
1.504,14

5. TRG DELA – kdaj se je začela meriti brezposelnost
V začetku leta 2016 je bilo v naši občini 1.201 delovno aktivnih prebivalcev. V letu 2005 je bilo število nekoliko višje, in sicer 1.393 delovno aktivnih
prebivalcev, v letu 2010 pa 1.286. V to skupino so
vključeni vsi prebivalci občine Črna, ki so zaposleni v Črni ali v drugih krajih. Na delovnih mestih v
občini Črna je bilo v začetku januarja 2016 zaposlenih 713 oseb.
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo v januarju 2016 v občini Črna registriranih 122 brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti pa je
znašala 9,2%.
Podatki kažejo, da se brezposelnost od leta 2005 v
naši občini znižuje, višji porast je zaznan le v letih
2009 in 2010, nato je brezposelnost zopet pričela
upadati.
V mesecu januarju 2016 je bila struktura brezposelnih oseb glede na spol in starost naslednja:

4. OBRTNE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
V knjigi Črna in Črnjani najdemo zapiske, ki pričajo, da se je okoli leta 1830 v tedanji katastrski občini
od 111 družin z obrtjo ukvarjalo 34 družin. Prav tako
je bilo tudi leta 1927 po uradni oceni v orožniškem
rajonu Črna 34 obrtnikov. Med približno 115 vrstami poklicev so prevladovali moški poklici, povezani
z rudarstvom, fužinarstvom in razvejano obrtno dejavnostjo. Pri poklicih žensk so poleg tedaj pogostega
ženskega poklica, to je dekle, natakarice ali kuharice,
znani nekateri svojevrstni poklici, prav tako kot pri
moških, povezani z rudarstvom in še v drugi polovici
19. stoletja tudi z žebljarstvom. Skozi desetletja pa so
se s spremenjenim načinom življenja in vsestranskim
razvojem spreminjali tudi poklici in dejavnosti, ki so
se v Črni izvajale. Vedno več ljudi se je zaposlovalo v
industrijskih panogah, gozdarstvu in lesarstvu, močno pa so se razvijale tudi obrtne in storitvene dejavnosti: prevozništvo, trgovina, gostinstvo, turizem. V
začetku leta 1989 je bilo v občini Črna 21 obrtnikov.

SPOL Registrirane brezposelne osebe
Moški			
47
Ženske			
75
Spol - SKUPAJ		
122
SKUPAJ
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122
12
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55-59
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27
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15
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12

15

Število registriranih brezposelnih osebe v občini Črna
v letih 2005–2014:
2005
2006
2007
163
155
134
			
Spol - SKUPAJ		

Število podjetij v občini Črna od leta 2008 –2014:
		
2008
2010
2012
2014
Število podjetij 152
157
165
167

2008
119
2012
136

2009
161
2013
138

2010
160
2014
126

2011
152

Občinska uprava
Občine Črna na Koroškem
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ODER Karla.1992. Etnološka topografija slovenskega etničnega
ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Statistični urad Republike Slovenije. URL=« http://pxweb.stat.si/
pxweb/Dialog/statfile2.asp« (dostop april 2016)

Povprečna mesečna bruto plača v občini Črna
na Koroškem je v mesecu januarju letošnjega
leta znašala 1.484,73 eur. Od leta 2005 do leta
2009 se je povprečna bruto povečala za 25 %, po
tem letu pa je bilo povečanje manjše. Povprečna
mesečna bruto plača je leta 1998 znašala takra-
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FOTOREPORTAŽA

GRADOVI KRALJA MATJAŽA
2016

Foto: Boris Keber
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DRUŠTVA
DELO DRUŠTVA ZA RAZVOJ KABELSKO
DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2015
Najbolj markanten dogodek v preteklem
letu je bil začetek poslovanja podjetja KTV
Črna d.o.o. v lasti društva. Prenos večine storitev na podjetje, ki jih je društvo do takrat
izvajalo za svoje naročnike, smo izvedli 1. 7.
2015. Veliko dela in truda smo vložili v vse
postopke prenosa pogodb z dobavitelji televizijskega in radijskega signala, interneta
in telefonije. Na novo smo morali podpisati
pogodbe s kolektivnimi organizacijami na
področju avtorskih pravic in licenčnin. Ker
smo se v društvu odločili, da bomo novoustanovljenemu podjetju prodali vso opremo in
osnovna sredstva, je bilo potrebno narediti
novo inventuro na dan 30. 6. 2015, pripraviti
in podpisati ustrezno pogodbo o prodaji in
urediti še cel kup dokumentacije. O spremembah smo morali obvestiti vrsto državnih organov in agencij. Seveda so bili o vsem
tem obveščeni tudi naši naročniki. Treba je
povedati, da je prehod stekel dokaj gladko in
brez večjih težav, za kar gre zahvala vsem,
ki smo pri tem sodelovali.

prečah, kjer je Občina izvajala rekonstrukcijo zgornjega odseka ceste na tem območju.
Tudi tu smo pred asfaltiranjem preverili prehodnost cevnega razvoda.
Konec jeseni smo na trasi proti Žerjavu
odkrili poškodbo primarnega kabla, ki je
bila posledica gradbenih del pri izvedbi polaganja cevi za plin v cestišče. Ko je prišlo do
popolne prekinitve kabla, smo morali začasno položiti nov kabel med Balosom in podzemno elektrarno. Spomladi bomo to začasno rešitev nadomestili s trajnim ukrepom.
Kar nekaj intervencij je bilo zaradi pretrganih zemeljskih ali zračnih kablov, ki so bile
posledica malomarnega in neodgovornega
ravnanja različnih izvajalcev gradbenih del
ali prevoznih storitev. Večinoma so povzročitelji neljubih dogodkov poniknili, tako smo
morali vse stroške popraviti in sanacije
pokriti z lastnimi viri.
Skladno z možnostmi smo obnavljali ojačevalna mesta in jih posodabljali z modernimi
ojačevalniki z večjo pasovno širino, ki bodo v
končni fazi omogočili tudi uporabo časovnih
funkcij, ko bodo le-te na voljo pri dobavitelju
signala.

Tudi v lanskem letu smo nadaljevali z obnovo
in nadgradnjo našega kabelskega sistema.
Na področjih, kjer so se izvajale preplastitve makadamskih površin, smo gradili novo
kabelsko kanalizacijo (jaški in zaščitne cevi
med njimi) in tako posodobili kar precejšen
del omrežja. Tako je bil obnovljen odsek od
Faktorja do Leskovca, kjer smo cevi in jaške
umestili v traso pločnikov. Dela še niso dokončana in se bodo zaključila v pomladanskih mesecih 2016. Pred asfaltiranjem tega
dela ceste smo preverili prehodnost položenih cevi, saj smo že imeli slabo izkušnjo s stisnjenimi cevmi.

Na tem mestu je treba poudariti dobro sodelovanje z občinsko upravo in še enkrat se je
potrdil star rek, da je le v slogi moč. S skupnimi močmi in sodelovanjem so vsi cilji lažje
dosegljivi.
Samo poslovanje društva v preteklem letu
je bilo pozitivno, z minimalnim dobičkom v
višini 1.427,36 EUR. Največji strošek predstavljajo nadomestila za avtorske pravice
in licenčnine, saj na mesečni ravni dosežejo
znesek cca 6.000,00 EUR. Dodatno moramo
plačati za najem Tv in Ra signala, interneta

Drugo večje gradbišče, kjer smo zgradili
novo kabelsko kanalizacijo, je bilo na Lam8

DRUŠTVA
in telefonije ter optičnih vlaken še 4.350,00
EUR mesečno. To pomeni, da nam za vse
druge stroške ostane še približno 5.000,00
EUR mesečno (vzdrževanje in obnove, računovodstvo, interni studio …).

programske hiše, ki ponuja POP programe,
saj moramo po novem samo za 5 programov
te hiše plačevati 1,10 EUR po naročniku, prej
pa 0,30 EUR. S tem da je v program vključenih vedno več reklam, vrtijo pa večinoma
stare filme. Požrešnost brez primere …

Najbolj moteče je plačevanje avtorskih pravic, saj se kot gobe po dežju pojavljajo vedno
nove kolektivne organizacije, ki naj bi predstavljale takšne in drugačne avtorje. Pa naj
jih nekaj naštejem:
- SAZAS – za pravice glasbenikov,
- AIPA – za avdiovizualne pravice,
- IPF – za pravice fonogramov,
- ZAMP – za književne pravice.

Za normalno poslovanje nam ostaja vse
manj denarja in v prihodnje si večjih obnovitvenih del ne bomo mogli privoščiti. Seveda pa ne bomo izpustili priložnosti, da na
odprtih gradbiščih občine, pa najsi gre za
preplastitve cestišč ali gradnjo komunalne
infrastrukture, ne bi položili cevi in zgradili jaškov za naše potrebe. Spet upamo na
dobro sodelovanje občinske uprave. Vsekakor pa bomo morali slediti načrtom dobavitelja signala - CATV Selnica, ki bo kmalu
uvedel časovne funkcije v svojo ponudbo. To
bo pomenilo dodatne storitve za naše naročnike in obogatitev ponudbe.

To so vse domači pobiralci nadomestil, ki jim
je treba prišteti še tuje, ki pa izstavljajo račune za licenčnine za skupine tujih programov
(na primer Discovery). Ker je država sprejela tako nevzdržno zakonodajo, ki omogoča
nastanek tolikih kolektivnih organizacij in
jih istočasno še niti ne omejuje pri določanju
njihovih tarif, ki jih vsako leto le še višajo, se
nam dogaja, da je delež tega stroška skupaj z
licenčninami za tuje programe v ceni naročnine, ki jo plača naročnik, že krepko preko
polovice (trenutno za to plačujemo približno
10 EUR po naročniku neto, naročnina pa je
13,50 EUR neto). Dodatno pa se veliki ponudniki očitno tem stroškom nekako izognejo
in z dumpinškimi cenami, ki ne pokrijejo niti
stroškov avtorskih pravic in licenčnin, delajo zmedo na trgu. Ti isti ponudniki so bili že
večkrat v stečaju, pa še vedno poslujejo, dolgove pa plačujemo vsi državljani. Minister '
Gregor ' pa nič in prikrito odkrito ropanje
slovenskega življa se nadaljuje.
Skupina manjših operaterjev, ki smo se
združili, da lažje zagotavljamo minimalne
garancije glede števila naročnikov, smo na
državne organe naslovili pobudo po spremembi zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Kdaj se bo kaj premaknilo, če sploh,
pa je v tej pravno neurejeni državi nemogoče napovedati.
Priča smo bili tudi izsiljevalskemu odnosu

Ker se bodo verjetno nadomestila za avtorske pravice in licenčnine še naprej povečevala, bomo verjetno kmalu morali podražiti
naročnino.
Želimo si, da bi nas prireditelji kakršnihkoli
dogodkov v kraju o tem obvestili, da lahko
te prireditve posnamemo in obdelane posnetke predvajamo na internem programu.
Stroške snemanja prevzamemo v društvu.
Vemo, da se vsi, ki bi si to želeli, dogodkov
ne morejo udeležiti. Tako pa lahko naknadno doživijo vzdušje na dogodku in dogodek
sam. Utrip življenja v kraju bo tako približan
vsem.
Predsednik društva:
Jože Kaker, univ.dipl.ing.el.
VABILO
vsem, ki bi radi kaj napisali v lokalni časopis ali če imate kako idejo, o čem bi še
pisali in koga bi predstavili sokrajanom –
oglasite se urednici Črjanskih cajtng na
e-mail: irena.greiner@guest.arnes.si
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV
Črna na Koroškem
Društvo omogoča svojim članom, da se vključujejo v aktivnosti na različnih področjih
življenja, se izobražujejo, ohranjajo psihofizične sposobnosti, da bogatijo medčloveške
odnose in žlahtnijo obdobje staranja sebi in
drugim.
Starejša generacija upokojencev je ohranila dobre navade, kot so obiskovanje starejših krajanov ob njihovih jubilejih, nekatere
športne, rekreativne, kulturne in druge aktivnosti, ki so bogatile njihov vsakdan ter več
dejavnosti, povezanih z različnimi oblikami
sodelovanja in druženja.
Z leti se potrebe starejših upokojencev spreminjajo. Več starejših članov ima zaradi različnih bolezni in osamljenosti večjo potrebo
po prijateljskem obisku, prijaznem klepetu
in pomoči. V naš program dela je vključena
skupina prostovoljcev, ki izvaja projekt »Starejši za starejše«. V tem projektu so med drugim tudi obiski starejših od devetinšestdeset
let starosti ter nudenje ustrezne pomoči glede na potrebe obiskanih.
V društvu so vse oblike druženja enako pomembne in dragocene ter prispevajo k večji
socialni vključenosti, k ohranjanju zdravja,
pripomorejo k zadovoljitvi potreb po varnosti in pripadnosti ter omogočajo medgeneracijsko sodelovanje.
Mlajša generacija upokojencev potrebuje
nove aktivnosti in zanimive programe, aktivno in zdravo staranje, nove oblike kulturnega in športnega udejstvovanja ter vključevanja na različnih področjih življenja in dela.
Da bi zadovoljili potrebe starejših in mlajših
upokojencev, smo v naš program
vključili nove vsebine, za katere upamo, da
bodo prepričale tiste, ki se nam doslej še
niso pridružili. Do sedaj smo izvedli: obiske
v domovih za starejše, obiske članov ob jubilejih, zbor članov ter dva večera, posvečena
predstavitvi lahkega branja in predstavitvi
Zbornika literatov Mežiške doline. V tem

letu še načrtujemo: obiske na domovih, ogled
gledališke predstave, dva planinska pohoda,
tridnevni izlet v Toskano, mašo v cerkvi sv.
Helene na Pikovem, izlet na Veliko planino,
kopanje v Izoli, razstavo izdelkov skupine
Solzice, organizacijo in izvedbo akcije »Varna pot v šolo«, predavanje na temo čebelarstva in drugo. Vključite se lahko v naše rekreativne in športne aktivnosti ali v katero

izmed skupin, ki se družijo ob ustvarjalnem
ročnem delu.
Vsako prvo sredo od 9. do 10. ure strokovna
delavka centra opravlja za naše člane meritve pritiska, sladkorja in holesterola.
Naj nas aktivnost in ustvarjalnost bogatita
in nam osmišljata življenje. Naj bo staranje
proces, na katerega se moramo pripravljati
že mladi. Vsem krajanom želimo, da bi ohranjali zdravje, se vključevali v naše aktivnosti
ter starostno obdobje živeli kakovostno in
zadovoljno.
Prostore društva imamo odprte vsako prvo
in tretjo sredo od 9. do 11. ure. Če potrebujete pomoč ali nasvet, nas obiščite, pokličite
ali pa sporočite vaše želje kateremu od naših poverjenikov.
Predsednica društva upokojencev
Silva Fužir
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NAŠIH 35 LET

FOLKLORNA SKUPINA KD GOZDAR
ČRNA NA KOROŠKEM
dveh mednarodnih festivalih v Lendavi in
Bovcu, kjer smo predstavljali Črno in povsod
poželi veliko navdušenje gledalcev.
Skupina iz leta v leto napreduje, tudi zaradi
močne ekipe mladih, ki se vsako leto priključijo skupini; to vsem plesalcem daje dodaten
zagon, hkrati pa kliče po prenašanju znanj
na mlajše rodove in po medgeneracijskem
povezovanju. Vsi plesalci se zelo radi izobražujemo na folklornem področju, zato se
prijavljamo na najrazličnejše seminarje za
vodje folklornih skupin. Od nastanka se je
zamenjalo kar nekaj vodij skupine: Hedvika
Jamšek, Peter Šumnik, v zadnjih petih letih
pa so skupino vodile Mateja Modrej, Mojca
Pori in Mojca Kovač Piko, ki z nami vztraja
in skrbi za ubrano petje in ples že kar nekaj
let.
Folklorna skupina Gozdar je v petih letih izjemno napredovala, tudi na področju orga-

Folklorna skupina Gozdar letos praznuje 35.
obletnico svojega delovanja, kar je dokaj visok jubilej, če upoštevamo, da skupina tako
dolgo deluje neprekinjeno. Hkrati pa mogoče ta doba res sploh ni tako velika, saj človek,
ki šteje 35 let, res še ni star, ni pa niti mlad, je
ravno nekje vmes, da lahko živi življenje na
polno. Prav na tej stopnji je v tem trenutku
tudi naša skupina.
V zadnjih petih letih je za nami veliko nastopov v domačem kraju, nekaj gostovanj na
mednarodnih festivalih po Sloveniji in tujini
ter pet samostojnih prireditev »Na gaudi se
dobimo«. Zagotovo pa smo v zadnjih petih
letih najbolj ponosni na nastop iz leta 2011
v Sarajevu, kjer smo z našim spletom Steljeraja osvojili drugo mesto na Mednarodnem
folklornem festivalu sv. Jurija. Med gostovanji nam je v prav posebnem spominu ostal
obisk na Hrvaškem v Nedelišču in na drugih
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nizacije folklornih prireditev, tako smo v lanskem letu izpeljali že tradicionalno folklorno
prireditev »Na gaudi se dobimo«, ki zaključuje Koroški turistični teden, z rekordnim
številom skupin, ki so se predstavile v Črni.
Vsako leto poskušamo pridobiti skupine iz
najrazličnejših krajev naše države, da za
zadnji dan Koroškega turističnega tedna v
Črno pripeljejo utrip celotne Slovenije.
Kot je bilo že omenjeno, se skupina ves čas
pomlaja, enako je tudi z vodstvom, po več
kot dvajsetih letih je predsedniško mesto
zapustil Gorazd Mlinšek, ki je v skupini kot
član prisoten že izjemno dolgo. Njegova pripadnost se kaže na vsakem koraku, za kar
smo mu izjemno hvaležni. Nova predsednica
je postala Duša Komprej, za katero pa tudi
verjamemo, da bo skupino s svojo pozitivno
energijo in zagnanostjo vodila več kot odlično.
To 35. obletnico svojega delovanja smo 'gozdarji' obeležili v februarju, na kar smo izjemno ponosni, saj smo skupaj s KUU Seljačka sloga Nedelišče pripravili prireditev, ki je
bila med gledalci zelo lepo sprejeta. Domačini smo se predstavili s tremi spleti plesov
iz Mežiške doline, hkrati pa smo pripravili
tudi nekaj pristnega ljudskega petja in tako
še bolj pričarali in pokazali svojo koroško
dušo. Zelo veseli smo bili obiska naših prijateljev iz Nedelišča, ki so predstavili dva spleta iz međimurskega okoliša in tako v našo
vremensko hladno Črno prinesli toplino in
igrivost međimurske pesmi in plesa.

Veliko naših članov je že kar nekaj časa aktivnih v skupini in so bili tako nagrajeni z Maroltovimi značkami, ki jih je podelila vodja
OI JSKD Ravne na Koroškem Jožica Pušnik.
Tako so člani prejeli kar nekaj bronastih in
srebrnih Maroltovih značk, zlate Maroltove
značke pa so dobili: Mojca Kovač Piko, Vili
Obretan, Milan Mlinar, Irena Mlinar, Duša
Komprej, Veronika Peršak Štajner in Andrej
Štajner. Dolgoletni član naše skupine Rudolf
Piko pa je od vodje OI JSKD Ravne na Koroškem prejel prav posebno priznanje, in sicer
častno Maroltovo značko za dolgoletno delo
v folklorni skupini.
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi to, da
se iskreno zahvaljujemo vsem obiskovalcem,
ki so nas s svojo prisotnostjo podprli, iskrena zahvala gre tudi vsem donatorjem, ki nas
podpirajo in nam tako omogočajo delovanje,
posebna zahvala pa zagotovo Občini Črna
na Koroškem in županji mag. Romani Lesjak, ki nas na vsakem koraku podpre tako
finančno kot s spodbudami in smo lahko na
ta način vedno ponosni na Črno, ki jo po
Sloveniji in svetu predstavljamo, saj imamo
izjemno podporo doma, kar pa je za naše
delovanje zelo pomembno.
S tem projektom je naša prva večja prireditev za nami, z veseljem pa že zremo v prihodnost, saj nas v aprilu čaka gostovanje na
Madžarskem. Za avgust pa vsi vemo, da se
srečamo na naši tradicionalni prireditvi »Na
gaudi se dobimo«.
Luka Kropivnik
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PARAPLEGIKI - RISARJI IN PLESALCI
Prazne stene prenovljenega Kulturnega
doma v Črni na Koroške so vabile, da zaživijo. V četrtek, 28.1., so to storili umetniki –
invalidi, ki rišejo z usti: Silvo Mehle, Martina
Pavlovič in Bor Melanšek. Na otvoritvi, katero je izvedlo Društvo paraplegikov Koroške
in omogočila Občina Črna, je v kulturnem
programu raztegnil meh državni, evropski
in svetovni prvak na »frajtonerci«, mladi
Blaž Pukl Jamnikar, brale so se pesmi pesnic in pesnikov paraplegikov in predstavili
so se umetniki. Po programu so obiskovalce
popeljali po razstavi in opisali svoja dela.
Na deževno nedeljsko valentinovo je v Črni
oder Kulturnega doma gostil Plesni klub
Zebra.
Njihova najnovejša plesna predstava »KOLO
ČASA« predstavlja univerzalno govorico
plesa skozi evolucijo vesolja in človeka. S
plesnim gibom plesalci na različnih invalidskih vozičkih ter z različno stopnjo in vrsto
invalidnosti, skupaj s soplesalkami in soplesalci, ustvarjajo slike različnih časovnih
obdobij. Od časa pred časom do danes ter
s pogledom v prihodnost. Predstava je delo
njih samih – od koreografije, oblačil, izbora
glasbe …
V spremnih besedah nas je predstava povabila k razmišljanju: »Ste se kdaj vprašali,
kdaj se je vse začelo? Kdo je bil prvi tisti, ki
je začel plesati? Je bil to človek?« … in nada-

ljevala: »Kakšna pa bo prihodnost? Temna
ali svetla? Navidezna ali resnična? Ali lahko
človek z veseljem do gibanja vpliva na svojo in prihodnost tistih, ki jim s svojim gibom
sega v skrite kotičke duše?«
Polna dvorana obiskovalcev je radostno
pozdravila vsak del predstave, se na koncu z
dolgim aplavzom zahvalila plesalcem ter se
zadržala še v avli na razstavi slik slikarjev,
ki rišejo z usti. Ob zaključku dogodka, ki sta
ga s skupnimi močmi omogočila in organizirala Društvo paraplegikov in Občina Črna,
je nedvomno vsakemu pustil poseben pečat,
gledalci pa so se strinjali: Črnjani si želijo še
več takšnih kulturnih dogodkov in pa, kultura invalidov je nedvomno na visokem nivoju.
Stojan Rozman
Fotografije: arhiv Društva
paraplegikov Koroške

Črjanske cajtnge lahko prebirate
tudi na občinski spletni strani
http://www.crna.si/
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STAREJŠI UČENCI SO ZAŠČITNIKI
MLAJŠIM
Med prvošolci OŠ Črna na Koroškem je
vsak ponedeljek znova aktualno vprašanje
»Kdo nam bo pa ta teden nosil malico? Ali
bo to moj zaščitnik?« In tako prvošolci pred
vsakim glavnim odmorom nestrpno pričakujejo, kateri izmed »zaščitnikov« bo prišel
na obisk.
In kdo so ti tako težko pričakovani »zaščitniki«? To so seveda učenci in učenke osmih
razredov. V letošnjem šolskem letu smo
na OŠ Črna na Koroškem začeli z novim
projektom, ki smo ga neuradno imenovali
»Zaščitništvo«. Glavni namen tega projekta
je skozi različne skupne dejavnosti povezati mlajše in starejše učence. Želimo, da bi z
izvajanjem skupnih dejavnosti pri učencih
spodbujali sodelovanje, strpnost, razvijanje
pozitivnih medosebnih odnosov ter občutka
odgovornosti in skrbi za drugega. Na ta način se tako pri starejših kot mlajših učencih
krepi občutek sprejetosti in pomembnosti
med učenci na šoli, hkrati se posredno krepi
tudi njihova zavest o lastni pomembnosti v
širši družbi.
Že ob prvem šolskem dnevu je vsak učenec
prvega razreda dobil svojega »velikega prijatelja – zaščitnika«, učenca osmega razreda.
Zaščitniki so svoje varovance pospremili do
njihove nove učilnice ter z njimi začeli prvi
šolski dan. Prvošolčki so tako že na začetku
šolskega leta pridobili starejšega prijatelja,
ki jih spremlja in vodi skozi celo leto.
Zaščitniki najmlajšim učencem šole pomagajo premagovati začetniške stiske, se z njimi družijo, jim pomagajo pri opravljanju nalog ter skupaj z njimi sodelujejo na različnih
aktivnostih, ki jih šola organizira skozi šolsko leto. Na začetku šolskega leta so skupaj
posadili jablano pred šolo, ob dnevu otroka
so raziskovali športni poligon, pred novoletnimi prazniki so v ustvarjalnih delavnicah
izdelovali glinene izdelke ter se na pustni

paradi predstavili s skupinsko masko »snežaki«. Najpomembnejše pa je seveda vsakodnevno druženje med odmori ter pomoč
osmošolcev pri prinašanju in deljenju malice
prvošolcem.
Med učenci in učitelji je bil tak način druženja pozitivno sprejet. Mihaela Goltnik, razredničarka prvega razreda, pravi, da osmošolci poleg druženja s prvošolci radi skupaj
z njo obujajo spomine na svoje obiskovanje
prvega razreda. Bila je namreč tudi njihova
razredničarka. »A takšen sem bil? Ne morem verjeti!« vzklikne marsikdo izmed njih,
ko mu opiše kakšen dogodek iz prvega razreda.
Učiteljica Irena Greiner, razredničarka 8. b
razreda, meni: »Krasno je pogledati pubertetnike, kako se omehčajo pri delu z mlajšimi. Prej glasen in mogočen najstnik se ob
prvošolčku spremeni v prijaznega in skrbnega prijatelja.«
Tea Rotovnik dodaja: »Zaščitništvo se je izkazalo kot zelo dober projekt. Učenci 8. a
razreda z velikim veseljem praktično vsakodnevno obiskujejo svoje male prvošolčke. Želijo si čim več skupnih aktivnosti. In pogled
na prvošolčka, ki na šolskem hodniku sreča
svojega velikega prijatelja ter mu skoči v ob14

PREDSTAVITEV
jem, njegov zaščitnik pa ga stisne k sebi, je
navdušujoč.«

V letošnjem šolskem letu načrtujemo
še dodatne aktivnosti v okviru projekta
»zaščitništvo«. Z njimi želimo tudi v prihodnje zagotoviti nove priložnosti za razvoj večje občutljivosti učencev za potrebe vrstnikov
in drugih ljudi. Spodbujali bomo razvoj njihove zmožnosti empatije, saj le-ta predstavlja enega od nepogrešljivih preventivnih
dejavnikov pri zmanjševanju nasilja v družbi. Na ta način želimo prispevati k sooblikovanju prijaznejše šole ter nenasilne družbe.
Upamo, da bomo s projektom nadaljevali in
vanj uspešno vključili nove, prihajajoče generacije učencev.

Tudi osmošolci so vsi, brez izjeme, navdušeni
nad zaščitništvom mlajšim:
Naja: »Dajemo jim nasvete in jim tako pomagamo iti skozi prvo šolsko leto.«
Nejc: »Tudi mi se od njih kaj naučimo. Zelo jih
imamo radi in oni nas.«
Miha: »Kadar grem v prvi razred, pozabim
na vse šolske skrbi.«
David: »Moj malček me včasih tako nasmeji,
da umiram od smeha.«
Jasmin: »Še več bi se lahko družili s prvošolčki, tudi pri pouku in na športnem dnevu.«

Neža Kos

LILIJANA BELAJ
IN NJENI UNIKATNI IZDELKI
Zadnje čase je opaziti, da se v tej množični
poplavi izdelkov ljudje vedno pogosteje vračajo k domačim, ročno narejenim in pridelanim stvarem. Črna skriva mnogo umetnikov,
ustvarjalcev, rokodelcev, ki pridno vihajo rokave in v svojih kotičkih ustvarjajo čudovite
izdelke. Tokrat smo se ustavili pri Lilijani Belaj, ki je sicer po poklicu ekonomski tehnik, a
v prostem času zelo rada šiva.
Ob pogledu na njene izdelke bi človek pomislil, da je že od nekdaj šivilja in oblikovalka
oblačil, saj so njeni izdelki zelo estetsko narejeni, izvirni in posebni. Krajani zmeraj pogosteje pri njej naročajo oblačila za posebne
priložnosti, šiva pa tudi modne dodatke, kot
so torbice. Ko dobi idejo, jo poskuša uresničiti in tako se njena zbirka veča, širi pa se tudi
njena dejavnost. Lani je Lilijani med poletjem
uspelo sešiti toliko unikatov, da je lahko za
Turistični teden postavila svojo prvo stojnico
in se predstavila malo širšemu okolju, oblačila pa so izginjala kot po tekočem traku. Seveda pa izdelki ne nastanejo kar tako, nekje je
treba začeti in tudi nadaljevati, črpati ideje,

vlagati čas ter trud. Včasih so dnevi produktivni, včasih pa sploh ne.
Lilijanin začetek zgodbe o šivanju je prav
poseben, saj kot otrok sploh ni hotela sesti
za šivalni stroj. Njena mama je bila šivilja in
je šivala cele dneve. Lilijana tega takrat niti
najmanj ni marala, saj so blago in nitke ležale vsepovsod, kar ji je šlo na živce. V mladosti
15
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ključ do uspeha pri vodenju njene dejavnosti
prepletanje vsega, kot se prepletajo nitke.
Nič ne sme manjkati, najpomembnejša pa je
predanost.
Če se vrnemo k začetkom njenega ustvarjanja, je pričela šivati tako, da je iz starih
stvari naredila nove. Uporabila je predvsem
kavbojke. Že pred davnimi leti je delala z
recikliranim materialom, kar je sedaj trendovsko. Trenutno dela predvsem iz bombažnega jerseya, platna in jeansa. Najbolj enostavno ji je ustvarjati iz jerseya, in sicer za
otroke, ki jim marsikaj paše in jim je tako
lažje oblikovati oblačila. Dandanes je poudarek na individualnosti in je povsem drugačen trend šivanja. Ljudje si zmeraj pogosteje
želijo unikatne stvari, kar drugi nimajo, ampak Lilijana meni, da je pri poplavi spletnih
fotografij težko ustvariti kaj unikatnega.
Vedno je izziv in tudi daljši proces. Unikati
so nekaj posebnega, Lilijana jih občuti, kot
da imajo 'dušo', saj gredo skozi celo ceremonijo. Od ideje, izbora tkanin, risanja, barvanja, rezanja, oblikovanja, šivanja, do kvačkanja. Pri tem preteče veliko časa, vloženega je
ogromno truda, včasih ti sploh ne gre in nimaš nič za pokazati, ampak je vseeno vredno, kot pravi sama.
Lilijana pa si ne predstavlja svojega ustvarjanja brez podpore Ine, Sama in Darka, njenih najbližjih. Pravi, da je njena hčerka Ina
oster kritik in ji odkrito odgovori, četudi ji
morda kaj ni všeč. Na njeno mnenje se lahko
zanese. K ustvarjanju so jo spodbudile tudi
črnjanske klekljarice, ki so jo v preteklosti
že povabile k sodelovanju pri razstavi. Poleg
njihovih ročnih del so en kotiček takrat krasili tudi njeni izdelki. Lilijana je vsem hvaležna za podporo in spodbude, hkrati pa spodbuja druge, da verjamejo vase in naj zberejo
pogum, da uresničijo svoje cilje.

pa so jo drugače veselila ročna dela, izdelki,
ki jih ustvariš sam. Veliko je pletla in kvačkala, te pridobljene izkušnje in znanja pa še
danes vnaša v svoje delo. Zase pravi, da ne
zna šivati (s čimer se morda marsikdo ne bi
strinjal ob pogledu na njene izdelke), ker ni
šivilja, ampak samo improvizira, šiva, para
in spet šiva, dokler ni zadovoljna z izdelkom.
Spretna in inovativna je pri nanašanju aplikacij oziroma pri nanašanju dekoracij na
svoje izdelke. Že ob večerih in jutrih načrtuje,
kaj bo delala naslednji dan ali tekom dneva.
Zamisli si barve, dizajn, vrste blaga. Včasih
jo preplavi tok idej, da niti ne uspe uresničiti
vsega, čeprav hiti z delom, da ne bi pozabila, kaj je želela ustvariti. Spet drugič, ko pa
bi morala nekaj narediti, pa na silo ne gre.
Najbolj jo veseli, da lahko ima po službi, kadar nikogar ni doma, čas zase in takrat, še
preden se uspe preobleči, začne vlačiti blago iz omare. Lilijana meni, da moraš 'delati,
delati in še enkrat delati', če želiš kaj ustvariti. Dela tudi ob večerih, kadarkoli utegne.
Samo delo pa ji seveda ni dovolj. Zanimalo
nas je, kaj naredi njeno delo tako uspešno.
Mar vizija? Disciplina? Marljivost? Inovativnost? Ljubezen do dela? Lilijana meni, da je

Barbara Jelen
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POROČILO ALPSKE SEKCIJE SK ČRNA ZA
SEZONO 2015–16
Še eno smučarsko sezono smo pripeljali h
koncu – tekmuje le še FiS skupina (Tilen Debelak, Ven Florjančič), ki iščeta možnosti za
izboljšanje Fis točk. Ekipe so bile sestavljene
v štiri skupine:
- ALPSKA ŠOLA: vodja Marko Sonjak, Špela
Verdel
Še posebej smo veseli številčne skupine najmlajših, kakršne v zadnjih letih ni bilo. To je
dobra popotnica za nadaljnje delo kluba, saj
le iz številčne in široke baze lahko pričakujemo razvoj dobrih tekmovalcev in močno
ekipo v starejših kategorijah; v skupini so
vadili: Tinkara Mešnjak, Maša Trost, Urh
Rebula, Jaša Vesnicer, Metka Osojnik, Živa
Štern, Lana in Lara Pratnekar, Urška Založnik, Neža Sagoničnik, Mia Sedovnik, Tadeja Kacl Kuplen, Neža Mori …
- MLAJŠI CICIBANI: vodja ekipe Blaž
Klančnik, pomočnica Melita Osojnik
V skupini so z delom po uspešni lanski sezoni nadaljevali: Tjaš Vesnicer, Asja Tomše,
Aleša Mrdavšič, Ajda Rebula, Vid Rebula,
Neža Maček, Ela Osojnik, Manja Trost.
- U10/U12 - CICIBANI: odgovorni trener
Uroš Praprotnik, pomočnik Alan Vidovič
Tekmovalci: Iris Srebre, Kim Debelak, Gal
Oderlap, Marcel Žunko, Miha. Oserban in
Dino Pušnik.
- U14 - MLAJŠE DEKLICE – DEČKI, trenerja Mitja Zmagaj, Blaž Jelen; pomočnik Peter
Kos
Tekmovalci: Jera Kompan, Nika Ozimic, Jaroš Miklavc.
- FIS SKUPINA: trener Aleš Gorza, pomočnik - serviser Boštjan Delalut
Tekmovalca: Tilen Debelak, Ven Florjančič
Kondicijske priprave in treninge je vodil
Uroš Praprotnik, za mlajše CI in alpsko šolo
pa Melita Osojnik. Špela Verdel in Marko
Sonjak sta organizirala in vodila tečaj za
začetnike in nadaljevalni smučarski tečaj, ki

smo ga pripravili na domačem smučišču.
S treningi kondicije v naravi in telovadnici
smo pričeli že konec junija 2015. Predvsem
tu smo želeli doseči višjo raven vadbe in organizirati kvalitetne kondicijske priprave,
primerne vsaki starostni skupini posebej.
I. Priprave na snegu
Po zastavljenem programu je skupina tekmovalcev U14, U10–U12 pričela s treningi
na snegu konec meseca septembra, in sicer
na ledeniku Möltall v Avstriji, občasno pa so
se jim pridružili tudi člani mlajše selekcije.
S treningi smo nadaljevali na bližnjih avstrijskih smučiščih Türacher in Weinebene.
Zaradi muhaste zime, kar je žal postalo v
zadnjih letih že kar stalnica, smo na domačem smučišču lahko s treningi pričeli šele v
zadnjih dneh decembra 2015.
Fis ekipa, kjer je prenehal tekmovati Jon Lihteneger –Vidmajer, pridružil pa se ji je Ven
Florjančič, je delala po zastavljenem programu trenerja Aleša Gorze, s ciljem čim boljše
priprave in izboljšanja Fis točk ter doseganja dobrih rezultatov na tekmah evropskega pokala.

Golte
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Nemčija, 7. mesto na FIS SG Krvavec in 11.
mesto na DP v smuku Krvavec.
Posebna izkušnja je seveda nastop na tekmi
svetovnega pokala v Hinterstoderju, kjer je v
zahtevnih pogojih zasedel 49. mesto. Kot že
zapisano, bosta s Florjančičem v aprilu še
iskala možnosti za izboljšanje fis točk.
Ven Florjančič se je letos nekaj kasneje priključil ekipi in dosegel tudi nekaj obetavnih
rezultatov. Popestril je konkurenco v ekipi in
upamo, da bo nadaljeval z začrtanim delom
ter se približal najboljšim v svoji generaciji:
27. mesto FIS VSL Panorama (Kanada), 13.
mesto fis VSL Cerkno, 11. mesto Fis VSL Koralpe, 21. mesto Fis SG Cortina (ITA)
EKIPA U-14
V kategoriji U-14 so vadili in tekmovali: Jera
Kompan, Nika Ozimic in Jaroš Miklavc.
Jera je s sezoni 2015/16 dosegla nekaj vidnih
uvrstitev v državnem pokalu Rauch in na regijskih tekmah. Nekaj najboljših uvrstitev:
državni pokal Rauch VSl: 5. mesto SL Krvavec, 6. mesto paralelni VSL Kranjska Gora,
7. mesto paralelni SL Kr. Gora., 7. mesto SL
pokal, 9. mesto Državno prvenstvo SG –
Rogla, 2 x 9. M. VSL Kr. Gora in Krvavec, 10.
mesto SL, Stari vrh, Šk. Loka. Na mednarodni tekmi Sljeme – Zagreb 8. in 6. mesto v SL!
Regijske tekme: 1. mesto SL Črna, 1. mesto
ski cross Kope, 2. mesto VSL Golte, 3. mesto
VSL Weinebene,.
Skupno uvrščena na zelo dobro 8. mesto v
pokalu Rauch državnega ranga, v razvrstitvi VZH regije pa 2. mesto. Zelo dobra sezona
za Jero, obrestoval se je trud v pripravljalnem
obdobju, delo na fizični pripravi, manjka le
še pika na i - preboj v sam vrh deklic U-14.
Nika se je uspešno spopadla z izzivom prehoda iz kategorije U-12 v starejšo kategorijo
U-14/ mlajše deklice. Presenetili so dobri rezultati v SL, kjer je imela med drugim v žepu
kolajno na državni tekmi na Krvavcu, a žal
zaradi napake v zadnjih vratih ostala brez
uvrstitve. Vidnejše uvrstitve:
državni pokal Rauch: 2 x 10. mesto Krvavec
in Kranjska Gora, 11. mesto VSL Kr. Gora,
7. mesto SL Krvavec, 2 x 12. mesto v paralel-

Fis Koralpe

II. Tekmovanja
FIS EKIPA
Ekipa je podobno kot že v prejšnjih sezonah
tudi lansko poletje glavnino priprav opravila v Južni Ameriki (Čilu), tudi tokrat so se
združili s slovensko moško ekipo hitrih disciplin. Priprave so dobro uspele in Tilen je ob
koncu le-teh dobro nastopal tudi na tekmah
južnoameriškega pokala, kjer je dosegel nekaj obetavnih rezultatov v SG in VSL. Po solidnih ledeniških pripravah v jesenskem delu
so se v začetku decembra odpravili v ZDA
ter tudi tam zelo dobro trenirali in tekmovali predvsem v superveleslalomu. Treninge in
tekme so nadaljevali po mednarodnih smučiščih in Tilen se je večkrat udeležil interne
primerjave s člani reprezentančne vrste Slovenije v hitrih disciplinah, kjer si je z dobrimi nastopi tudi »prislužil« nastop na tekmi
svetovnega pokala v Hinterstoderju in nekaj
štartov na tekmah evropskega pokala. Po
Mitji Kuncu, Ožbiju Ošlaku, Tini Maze, Katjuši Pušnik in Alešu Gorzi je Tilen naslednji
član SK ČRNA, ki je okusil najvišji rang tekmovanja – svetovni pokal. Tu je tudi dokazal,
da se lahko enakovredno kosa z najboljšimi
smučarji na svetu, za še boljše rezultate pa
je nujno izboljšanje Fis točk in s tem boljša
startna pozicija.
Vidnejše uvrstitve:
Tilen Debelak: 4. mesto na Fis tekmi v Panorami (Kanada), 7. mesto Fis SG Cortina
d'Ampezzo (ITA), 7. mesto FIS VSL Koralpe
(AUT), 30. mesto SG Europa Cup, Sarntal,
17. mesto državno prvenstvo Nemčije v SG –
Garmisch (DE), 15. mesto FIS VSL Oberjoch,
18
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nem Sl in VSL v Kr. Gori; regijske tekme: 3.
mesto ski cross, Kope, 6. in 5. m. VSL Winebene in Golte. Kot rečeno, se je Nika v svojem rangu, čeprav leto mlajša (vhodni letnik
2003), enakovredno kosala s svojimi vrstnicami in v naslednji sezoni pričakujemo še
boljše rezultate in napad na vrh, posebej v
slalomu. V skupni uvrstitvi pokala Rauch je
bila Nika 15., v pokalu regije pa 8.
Jaroš je imel med vsemi največ težav s prehodom v starostno skupino U-14. Kljub temu
mu je uspela odlična uvrstitev na državnem
prvenstvu v SG na Rogli – 11. mesto (23. v
svojem letniku). Na tekmah pokala Rauch
se je uvrščal od 18. – 25. mesta. Pokal VZH
regije: 7. in 8. mesto SL, Črna, 2. in 3. mesto
VSL Golte in 4. mesto ski cross Kope. V razvrstitvi pokala Rauch je Jaroš 32., v pokalu
VZH regije pa na 7. mestu.
EKIPA U-12
V skupini, ki jo je letos prevzel Uroš Praprotnik, so trenirali in tekmovali:
Iris Srebre, Kim Debelak, Gal Oderlap, Marcel Žunko, Miha Oserban in Dino Pušnik.
Gre za skupino, ki velja za zelo perspektivno in s tekmovalci, ki vadijo v tej skupini, želimo ob dobrem delu čim več napredka in
širokega smučarskega znanja, da bo skupaj
s skupino U14 ob dobrem delu ponovila nekatere odlične rezultate smučarjev iz Črne
v preteklosti. Žal se vse ni izšlo čisto po pričakovanjih, bodo pa izkušnje dobro vodilo
za delo v prihodnje. Generacija je nedvomno homogena, dovolj nadarjena in potrebno
je le veliko dobro usmerjenega strokovnega
dela ter motivacije.
Nekaj najbolj vidnih rezultatov:
Iris Srebre: 7. mesto VSL državni pokal Rauch Cerkno, 10. mesto DP v VSL Črna, 16.
VSL državni pokal Rauch Cerkno. Skupno
13. mesto v državnem pokalu Rauch, pokal
VZH regije pa 5. V pokalu VZH regije: 4.
mesto VSL Golte, 12. mesto SG Kope, 6. mesto VSL Peca, 5. mesto SL Koralpe, 6. mesto
VSL Črna.
Kim Debelak: 14. mesto DP v VSL Črna, 23.
mesto pokal Rauch Cerkno, 22. mesto VSL
državni pokal Rauch Cerkno. Skupno 22.

Möltall

mesto za pokal Rauch, pokal VZH regije pa
10., v pokalu VZH regije: 10. mesto VSL Golte, 9. mesto VSL Ribnica, 11. mesto SL Koralpe, 12. mesto VSL Črna.
Gal Oderlap: 6. mesto pokal Rauch Cerkno,
19. mesto VSL državni pokal Rauch Cerkno,
21. mesto DP v VSL Črna. Skupno 12. mesto
za pokal Rauch, pokal VZH regije pa 2. mesto. Pokal VZH regije: 4. mesto VSL Golte, 1.
mesto SG Kope, 5. mesto VSL Peca, 4. mesto
SL Koralpe, 6. mesto VSL Črna.
Marcel Žunko: 7. mesto DP v VSL Črna, 14.
mesto pokal Rauch, 10. mesto VSL državni
pokal Rauch Cerkno. Skupno 11. mesto za
pokal Rauch, pokal VZH regije pa 6. mesto
Pokal VZH regije: 4. in 7. mesto VSL Golte, 6.
mesto SG – Kope, 6. mesto VSL Peca, 5. mesto SL Koralpe, 9. mesto VSL Črna.
Miha Oserban: 1. mesto VSL VZH regije
U-10, 1. mesto SL-U-10 Koralpe, 3. mesto VSL
Črna, 6. mesto SG Kope. Skupni zmagovalec Koroškega pokala l. 2006 (4 x 1. mesto, 2
x 2. mesto).
Dino Pušnik je tekmoval na tekmah Koroškega pokala in zasedel skupno 2. mesto (1
x 3., 2 x 4. mesto)
Mlajši cicibani in člani alpske šole so tekmovali v Koroškem pokalu in dosegli naslednje
rezultate:
Letnik 2010: Tinkara Mešnjak skupno 2. mesto (2 x 2. mesto, 1 x 3., 2 x 5. mesto); Urh Rebula skupno 3. mesto (3 x 4. mesto), Jaša Vesnicer skupno 7. mesto v pokalu (1 x 5.,2 x7.)
Letnik 2009: Metka Osojnik skupno 4. mesto
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ske zveze Slovenije. Tradicionalno smo organizirali FIS VSL tekmi, tokrat na Koralpah..
Organizacija tekem je bila zelo zahtevna in
je velik zalogaj za najbolj renomirane klube
v Sloveniji. Čeprav časi niso najbolj naklonjeni prostovoljstvu, je klubu s svojimi člani
in pristaši uspelo organizirati tekmi na najvišji ravni. Poleg ostalih akcij smo letos želeli
nameniti poseben poudarek razvoju alpske
šole in v ta namen smo pod vodstvom Marka
Sonjaka in Špele Verdel organizirali začetni
in nadaljevalni tečaj smučanja. Množičnost
v alpski šoli je eden pomembnejših ciljev kluba in Marku ter Špeli gre velika zahvala za
trud, potrpežljivost in energijo, ki sta jo vložila v delo z najmlajšimi. Upamo, da bo Marko
svoj smučarski naziv (Ante Kostelić, op.p.)
upravičil tudi v prihodnje .
V imenu kluba bi se želel zahvaliti vsem sodnikom pod vodstvom Mirka Pajnika, še posebej časomerilcem Juretu, Tadeju in Alojzu,
ki mu gre tudi zasluga, da je zaživela naša
internetna stran (http://www.skcrna.si/),
kjer lahko smučarski navdušenci in pristaši
kluba najdete vse informacije o delu kluba.
Enako gre zahvala vsem ostalim, ki ste prostovoljno kakor koli pomagali in vložili svoj
trud v izvedbo tekem ter delovanje kluba, še
posebej gospodarju kluba Franciju Lesjaku.
Nazadnje bi se kot vodja alpske sekcije v
imenu vseh zahvalil še predsedniku kluba
Borisu Debelaku, ki s svojim vodenjem zagotavlja dobre pogoje delovanja, kakor tudi
upravnemu odboru za njihov prispevek.
Zahvala tudi županji, Občini Črna za posluh
in podporo naši dejavnosti ter upravljalcem
smučišča, ki so nam v danih pogojih maksimalno stali ob strani in omogočali nemoteno
vadbo.
Želja, da tradicijo smučarskega športa ohranimo na čim višjem nivoju, nas vodi v nadaljnje delo in glede na rezultate in številčnost
najmlajših ocenjujem, da smo na dobri poti.
Želimo si posodobitve smučišča, to pa je že
tema za druge priložnosti.
S športnim pozdravom!			
(začetek aprila 2016)			
			
Vodja alpske sekcije
Mitja Zmagaj

Golte

v pokalu (1 x 2.,1 x 3., 2 x 5.), Živa Štern: skupno 6. mesto v pokalu (1 x 4., 1 x 5., 1 x 7. mesto), Lana Pratnekar skupno 8. mesto, Lara
Pratnekar, skupno 9. mesto, Urška Založnik,
skupno 10. mesto, Neža Sagoničnik, skupno
11. mesto. Na 14.,15.in 16. mesto so se uvrstile
Mia Sedovnik, Tadeja Kacl Kuplen in Neža
Mori.
Letnik 2008: Neža Maček skupno 3. mesto (1
x 2., 3 x 3.), Asja Tomše skupno 5. mesto (1 x
3. mesto, 2 x 5. in 1 x 4. mesto), Ela Osojnik:
skupno 7. mesto (1 x 5.,2 x 6. in 1 x 8.)
Tjaš Vesnicer: zmagovalec Koroškega pokala – 3 x 1., 2 x 2. 1 x 3. mesto.
Letnik 2007: 5. mesto Aleša Mrdavšič (2 x 4.
mesto, 1 x 5., 1 x 6.), 6. mesto Ajda Rebula (2
x 5. mesto, 2 x 7.), 8. mesto Manja Trost (1 x 4.,
1 x 5. mesto,1 x 7.)
2. mesto Dino Pušnik (1 x 2. mesto, 2 x 3., 1
x 1.,1 x5.)
Čestitamo tekmovalcem za dosežene uvrstitve in upamo, da bodo tudi v prihodnje uživali na snegu ter še bolj zavzeto vadili in se
trudili izboljšati svoje smučarsko znanje.
III. Organizacija tekem in ostala dejavnost
Kot vsa leta doslej smo v klubu organizirali tudi nekaj tekem na različnih nivojih, od
sindikalnega do tekem v okviru SZS in mednarodni Fis tekmi. Največ pohval in priznanj
smo prejeli za organizacijo državnega prvenstva za cicibane, kjer smo v zahtevnih
pogojih pripravili tekmovanje na najvišjem
nivoju, za kar je klub prejel najvišjo oceno
delegata in javno pohvalo vodstva Smučar20
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POROČILO O DELU TEKAŠKE SEKCIJE
Začetek sezone 2015–2016 je zaznamoval začetek novega mandatnega obdobja organov
Smučarskega kluba Črna. Večina članov upravnega odbora nadaljuje delo iz
prejšnjih mandatov. Pri tekaški sekciji ni bilo
praktično nobenih sprememb. Žal pa se ni
uresničila želja, da bi novo sezono začeli s
prilivom novih nadobudnih smučarjev tekačev. Pridružil se nam ni niti en nov član.
Naš šport pač očitno ni popularen. Še tisto
malo tekmovalcev, kar jih imamo, je treniralo ločeno v dveh skupinah. Prvi del tekačev
je večino poletnih in jesenskih treningov opravil na terenih v okolici Črne, drugi del pa
na Ravnah na Koroškem. Treningi na snegu
pa so potekali delno na tekaškem poligonu
v Bistri, delno pa v Avstriji na tekaški progi
ob Breškem jezeru. Nekaj treningov je bilo
izvedenih tudi na Rogli in na Pokljuki. Treningi so potekali praktično vseskozi, z manjšim premorom med dvema tekmovalnima
sezonama, ko so tekmovalci preživljali aktivni odmor. Redno smo se udeleževali tekem,
za Poletni pokal samo z enim tekmovalcem.
Uvrstitve, ki jih je Anže Bogataj dosegel v
tem tekmovanju, so bile solidne, niso pa bile
na nivoju prejšnjih sezon.
Zimski del sezone se je začel dokaj obetavno,
saj smo že v sredini decembra lahko trenirali na snegu. Ampak na našo veliko žalost smo
večinoma morali trenirati v sosednji Avstriji,
saj naš tekaški poligon v Bistri ni bil pripravljen tako hitro kot avstrijski. Tekaški poligon
smo uspeli pripraviti v začetku januarja. Letošnjo sezono je bila oprema sicer nameščena na poligon konec decembra, vendar pa ni
bila v celoti brezhibna, tako je minilo kar nekaj dni, primernih za zasneževanje, preden
smo lahko začeli izdelovati kompakten sneg.
Ker pa je občinski upravi uspelo zagotoviti
učinkovito ekipo za zasneževanje poligona
in smo z nekaj drugačno organizacijo polno izkoristili pripravljene priključne točke,
razmeščene po trasi tekaške proge, smo re-

lativno hitro imeli pripravljen osnovni krog
v ravnini. Prve tekaške korake smo lahko na
tako pripravljeni progi naredili že sredi januarja. Le nekaj dni kasneje je bila pripravljena tudi proga z vzponom in spustom. Na
tem mestu je treba pohvaliti očeta in sina Cigale (Milana in Janija), ki sta se zelo potrudila, da je bil poligon zasnežen v najkrajšem
možnem času.
Poleti smo k Plazniku pripeljali teptalni stroj
iz Podpece. Pooblaščeni serviser je na stroju
uspešno izvedel generalni servis. Pokazalo
se je, da je obstoječa 'freza' v slabem stanju,
zato smo v Avstriji kupili malo rabljeno, z dodatnimi hidravličnimi smučmi, za enostavno
pripravo smučin za klasično tehniko. Akcija
je uspela tudi zaradi dobrega sodelovanja z
občinsko upravo. Brata Tomšič sta kot strojnika tega posodobljenega teptalnega stroja poskrbela, da so se kupi pripravljenega
umetnega snega raztegnili po trasi tekaške
proge v primerni širini in debelini. Vedno
lepo pripravljena proga je bila njuno delo.
Tako so lahko tako tekmovalci kot rekreativni tekači uživali na urejenih progah tekaškega poligona v Bistri od sredine januarja do
konca marca. Nekaj stvari, za katere smo
ugotovili, da niso bile optimalne, bomo za
naslednjo sezono spremenili, predvsem pa
mora biti vsa oprema na poligonu postavljena in brezhibna že konec novembra. Tako
bo možno takoj izkoristiti prve prave mrzle
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zimske dni za pripravo umetnega snega, saj
se že kar nekaj let ne moremo več zanesti na
naravne pošiljke belega puha. Tudi vse člane
letošnje ekipe bi rad videl v akciji tudi naslednjo sezono in še marsikatero v nadaljevanju. Veliko razumevanja za naše aktivnosti
so pokazali tudi na Plaznikovi domačiji, za
kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Smola z vremenom pa je preprečila, da bi
lahko CUDV uspešno organiziral igre specialne olimpijade na terenih tekaškega poligona v Bistri. Zaradi močnega dežja, ki je
uničil teren za krpljanje in jasli, bi bilo mogoče izvesti samo tekmovanje v smučarskih
tekih, saj se na tekaški progi te padavine
niso skoraj nič poznale. Kljub temu da je bilo
v pripravo terenov vloženega veliko truda,
je bila narava močnejša in posledično iger
specialne olimpijade ni bilo v Bistri. V klubu
smo jeseni sprejeli odločitev, da zaradi pomanjkanja kadrov (staršev), kar je posledica manjšega števila tekmovalcev, ne bomo
kandidirali za organizacijo tekem Pokala
Slovenije, tako poletnega kot zimskega dela.

- 24.01.2016 – Trofeo Topolino: 27. mesto Anže
in 85. mesto Nejc
- 30.01.2016 – Pokal Slovenije: 5. mesto Anže
in 20. mest Nejc
- 14.02.2016 – No border cup: 21. mesto Nejc
- 21.02.2016 – No border cup: 8. mesto Anže,
42. mesto Nejc in 17. mesto Ana
- 27.02.2016 – Pokal Slovenije: 5. mesto Anže,
18. mesto Nejc
- 19.03.2016 – Pokal Soriške planine: 1. mesto
Anže
- 20.03.2016 – Odprto prvenstvo Idrije: 3. mesto Nejc
- 20.03.2016 – državno prvenstvo – dolge proge: 11. mesto Ana

Rezultatsko je bila sezona dokaj dobra, nekje na nivoju lanske sezone.
Naši tekmovalci so dosegli naslednje uvrstitve:
- 27.12.2015 – No border cup: 11. mesto Anže
Bogataj, 33. mesto Nejc Štern, 22. mesto Ana
Štern
- 03.01.2016 – Pokal Slovenije: 5. mesto Anže,
20. mesto Nejc in 6. mesto Ana

Naših tekmovalcev zaradi bolezni ni bilo na
državnem prvenstvu otroških kategorij, kjer
smo imeli realne možnosti za vsaj ene stopničke. Kandidat za uvrstitev med prve tri
posamezno je bil Anže, skupaj z Nejcem in
Teotom pa so imeli možnost za podium v štafeti. Kljub vsemu pa so bile skupne uvrstitve
po koncu sezone kar dobre, in sicer:
- 6. mesto Anže, 20. mesto Nejc in 12. mesto
Ana.
Pričakovali smo morda še nekaj več v sezoni, ki se počasi poslavlja, vendar smo lahko
glede na razmere in število otrok, ki resno
in redno trenirajo, z doseženim zadovoljni.
Najpomembneje za novo sezono je v prvi
vrsti pridobiti kakšnega novega člana, saj
praktično skoraj po vsaki sezoni kateri od
tekmovalcev zaključi svoje tekaško udejstvovanje, novih nadebudnežev pa je zelo malo
ali pa celo nič.
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Materialne in finančne razmere bomo poskušali obdržati na nivoju letošnje sezone.
Trenirali bomo v okviru danih (predvsem
snežnih) razmer. Želimo si, da bi bil tekaški
poligon v Bistri končno usposobljen in primerno opremljen pred prvim večjim mrzlim
obdobjem konec novembra. Le tako bo možno, ne glede na količino naravnega snega,

pripraviti progo v dolžini 2 km dovolj zgodaj
v sezoni, da ne bo treba trenirati daleč od
doma. Koraki v pravo smer so bili narejeni
že v tej sezoni. Seveda pa se veselimo tudi
obljubljene garaže za teptalni stroj in
prostora za shranjevanje druge opreme.
Zapisal: Jože Kaker, u.d.i.e.

ENDURO JE BOLJ ZANIMIV IN ZAHTEVEN
KOT DIVJA JAGA
Peter Mlinar je vrhunski gorski kolesar iz
Žerjava, star 22 let. S kolesarskimi vzponi in
spusti se ukvarja že deset let. Vozi za klub Črn
trn iz Ajdovščine. Je študent drugega letnika
mehatronike. Pred leti je bil proglašen za koroškega perspektivnega mladega športnika.
Od leta 2011 se vrstijo njegovi vidni uspehi, in
sicer na državnem, evropskem in celo svetovnem nivoju.
Leta 2011 – Državno prvenstvo v spustu,
Ivarčko jezero, 1. mesto – mladinci,
2013 – Evropska liga (SuperEndure Sauze'd
Oulx Ita) – prva slovenska etapna zmaga,
2013 – Superenduro (Gemona) – 4. mesto
moški skupno,
2014 – Državno prvenstvo Enduro - 3. mesto
moški skupno,
2015 – SloEnduro Jamnica, državno prvenstvo – 1. mesto,
2015 – SloEnduro 4fun serija – 1. mesto skupno,
2015 – SloEnduro – 2. mesto skupno moški
elite.

je, da se sam povzpneš v določenem času
do vrha, kjer je start za spust. To je nov način tekmovanja v spustu s kolesom, star šele
nekaj let. Je bolj zanimiv kot divja jaga in
vsekakor bolj fizično zahteven. Vse skupaj
lahko traja cel dan: spust je večinoma dolg
tri do štiri minute, celota 25 do 30 minut, takih endurov pa je po 4 ali 5 na dan, tako da
je vse skupaj res raztegnjeno v celodnevno
tekmovanje. Začetek tekmovanja se imenuje prolog in se včasih odvija celo v dvorani
(indoor) - to je kratka etapa navzdol po stopnicah – tako je bilo na primer na Ravnah s
Čečovja dol. Elite kategorija pa pomeni kategorijo za starost 20 do 30 let, ti so namreč
najhitrejši.

Kaj sploh pomeni ENDURO?
Enduro je spust, ampak kolesar gre na start
na lastni pogon. Gonimo na vrh, do tja imamo omejen čas, potem pa sledi spust. Na dan
prevozimo več prog, po štiri ali pet, rezultat
prinese seštevek vseh časov, potrebnih za
spust. Čas navzgor se ne šteje, pomembno

Začetki in ideja za ta adrenalinski šport?
Vedno sem si želel voziti motokros, a pri
nas ni nobenih pogojev za treniranje tega
športa, niti prog ni. Spust s kolesom se mi
je zdel temu najbolj podoben. Kolesaril sem
23

ŠPORT
že od malega in začel tekmovati pri 12 letih. Začel sem sam, potem sem se priključil
Ravenčanom, bil sem v prevaljskem klubu
Enduro, v sklopu s trgovino, sedaj pa vse delam s klubom iz Ajdovščine. Pravzaprav je
bil moj edini spremljevalec ata, ki me je vozil
na tekme. S Koroške ni nobenega drugega
zanesenjaka, tako da moram sam priti do
Ajdovščine, od koder se potem skupno podamo na tekmo. Tekmujemo večinoma v Italiji
in Franciji, tudi na Češkem. Najdlje sem bil
na Škotskem. Najljubši tereni so mi v Franciji, v Alpah, tam so najtežje proge. Sistem pri
njih je drugačen: ni treninga, vse je na slepo,
tako da imajo domačini malo prednosti. A
najbolje je to, da so proge krepko daljše, saj
imajo celo po pol ure spusta! Najvišje smo
startali na višini 3.000 m, v Val d'Iseru, kjer
se lahko pojavijo že prve težave z dihanjem.
Navzgor ti pomagajo z gondolo, saj drugače
ne bi zmogli več kot ene tekme dnevno.

in potem dva dni tekem. Ja, malo prijateljujemo, a ni časa za kako posebno razvedrilo. Imam pa srečo, da imam super punco, ki
mi ves čas stoji ob strani, mi pomaga ter me
podpira pri treningih in na samih tekmah.
Kaj pa pozimi?
Čez zimo delam, da bom zaslužil za sezono.
To leto namreč pavziram, ker mi je lani udeležba na vseh tekmovanjih po Evropi vzela preveč časa. Zaradi snega se večinoma
ukvarjam s fitnesom, da ohranjam moč in
kondicijo. A takoj ko so pogoji za kolo, grem
raje gonit. Varianta je tudi sobno kolo, a to
je zame preveč dolgočasno in nezanimivo,
tako da mi je ljubše zunaj, čeprav me zebe.
Snežnih dirk ni oziroma jih skorajda ni, letos
so eno priredili na Peci in sem se je udeležil
tako bolj za hec. Edini hobi, za katerega mi
pozimi ostaja malo časa, je turno smučanje,
s katerim vzdržujem kondicijo pa še adrenalinski šport je to. Navadno se z Janijem
Hercogom podava na kako skupno turno
smuko.

Treningi?
Že kot otrok sem vozil po cestah, kolovozih
in stezah okoli Črne, Žerjava in Mežice. V bistvu so vzponi in spusti na vse naše gore krasen trening – na Pikovo, Uršljo goro, Peco,
Smrekovec, tudi visoko pod Olševo in Raduho. Veliko smo trenirali nad Mariborom, na
Pohorju, kjer je zaradi gondole bolj prikladno in se da tam voziti po cele dneve. Tudi sedaj so kolesarske ture tu okrog najboljši treningi. Prevozili smo že celo Slovenijo, imam
že tudi SloEnduro pokal, a smo ugotovili,
da so doma, na Koroškem, najboljši tereni.
Včasih nas po planinskih poteh preganjajo,
posebej stari planinci in lovci, a mislim, da
nismo škodljivi za naravo; velikokrat nas, ko
vidijo čelado, nepošteno zamenjajo z motokrosovci.

Finančna plat tega športa?
Očetu in mami se moram zahvaliti ne le za
finančno, ampak tudi za moralno podporo
od samega začetka. Ko sva z očetom sama
potovala s tekme na tekmo, sva se oba sproti
učila, kako stvari grejo. Toda v zadnjih letih,
ko so se pojavili dobri rezultati, je malo lažje.
Sedaj mi pomagata klub Črni trn in trgovina Enduro, ki mi da kolo in opremo. Počasi
se obračam na sponzorje, nadam se tudi županjine pomoči.

Tekmovanja?
Ko se začne sezona, smo na tekmovanjih
vsak vikend, kar pomeni najprej 8 do 9 ur
vožnje, do Španije jih je bilo celo 20 ur v kombiju. Od doma smo po navadi od četrtka do
nedelje, in sicer sta najprej dva dni treninga
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Katero je najbolj ustrezno enduro kolo?
Kolo je bilo včasih aluminijasto, sedaj pa so
na tržišču karbonska kolesa. So polno vzmetena, menjalnik je eden zadaj, prestav pa je
le 5 ali 6. Tekmovalno kolo stane od 6.000 do
8.000 evrov. Začel sem s čisto navadnim gorskim kolesom, a ni dolgo zdržal, zato so mi
hitro kupili enega boljšega za tekme. Kolo je
treba po pol leta uporabe zamenjati, v bistvu
zdrži tri do štiri mesece, potem pa cel 'picikl'
popoka.

Prehrana in pijača?
Večinoma jem, kar mi ustreza. Malo pazim,
da ne uživam preveč sladkarij. Na tekmah
pijemo izotonične pijače, sicer pa vodo, in te
je veliko, da ne pride do dehidracije.
Vzorniki?
Po malem mi je vsak vrhunski športnik nekak idol, tudi Tina Maze, čeprav je iz drugega »foha«, a vrhunska smučarka dokazuje,
da lahko uspeš, četudi si od tu, iz kota Koroške.

Poškodbe?
Nezgode so redni spremljevalci takih adrenalinskih kolesarjev. Najslabše je bilo lani,
ko sem imel trikrat zlomljena rebra pa še
roko in poškodbo na nogi. Za okrevanje ni
časa, po navadi si sam snamem mavec, no,
včasih pa sem prisiljen vzeti mesec dni pavze. Na srečo še ni bilo kaj hujšega.

Letošnji načrti?
Čim več tekem svetovnega pokala – seveda
le-teh, ki se bodo odvijale na evropskih tleh,
kajti v Ameriko je predaleč. Računam na
celoten pokal SloEnduro in celoten evropski pokal. Želim se udeležiti čim več tekem
evropskega pokala ter izbrati še kakšno
drugo tekmovanje po Evropi.
Sporočilo bralcem?
Bralcem bi seveda sporočil, naj si vzamejo
čas za kolo, saj živimo v zares enkratnem
kraju, polnem odličnih poti in cest, ki so kot
nalašč za kolesarjenje.
Kolesarju s tako železno voljo in trdo disciplino seveda želimo čim več uspehov!
Irena Greiner

UTRINKI

Predstavitev literarnega zbornika Besede med Uršljo in
Peco
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NAPREDOVANJE KEGLJAČEV V
2. DRŽAVNO LIGO VZHOD
Pravljica se je pričela pisati že v lanskem
aprilu, ko smo igrali interne kvalifikacije v
OTS Koroška z ekipo KK Radlje II. 18. in 19.
4. 2015, oba dneva ob 16.00 uri na kegljišču
na Ravnah in Prevaljah. V obeh tekmah smo
bili boljši od nasprotne ekipe za 81 podrtih
kegljev.
9. in 10. 5. 2015 smo igrali kvalifikacije za popolnitev 3. lige vzhod na kegljišču KK Medvode. Sodelovale so ekipe KK Drava Ptuj, KK
Šoštanj in KK Brežice. Prvi dan smo zaostajali za KK Brežice za 8 kegljev. Zaostanek smo
nadomestili drugi dan kvalifikacij, saj smo
bili boljši za 22 kegljev in zmagali v kvalifikacijah skupno za 14 kegljev.
13. 9. 2016 pa smo odigrali prvo tekmo v
zgodovini kegljanja v Črni v 3. državni ligi
vzhod. Trema je naredila svoje, vendar smo
kljub temu osvojili točko, saj smo igrali z ekipo KK Ceršak neodločeno 4 : 4. V celi sezoni
smo dosegli 11 zmag, 1 neodločen rezultat
in 6 porazov in zbrali 23 točk in 1. mesto. To
prvo mesto pa nas pelje na igranje v 2. slovenski ligi vzhod, kjer s Koroške igrajo KK
Dravograd, KK Radlje in KK Fužinar PE z
Raven na Koroškem, na katerega kegljišču
igramo tudi domače tekme. Doma ne moremo igrati, ker imamo kegljišče s samo tremi
stezami.
Naše barve so v tej sezoni na stezah zastopali naslednji igralci: Stanislav Kordež, Matjaž Obretan, Miro Simetinger, Pavel Sušnik,
Drago Hodnik, Aleš Gorza, Alojz Napotnik,
Jože Ramšak, Darko Topolovec, Boris Kolarič, Ivan Ropič in vodja ekipe Rudi Abraham.
V zahvalo za dosežene rezultate v kegljanju
nas je naša županja Romana Lesjak sprejela
in počastila v gostišču Rešer. Ob tej priliki
nam je simbolično podelila pokal KZS za doseženo 1. mesto v 3. ligi vzhod in zlate medalje. Podarila nam je tudi majice z napisom
»PRVAKI 3. LIGE VZHOD«, na zadnji strani

Zadnja tekma je bila samo potrditev 1. mesta v 3.
ligi vzhod in napredovanje v 2. ligo vzhod.
Na sliki so igralci, ki so igrali zadnjo tekmo in stojijo z leve proti desni: Aleš Gorza, Pavel Pušnik,
Ivan Ropič, Miro Simetinger, Alojz Napotnik,
Rudi Abraham, Drago Hodnik, Matjaž Obretan
in Stanislav Kordež.

naš logotip in napis »ZADELI STE V ČRNO«.
Županja, hvala, naš uspeh je tudi uspeh vseh
Črnjanov.
PREDSEDNIK KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
Ivan Ropič
LESTVICA PO 18. KROGIH
1.
2.
3.
4.
5.

Črna
Konstruktor
Konjice II
Ceršak II
Ruše

18 11 1 6 80 : 64 16
18 10 1 7 76 : 68
8
18 9 2 7 82,5 : 61,5 21
18 10 0 8 81,5 : 62,5 19
18 9 0 9 70,5 : 73,5 -3

6. Pivovarna Laško 18

7. Impol
8. Radenska II
9. Slovenj Gradec
10. Korotan II
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18
18
18
18

909

68 : 76

23
21
20
20
18

-8 18

8 1 9 66,5 : 77,5 -11 17
8 0 10 67,5 : 76,5 -9 16
7 1 10 67,5 : 76,5 -9 15
6 0 12 60 : 84 -24 12
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ČRNA GOSTILA 15. ZIMSKE DRŽAVNE IGRE
SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJE
Specialna olimpijada je svetovni program
športne vadbe in športnih tekmovanj, ki so
namenjeni osebam z motnjami v duševnem
razvoju, ne glede na njihove zmožnosti. Začetki segajo v leto 1963, ko je bil na pobudo
družine Kennedy organiziran prvi tabor.
Danes je v to svetovno gibanje vključenih že
226 programov iz 170 držav sveta.
Specialne olimpijade v Sloveniji segajo v leto
1988, ko je takrat Zavod za delovno usposabljanje mladine - ZDUM v Črni na Koroškem
organiziral prve športno-rekreativno-družabne igre zavodov v republiki Sloveniji.
V specialni olimpijadi Slovenije danes deluje 78 lokalnih programov s približno 1800
športniki, ki tekmujejo v 12 uradnih športih:
alpsko smučanje, smučarski tek in krpljanje, plavanje, kolesarstvo, atletika, košarka,
nogomet, namizni tenis, balinanje in judo.
Program MATP (Motor Activities Training
Program) pa je namenjen osebam z najtežjo
motnjo v duševnem razvoju.
»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.«
To je znameniti zgodovinski stavek, s katerim je Eunice Kennedy Shriver nagovorila
specialne olimpijce na prvih svetovnih igrah
Specialne olimpiajde leta 1968, ki jasno izraža idejo o osebni zmagi športnika že s samim poskusom. Odtlej to geslo izrekajo na
vseh tekmovanjih Specialne olimpiade po
vsem svetu.
Črna na Koroškem je vas olimpijcev, kjer že
skoraj pol stoletja deluje Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki že desetletja organizira športne vadbe, treninge in
tekmovanja, namenjena osebam z motnjami
v duševnem razvoju v Centru, na Koroškem
in tudi v celotni Sloveniji. Vloga CUDV Črna
na Koroškem kot enega izmed pomembnih
nosilcev športa oseb z motnjo v duševnem
razvoju v Sloveniji pa se kaže tudi v številnih

uspešno organiziranih domačih in mednarodnih tekmovanj specialne olimpijade. Eno
takih so prav gotovo bile tudi 15. zimske igre
Specialne olimpijade Slovenije, ki so tokrat
potekale 10. in 11. februarja pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je bil na igrah tudi
slavnostni govornik.
To pot smo igre organizirali tretjič. Bili smo
organizatorji sploh prvih natanko pred 25
leti. Sodelovalo je 8 programov, tokrat, ob
15. izvedbi, pa je bilo pristonih 34 programov
z več kot 230 športniki širom Slovenije, ki so
tekmovali v alpskem smučanju, krpljanju in
smučarskem teku.
Za potrebe iger smo izbrali slogan POGUM-PONOS-ZMAGA ter maskoto iger, ki jo
je predstavljal perkmandlc - zaščitni znak
nedrja gore Pece. Potek priprav na izvedbo iger je bil skrbno načrtovan in odlično
voden. Še nekaj dni pred pričetkom iger so
bila vsa tekmovališča nared za tekmovanje,
vendar so dež in visoke temperature, tako v
dolini kot višje, onemogočili, da bi tekmovanja izpeljali na prizoriščih, kjer smo to vedno
počeli. Ker pa sta celotni proces in priprava
iger bila že tako daleč, da bi bila odpoved ali
prestavitev iger na kasnejši termin nesmiselna in neracionalna, smo se dan pred igrami
odločili, da tekmovalni del iger prestavimo

27

DRUŠTVA
na tekmovališča v sosednjo Avstrijo, kjer so
nam lastniki in upravljalci obeh tekmovališč
šli zelo na roko ter nam omogočili nemoteno
izvedbo tekmovanj. Seveda je s tem postala
sama logistika pri pripravi prog in vsega,
kar sodi zraven, tudi zahtevnejša.
V športnem smislu so bile tokratne igre še
posebej pomembne, saj so rezultati tekmovalcev šteli za izbor ekipe, ki bo Slovenijo
prihodnje leto v mesecu marcu zastopala na
svetovnih zimskih igrah Specialne olimpijade v Schladmingu.
Temu primerno so nastopili tudi športniki
črnjanskega centra. Sedaj, po igrah, je že
znana sestava ekipe za svetovne igre, v kateri je kar nekaj športnikov našega centra.
Tako so si pot v Avstrijo prismučali in pritekli: alpski smučar Davor Senica, tekača na
smučeh Miha Gačnik in Marija Matijevič ter
Simona Polajšer, ki bo tekmovala v krpljanju. Del odprave sta tudi trenerja Matjaž
Ferarič in Vasja Mrdavšič. S strani mednarodne specialne olimpijade pa bo na igrah
sodeloval Silvo Polc, ki bo tam v vlogi tehničnega delegata.

Skupna ocena organizatorja kakor vseh sodelujočih je bila, da so bile 15. zimske državne igre Specialne olimpijade Slovenije tako
po organizacijski kot tekmovalni plati zelo
uspešne in medijsko zelo odmevne. Da pa je
bilo temu tako, gre resnična zahvala Občini
Črna, prostovoljnim gasilcem društva Črna,
Aktivu kmečkih žena, sodelavcem kakor
tudi številnim donatorjem, ki so v materialnem smislu podprli te igre.
Silvester Polc

AKTIVNO V POMLAD S ŠPORTNIM
DRUŠTVOM NAJEVSKA LIPA
Kakor se narava leto za letom drami v toplo
pomlad, tako lepi spomini nenehno razžarevajo ogenj veselja in življenjske moči tudi v
našem društvu.
Člani Športnega društva Najevska lipa smo
zelo aktivno vstopili v letošnjo pomlad. V januarju smo v telovadnici OŠ Črne priredili
odbojkarski turnir. Tekmovanja se je udeležilo deset ekip iz celotne Koroške. Zmagali
so domačini in z uspešnim zaključkom bomo
v prihodnje takšna srečanja rekreativnih
odbojkarjev še ponovili. V februarju smo se
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podali na pohod ob polni luni na Smrekovec. V vetrovnih in snežnih razmerah smo
se prebili do koče na Smrekovcu, kjer nas
je prijazen oskrbnik pričakal s toplo malico.
Začutili smo naravo v zimskih razmerah in
se po druženju dolgo v noč vrnili nazaj v dolino. Stoletja star ognjenik, polna luna, zimske razmere in dobra družba so udeležencem pohoda pričarali najlepše spomine. Ker
pa neradi pozabljamo tudi na ostale zimske
aktivnosti, smo priredili sankaške tekme na
Pudgarskem. Petdeset tekmovalcev je tekmovalo v treh kategorijah: otroci, ženske in
moški. Smeh naših najmlajših članov, izobilje snega in lep zaključek prireditve v topli
koči je dogodek ovil v najlepši papir, zato ga
bomo v naslednjem letu razširili tudi med ostala društva v občini.
Navedli smo drobtinice dogajanja v našem
društvu, ki živi z ljudmi, ki privablja mlade
in malo starejše, da z aktivnostmi za zdrav
duh naredijo nekaj zase in za dobro počutje.
Odbor društva se neprestano trudi, da številne prireditve uspejo, vsekakor pa je dolgoročni načrt odbora, da v svoje delovanje
in organizacijo vključi mlade, ki imajo energijo, pogum in z zavzetostjo izpeljejo števil-

ne dogodke skozi vse leto. Letos bo prvič v
okviru društva organizirano kresovanje pri
Najevski lipi, zato vsi člani in ostali prijatelji
društva lepo povabljeni.
Z lepimi spomini zasije želja, da bi prebili
čas skupaj in da bi se nam tudi v prihodnje
povrnilo vse dobro, s čimer smo bili v preteklosti obdarjeni. Tudi v mesecih, ki prihajajo,
se bomo v društvu potrudili, da bodo občutki
radosti, veselja in lepote narave zaigrali na
harfo v srcih naših članov.
Odbor Športnega društva Najevska lipa
Tanja Šepul

DOM NA SMREKOVCU JE DRUŽINAM
PRIJAZNA KOČA
Dom na Smrekovcu leži na nadmorski višini 1.377 m. Zaradi lahkega dostopa do koče
in nezahtevnih planinskih poti do vrha, na
Krnes, Komen in Veliki Travnik je to področje priljubljena izletniška točka za družine.
Koča ima ustrezno parkirišče, njena okolica
je primerna za nemoteno aktivnost otrok in
družin, ob njej stoji nadvse zanimiva info točka, ki prikazuje geološko dediščino ugaslega
vulkana …
Da bi v Dom na Smrekovcu privabili čim več
takih gostov, to je otrok in njihovih staršev,
smo se s črnjansko planinsko postojanko

prijavili na razpis Planinske zveze Slovenije DRUŽINAM PRIJAZNA KOČA. Planinsko
društvo Črna in oskrbnik koče Tomo Drolec
sta s skupnimi močmi poskrbela za ustrezne
prilagoditve v domu, da je bivanje, prehranjevanje in počivanje v tej planinski postojanki prijazno otrokom in družinam.
Tako smo konec leta 2015 pridobili certifikat o družinam prijazni koči, ki je bil konec
januarja 2016 v Ljubljani slovesno podeljen
Domu na Smrekovcu in še petnajstim kočam
iz cele Slovenije.
Pri pridobivanju certifikata se je najbolj angažiral Roman Močnik.
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Podelitev certifikata v Ljubljani

16. aprila je bila v Črni Skupščina Planinske zveze Slovenije

»Mizar nam je izdelal omarico s predalniki,
obesili smo ga v kotiček za otroke, priskrbeli
smo stolček za hranjenje mlajših otrok pri
mizi in dve pručki za lažje umivanje otrok
pri umivalniku. Pripravili smo tudi sobo za
družine z dojenčki, v kateri je previjalna mizica. Prilagodili smo ponudbo jedi za otroke.
V kotiček za otroke smo dali igrice za različne starosti, knjige in revije, knjige za starejše
otroke, barvice, flomastre, svinčnike in blok
papirja za risanje ter šah, karte, človek ne
jezi se … Nekaj teh stvari sem sam prispeval,
knjige, pobarvanke in drobne igrače pa sta
dodala še Virginija Špeh in Bojan Šipek.«
Oskrbnik koče po teh spremembah ugotavlja: »Ko nas sedaj obiščejo starši z otroki, si

najmlajši hitro najdejo zaposlitev, tako da jih
je res prijetno gledati, kako uživajo na koči
in niso vsak na svojem telefonu ali tabličnem
računalniku. Med najmlajše se vrača pomen
druženja z vrstniki. Zagotovo bomo v letošnji sezoni dodali tudi zunanja igrala.«
Planinsko društvo Črna je ponosno na to
pridobitev, v prihodnje pa se bo zavzemalo
še za certifikat 'Okolju prijazna koča'.
Torej, planinci, pohodniki in ljubitelji narave,
vabljeni na Smrekovec, še posebej maja, ko
bo pri Domu na Smrekovcu srečanje družin.
Vidimo se v soboto, 21. maja!
Irena Greiner

VANDALIZEM NA VISOKI RAVNI
Obisk dveh zanimivih točk nad Črno se je v
zadnjih nekaj letih kar precej povečal. Kot
reden obiskovalec sem to lahko razbral iz
vpisnih knjig. To sta Navrški vrh in pod njim
Ninotova jama, nekateri jo poimenujemo
tudi Olvidina jama (nad Prauhartom, na levi
strani Meže, gledano v smeri njenega toka).
Navrški vrh je zanimiv zato, ker je iz Črne
najhitreje dosežen tisočak (1.001 m). Ninotova jama pa zato, ker je iz nje najbolj fenomenalen pogled na naš kraj - kot da bi Črno gledal iz letala. Šele od tu vidiš, kako lep je naš
alpski kraj. Vsem, ki še niste bili tam zgoraj,

to toplo priporočam. Dostop je po poti, ki sicer ni označena, relativno lahek (no, malo
kondicije je pa že treba imeti, pri spustu v
jamo pa nekoliko pazljivosti). Da sta bili obe
točki primerno oskrbovani in obeleženi, sta
dolga leta skrbela Olvida in Milan Savelli.
Sedaj ko ju ni več med nami, sva to nalogo
kar nekam spontano prevzela z Mlinarjevim Lukanom.
Sredi marca me je pot kot že tolikokrat vodila
pod Navršnika in najprej do jame ter potem
na vrh. Spustil sem se v jamo in se kot vedno
želel vpisati v knjigo obiskov, kamor zmeraj
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tudi pribeležim, kakšno je vreme; mogoče
bi to lahko enkrat služilo kakšni statistični
obdelavi vremena na tisoč metrov višine v
Črni. Ko sem se spustil v jamo, me je čakalo
zelo zelo neprijazno presenečenje: o knjigi
ne duha ne sluha. Cela jama je bila ožgana,
pred nekaj dnevi je moralo tu kar močno goreti, zgorele so podložna mizica, skrinjica za
knjigo in vpisna knjiga. Da ni bilo odnešeno,
temveč sežgano, pričajo ostanki na tleh. Pa
človek najprej pomisli, skurila je strela, a je
seveda to nemogoče, strela ni še nikoli udarila v jamo. Samovžig v jami tudi ni mogoč.
Pa je naslednja misel, da se je to zgodilo po
nesreči… Pa zavržem tudi to misel. Če bi bilo
po nesreči, bi tisti, ki se mu je to zgodilo, to
povedal in se opravičil.
To je bilo narejeno definitivno za nalašč, iz
objestnosti, iz destruktivnih namenov. To je

vandalizem na visoki ravni. Poznamo ga v
dolinah, nikakor pa ne v hribih. Upam, da je
to osamljen primer in da se destruktivnost iz
dolin ni prenesla v planine.
Marijan Lačen

Nova knjiga
ZGODOVINA ODBOJKE V ČRNI NA KOROŠKEM
Aleš Moličnik se je tokrat lotil odbojke, katero je igral več desetletij in še danes kot upokojenec redno hodi na rekreacijsko odbojko.
»Z namenom, da nazorno z dokumenti in
fotografijami prikažem razvoj te čudovite
tekmovalne in rekreativne igre, ki je stara
komaj nekaj čez sto let.«
Knjigo je posvetil preminulim igralcem in
igralkam odbojke, s katerimi je igral v OK
Črna (Francu Osojniku, Marjanu Žagarju,
Erihu Zmagaju, Nataši Kordež, Viliju Dimniku) in pa tistim, ki jih je treniral (Lovru Trbovšku in Suzani Križanovski).
Najprej je poiskal osnovne podatke o odbojki,
to je o tekmovalnih zvrsteh igranja odbojke,
o igrišču, žogi, opremi igralcev in sojenju ter
nanizal nekaj podatkov o splošni zgodovini
tega športa. Potem pa se je lotil zgodovine
odbojke v Črni: našel je podatke iz leta 1927,
ko so mladi češki inženirji prišli v Žerjav in
tam spodbujali k igri tega novega športa in

tako je prišlo do prijateljskih tekem v okviru
Telovadnega društva Sokol. Prvo odbojkarsko tekmovanje v Črni je bilo leta 1929, toda
o pravem začetku črnjanske odbojke lahko
govorimo šele po drugi svetovni vojni.
Opisal je tekmovalno odbojko, dodal uvrstitve ekip, predsednike in tehnične vodje odbojkarske sekcije, trenerje ter sezname vseh
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izdajatelj je Športno društvo Partizan Črna
na Koroškem. Edicijo lahko kupite pri predsedniku TVD Partizan Milanu Kumru in v
TIC Črna. Cena 15 €.

registriranih igralcev in igralk. Dodal je še
zapisa in nekaj fotografij o moški in ženski
rekreacijski odbojki. Delo je zaključeno s
kroniko, anekdotami in nadimki nekaterih
igralcev.
Knjiga je izšla v nakladi 400 izvodov, njen

Irena Greiner

MOJA PRVA REŠEVALNA AKCIJA JE BILA
V PROKLETIJAH

OB 70-LETNICI KOROŠKE GRS
Že dolgo je med nami, planinskimi prijatelji
in člani Alpinističnega odseka Črna, tlela želja, da bi šli planinarit in plezat na jug nekdanje Jugoslavije. Odločili smo se za Prokletije,
ki ležijo v Črni gori, del pogorja pa je v Albaniji. Ta cilj smo izbrali kljub nesreči, ki se je
eno leto pred tem, to je leta 1974, zgodila, ko
je snežni plaz pokopal pod sabo dva člana
Gorske reševalne postaje Prevalje, in sicer
člana Maksa Časa in pripravnika Branka
Logarja. Nesreča se je zgodila pod vrhom
Jezerca, visokega 2.694 m, imenovanega tudi
Karanfil (nagelj). Mrtva je plaz odložil nad
dolino Ropojane.
Za pot smo se odločili Jože Svetec, Peter
Leskovec, Zdenko Žagar, Branimira Felle Miša, Irena Greiner in Viktor Povsod – Fika
– v času od 23. julija do 3. avgusta 1975. leta.
S Prevalj smo se odpeljali z vlakom do Maribora, ob enajstih zvečer pa sedli na vlak
za Zagreb, kamor smo prispeli v jutranjih
urah. Na zagrebškem letališču smo se vkrcali na letalo – karavelo in odpotovali do
Titograda, današnje Podgorice, glavnega
mesta Črne gore. Od tam smo se zvečer z
avtobusom odpeljali do Gusinj in potem v
zgodnjem jutru ob grozečem tropu psov, ki
so se občasno pripodili mimo nas, čakali na
beli dan. Dopoldne smo se javili domačinu,
krojaču Halilu Čekiću, ki nam je bil že pred
tem posredoval podatke o Prokletijah. Še isti
dan smo na voz s konjsko vprego naložili vso

Z leve: Viktor Povsod - Fika, domačin, Irena
Greiner, Zdenko Žagar, Peter Leskovec, Branimira Felle - Miša.
Na fotografiji manjka Jože Svetec.
našo opremo in jo prepeljali v dolino Grbaje
ter tam na drugi livadi postavili tabor.
Prvi dan smo se oskrbeli s hrano, naslednji dan pa sta Zdenko in Peter že začela s
plezanjem: v steni Volušnice sta opravila
prvenstveno smer Koroška, z oceno III–IV+.
28. julija smo opravili daljši planinski pohod:
šli smo čez prelaz Šuplja vrata v dolino Ropojane in naprej po soteski do Vusinj, od tam
pa v Gusinje in nazaj v tabor. Naslednji dan
sta Joza in Miša po svoje raziskovala pogorje, popoldan si je Miša zaželela iti na Volušnico. Na njeno smolo se je tam zaplezala in
ostala v skalah celo noč.
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Peter in Zdenč pa sta zjutraj istega dne, to
je 29. julija, vstopila v smer Grapa, ki poteka levo od Koplja – v Karanfilu; ocena V–VI.
Toda zvečer se je v tabor vrnil Zdenč sam in
povedal, da je Peter zdrsnil pred izstopom in
se poškodoval, dobil je odrgnine in poškodbe
na ledvenem predelu. Zdenč ga je imobiliziral, zaščitil pred hladom ter privezal oziroma zavaroval.
Jožeta sem takoj poslal v Gusinje do prvega
telefona, da je zaprosil za pomoč. Poklicali
so reševalno postajo Javorak – stanica GSS
Nikšić. Ostali pa smo šli pod steno, skupaj
z Ademom Kolenovićem iz Kranja, da smo
z govorjenjem pod steno bodrili Petra; le-ta
nas je na srečo slišal in odgovarjal.
Zgodaj zjutraj naslednjega dne so prišli reševalci s 100 m jeklenice, zavornim bobnom,
Gramingerjevim sedežem, z nosili in s prvo
pomočjo. Nekaj malega so imeli tudi alpinistične opreme.
Manjši del skupine je šel iskat Mišo, ki se je
bila nesrečno zaplezala; varno so jo pospremili v tabor.
Da bi reševali Petra od zgoraj, bi bilo pretežko, zato smo se odločili za pristop do njega
po smeri. Ker so bili reševalci starejši in z
malo alpinističnimi izkušnjami, razen Steva Vujičića, so naju določili, da splezava do
Petra. Stevo je izjavil, da bo ves čas plezal
kot drugi, saj je imel premalo plezalnih izkušenj. Vzela sva 60 m vrvi, kline, prvo pomoč,
Gramingerjev sedež in ostalo. Za improviziran plezalni pas si je priklenil jeklenico, ki
so jo odvijali pod steno, in jo vlekel za sabo.
Ko sva bila oddaljena za dober raztežaj, sva
ugotovila, da bo premalo jeklenice. To sva
sporočila pod steno, zato so po policijski radijski zvezi zahtevali še 100 m jeklenice. Le-to je kmalu pripeljalo dvosedežno letalo in
jo odvrglo blizu tabora v Grbaji. Od tam so
jo prinesli pod steno in jo priključili na Stevovo.
Zaradi težke opreme sva s Stevom vedno
težje nadaljevala vzpon. Dve uri pred nočjo
sva prišla do prečke, 30 m pod Petrom. Jaz
sem jo preplezal, Stevu pa niti po več posku-

Foto: Viktor Povsod

sih ni uspelo. Zato sem se vrnil do njega, saj
je bil ves izčrpan. Pritrdil sem raztegnjeno
jeklenico in jo pripravil za vleko čez prečko,
midva pa sva se spustila pod previs in bivakirala. Nama to ni predstavljalo problema,
Peter pa je bil verjetno že v stiski, saj je že
drugo noč preživljal v steni, ranjen in sam.
Naju ni slišal, toda govorice izpod stene so
prihajale do njega, ga spodbujale in tolažile
z novico, da sva midva tik pod njim. Peter jim
je moral odgovarjati, da so se prepričali, da
je z njim kolikor toliko v redu.
Proti jutru je začel padati dež, kar je še
poslabšalo situacijo. Kljub mokroti sem
preplezal prečko 20 m in napeljal dodatne
vrvi tako, da je Stevo z opremo za mano lažje sledil. Uspelo mu je in potem sva lahko potegnila še jeklenico. V steni sva na približno
40 m razdalje puščala kline za spust.
Dež je počasi ponehal in po nekaj metrih
plezanja sem zagledal Petra. Od veselja sva
zavpila; čeprav je imel ponoči že slaboten
glas, ga je najino snidenje tako razveselilo,
da se je kljub poškodbam glasno odzval. Ko
sem priplezal do njega, sem usidral kline in
poklical Steva, da je tudi on prišel do naju.
Peter je povedal, da mu je tolažba izpod stene močno pomagala, in ko je nekje v prečki
za hip ugledal mojo roko, ga je to držalo pokonci tudi drugo noč.
Petra sva dodatno imobilizirala. Stevo je
predlagal, da me spušča po lesenem zavornem kolutu. Preverila sva sedež, namestila
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jeklenico na zavorni boben, Gramingerjev
sedež sva dala na moj hrbet in vanj namestila Petra. Stevo me je začel spuščati; ker
nismo imeli radijske zveze, so ga po mojih
napotkih usmerjali od spodaj. Dobro nama
je šlo vse do zevi na začetku stene. Tu so
prišli z dodatno vrvjo in mi jo vrgli, da sem
naju s Petrom navezal. Na strmem snežišču
naju je večje število ljudi želelo potegniti od
stene čez zev na snežišče, vendar jim je pri
prvem poskusu zdrsnilo in so padli kot domine. Naju s Petrom je z vso silo vrglo v steno,
največ jih je dobil Peter. Toda pri drugem poskusu jim je uspelo. Takoj so prevzeli Petra
in ga z nosili prenesli v dolino do terenskega
vozila, zatem pa v bolnico v Ivangradu.
Peter je bil v steni tri dni in dve noči, to je
od 29. do 31. julija. Ker je bil edini telefon v
Gusinjah v okvari, sem lahko šele 1. avgusta
poročal o nesreči Planinski zvezi Slovenije
in načelniku Gorske reševalne postaje Pre-

valje Francu Telcerju; le-ta pa je posredoval
podatke domačim. Ta dan smo tudi obiskali
Petra v bolnici, kjer je njegov lečeči doktor
obljubil, da ga bodo operirali. Ker pa se je
naslednji dan Peter počutil sposobnega za
potovanje domov, je bila ta operacija kasneje uspešno opravljena v bolnišnici Slovenj
Gradec. Po prihodu domov sva z Ireno obiskala Petrove starše, jim poročala o nezgodi
in ustrezno potolažila. Obenem sem oddal
zapisnik o nesreči in poteku reševanja načelniku GRS.
Da so dogodki tako gladko potekali, gre
zahvala za resnost pri delu reševanja vsem
članom planinske ekipe, reševalcem Javorak - stanice GSS Nikšić, še posebej pa reševalcu Stevu Vujičiću. Zahvala pripada tudi
Ademu Kolenoviću, Halilu Čekiću ter mnogim neimenovanim iz Gusinj in okolice.
Vodja odprave
Viktor Povsod - Fika

UTRINKI

Koncert Nine Pušlar

Nina Pušlar med obiskovalci

Dan žena in materinski dan

Za mame in žene so otroci vedno najboljši nastopajoči
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UTRINKI

Dan za spremembe, zajtrk na vasi
Podpis pogodbe za najem hotela s podjetjem
Sodexo

Obisk v Domu starejših na Fari
Dan za spremembe, jutranje druženje v Žerjavu

Smučišče je kljub skromni zimi delovalo 75 dni

Nočni slalom za pokal Kralja Matjaža
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PAVLA OSOJNIK
Ob 90. obletnici
Obiskati devetdesetletno krajanko PAVLO
OSOJNIK je pravo veselje; polna je moči, zgovorna, živahno se giblje po svojem prijetno
toplem domu, o zdravju reče le mimogrede,
da je 'devetdeset let, pa brez tablet', iz njenega
živahnega pogleda ji sije zadovoljstvo. Le kaj
bi ji človek lahko še želel!?
Kmalu sva bili v živahnem pogovoru.
Kot mnogim tudi njej življenje ni sadilo rožic.
Od kod ste prišli v Črno?
Doma sem z velike kmetije s Konjskega Vrha
v Lučah. Kar nekaj rodov se že pišemo Kosmač, kar pomeni, da gre kmetija iz roda v
rod. Zdaj gospodari že deveti Kosmač, ki ima
sina Janeza … in rod bo šel naprej.
Vendar mi je mama umrla po porodu, ko
sem bila stara devet dni. Takrat sem imela še
tri brate in tri sestre, sedem majhnih otrok
nas je ostalo brez mame. Kako hudo nam je
bilo, kako hudo je bilo očetu, seveda ne vem.
Oče se je kmalu poročil s sestro naše pokojne mame, mojo teto. Bolj mlada je bila, stara
šele enaindvajset let, vendar nas je lepo sprejela, kot je pozneje sprejemala svoje otroke.
Spomnim se mlajše polsestre, ki je umrla,
stara morda nekaj mesecev. Ležala je na parah in lepo 'spala'. Jaz sem bila stara tri ali
štiri leta. Drugi mami se je rodilo še enajst
otrok. Starši med nami niso delali nobene
razlike, vsi smo bili domači, radi smo se imeli, še zdaj se imamo, kolikor nas je še.

Pavla
Osojnik
pri svojih
90. letih.
Črna,
februar
2016.
Foto: Alojz Repanšek

roke, pšenico smo žele s srpi, žito smo mlatili
z mlatilnico, ki so jo 'gonili' na roke, žito smo
čistili na vetnek … Nobenega stroja, vsak od
nas je trdo delal na domačiji. Lahko pa rečem, da smo fajn živeli.
Kdaj ste šli potem od doma?
Od doma sem šla, ko sem bila stara šestnajst
let. Vojska se je začela, ko sem bila stara petnajst let. Takrat se je sestra poročila na kmetijo tam v bližini. Kmalu pa so ji moža zaprli,
da je ostala sama z majhnim otrokom in sem
šla k njim varvat in ji pomagat delat na kmetiji. Večkrat sva otroka kar na njivo zraven
nesli, da je tam spal in sva medve lahko kaj
delali. Moških ni bilo, vojna je grozna. Moji
starejši bratje; eden je prav pred vojno odslužil vojaščino v kraljevi gardi. Bil je doma
na dopustu, potem je šel v Avstrijo k nekemu
kmetu delat. Prišel je domov, odšel k partizanom – in ga ni bilo več nazaj. Drugi brat
je imel poziv, tretji je moral v nemško vojsko.
Za nobenega od njih nismo več slišali, enostavno ni jih bilo več. Nobenemu ne moremo
prižgati sveče na grobu, ker ne vemo, kje so

Kako ste živeli, ko vas je toliko sedelo okoli
mize?
Kmetija je bila na sončni strani in pridelali
smo si vse, kar smo potrebovali za prehrano
v družini in za krmo živine. Redili smo krave, prašiče, ovce, kokoši, dva konja za oranje,
za vožnjo pridelkov in razne prevoze. In smo
delali. Seveda vse 'na roke'; z motiko, grabljami, s koši in kar je še drugega kmečkega
orodja in pripomočkov. Rpico smo plele na
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končali svoje življenje. Mlajši je bil komaj devetnajst let star, najstarejši šele štiriindvajset. Taka žalost je bila za njimi.
Kmalu po vojni ste prišli v Črno?
Sem sem prišla na jesen, leta 1945. Nekaj
časa sem živela v Rudarjevem, nato sem šla
za eno leto k Cvelbarju služit. Potem pa sem
šla na šiht v jamo.
Ste tudi ženske delale v jami?
Ženske smo delale vse, kar se dela v jami,
le vrtali so moški. Vsa druga dela pa smo
opravljale tudi ženske. Saj nas je bilo kar nekaj knapic.
Po tem sem šla delat v bolnico od 1958. do
1962. Delala sem v kuhinji, kjer smo se zelo
razumele in rada sem hodila na šiht. Vsega
sem se lotila. Tudi zelje sem tlačila. Smo imeli en velik škaf, v katerem smo kisali zelje.
Dobro sem si umila noge, oblekla ene bele
gate in sem šla tlačit. Pa je takrat g. Radovič rekel, da ne bo jedel tega zelja, ker imam
kosmate noge. Odgovorila sem mu, da jih
imajo tudi moški in nekdo pač mora potlačiti
zelje, da se bo skisalo. Takole smo se hecali.

Družina Kosmačevih. V zadnji vrsti stoji sedem
otrok Pavline mame, prva od leve je Pavla, v
prvi vrsti stojijo otroci očetove druge žene, trije
še manjkajo, saj so se rodili pozneje. Luče, 1942.
Lastnica fotografije je Pavla Osojnik

Zadnjih deset let sem delala v CUDV-ju v kuhinji. Upokojila sem se leta 1984. Takrat sem
dobila vnuka in nam je prav prišlo, da sem
ga lahko varvala, ko je šla hči nazaj v službo.
Zdaj so vnuki že odrasli. Pravkar sem dobila od enega razglednico z Malte, kjer je bil
službeno. Imam že tri pravnukinje in se jih
vedno zelo veselim, kadar me pridejo obiskat.
Tako hitro gre cajt, zato pa tako hitro star
grataš.

In potem ste se poročili.
Bilo je leta 1948, ko sem se poročila s Francem Osojnikom iz Koprivne. Ni me pustil
hoditi na šiht, je rekel, da bova že brez tega
živela. Res sva si z njim zgradila tole hišo.
Komaj šest let sva bila poročena, ko se je
leta 1954 ponesrečil, ko se je kamion, naložen s hlodi, obrnil in ga pokopal. Ostala sem
sama. Tule, kjer živim zdaj, je prizidek, ravno prav velik je za mene.

Menda ste imeli velik obisk v dneh, ko ste
praznovali devetdeset let.
Tako so me presenetili za ta moj praznik,
da nisem vedela, kaj bi. Prišle so tri sestre z
možmi, dva brata in njuni ženi. Tako sem bila
presenečena, da sem se tresla od tega. Sploh
nisem pričakovala nikogar, pa so prišli. Z
gasilskim avtom so se pripeljali. Sosedje so
se prestrašili, da morda pri meni gori. Seveda ni bilo nič takega. Pripeljal jih je nečak, ki
je tam gasilec, in so se vsi lahko spravili v ta
avto. In vso pogostitev so prinesli s seboj, saj
so si lahko mislili, da doma nimam kaj dati
na mizo, ker se niso najavili. Še kozarce, tudi
pecljate za šampanjec, so prinesli s seboj. In
seveda dobrote, vse domače. Lepo smo se
imeli in bila sem zelo vesela.

Potem ste se še enkrat poročili?
Drugič sem se leta 1962 poročila z Romanom, prav tako se je pisal Osojnik, doma je
bil na Pristavi. Z njim imava hčer Miro in
sina Radota. Tudi drugi mož mi je že umrl,
tako da sem vdova že nad dvajset let.
Vendar še niste mogli v pokoj, ko so ukinili
bolnico v Črni?
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Še nekdo vas je prijetno presenetil?
Seveda so mi prišli čestitat še moji prejšnji
sodelavci iz CUDV-ja. S kombijem so se pripeljali, trinajst jih je bilo. Drug drugega smo
bili veseli. Saj jih nisem imela kam dati, kar
zunaj smo se malo poprauhali pa se nasmejali. Važno je, da so se me spomnili. Saj nas,
upokojence, vsako leto tudi peljejo na izlet.
Zdaj je naš vodja Marijan Lačen in letos si
bomo ogledali Ljubljano in Ljubljanski grad.

se, večkrat pa me prideta pogledat. Kaj
večjega mi pripeljeta, iz trgovine si kaj malega prinesem sama. Toplo imam, dovolj veliko je tole za mene. Dogcajt mi nikoli ni; berem cajtnge, si pospravljam, kuham, delam
ribance, zmeraj najdem kaj, da se zamotim.
Zadovoljna sem s svojim življenjem.
Gospa Pavla Osojnik! Iskreno vam čestitamo
ob vaši 90. obletnici. Bodite še naprej zdravi,
naj vas še naprej veseli živeti, naj vam vsak
dan prinaša kaj lepega, da boste to svojo vedrino prenašali na vse, ki jih imate radi.

Kako zdaj preživljate svojo jesen življenja?
Vse imam, kar potrebujem, in sama se rihtam. Kuham si, če kaj potrebujem, mi pomagata hči Mira ali sin Rado. Kar pokličemo

Marta Repanšek

SKRB ZA PTICE
Koliko skrbimo za ptice pozimi? Nekateri
malo, nekateri pa sploh ne. In kako dobro
sploh poznamo vrste ptic? Mnogi žal le delno. Silvo Kordež, 64-letni upokojenec z domačije nad Mušenikom, pa je izvrsten opazovalec ptic in to zimo je za njihovo krmo
nakupil čez 600 kg sončničnih semen!
Silvo, nekdanji delavec v 'fabriki' na Ravnah,
že vse življenje živi med živalmi. Na njihovi
zemlji v Podpeci, kjer živi s sestro Zdenko
in svakom Karlijem Štrucem, so se desetletja, ko sta kmetijo vodila še njegova starša,
in kasneje, ko je Silvo predčasno odšel iz
'fabrike', ukvarjali z rejo govedi in prašičev
ter prodajali meso in mleko. Danes je v hlevu le še devet glav in k njim hodi po domače
mleko samo nekaj bližnjih Črnjanov. »Zadnje
čase so naše krave 'v penziji', bolj počivajo,«
razlaga Silvo.
So pa vsi trije pravi ljubitelji malih živali: pri
hiši je veliko mačk in en pes, skrbijo pa za
divjad in na stotine ptičev. »Pozimi običajno
porabim za krmo ptic okoli 200 kg semen in
loja, toda letos so prihajale cele jate. V sadovnjaku je pristajalo po sto ptičev in ko so
zaprhutali, je zavel veter za njimi. Zelenci,
štiglci, čižki, siničke, ščinkavcev je bilo tokrat

manj, potem pa pridejo še drozgi, pastorke,
kosi, pa še kak skobec je med njimi«
Dobro se razume tudi z divjadjo, saj redno
hrani srnjad, z enim lisjakom se je celo
spoprijateljil. »Že dolgo pa nisem videl zajca.
Pred leti smo kdaj pa kdaj sledili tudi medveda. Če bi se pojavil pri nas, bi bil tudi on moj
prijatelj,« se nasmehne.
Silvo je na koncu pogovora podal še sporočilo za lovce: »Če bi vsak 'jager' poskrbel za
eno ptico, bi nam, drugim, ne bilo treba toliko krmiti teh prijetnih, nam vsem koristnih
pojočih malih živali!«
Irena Greiner
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DA NE POZABIMO
BILO JE NEKOČ V ČRNI
Za to številko je Pavla Osojnik prispevala 1.
in 2. fotografijo:

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

Knapice pred vhodom na delo v jamo na Igerčevem. Od leve: ? Burjak, Rozalija Fajmut, Pavla Kosmač, por. Osojnik, Ančka Veršnik, por.
Keršnar, Draga Paradiž, por. Ošep, Marija Kordež, por. Gutovnik, Marija Kaker, por. Kotnik,
Rozka Kotnik, por. Kramberger. Leta 1948.

Osebje v kuhinji v bolnici Črna. Ob servirnem
vozičku z leve: Elizabeta Tomšič, Marija Petrič,
Pavla Osojnik, Helena Berlogar, Slavica Šlajmer,
Rozka Tomšič, por. Repnik, Ana Obretan, por. Jurič. Okoli leta 1961.

3. fotografijo je prispeval Jože Savelli:
Ekipa NK Pece leta 1961, na tekmi v Mežici: stojijo od leve Štefan Šteharnik – Pišta, vojak, Ludvik
Ošlak, Jože David, Franc Kordež, Milan Savelli,
vojak, Alojz Grobelšek – Zebec, Vinko Šteharnik,
vojak, Franc Jug; čepijo Franc Drolc, Vili Šepul,
Zdravko Ošlak, vojak, Filip Dolinar.
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TRIJE KSIHTI PEČIJEVE BAJTE
Helena je bila konec 19. stoletja naselje z le
nekaj hribovskimi kmetijami. Z odprtjem
helenskega rova (štolna) leta 1876 so se v kraj
pričeli naseljevati rudarji. Ker v kraju ni bilo
stanovanj, so lastniki rudnika odkupili mnoge kmetije in vanje naselili rudarje. Helenski
obrat se je širil. V Heleni je bila zgrajena
seperacija, v Šmelcu hidroelektrarna. Leta
1905 so helenski rudarji nakopali kar 89 %
takratne celotne rudniške proizvodnje.
V Heleno je prihajalo vedno več rudarjev z
družinami. Da bi zadostili stanovanjskim poselili v dolino. Helena se je pričela prazniti.
V Heleni je danes le malo sledi, ki bi lahko
pričali o dolgoletnem rudarjenju. Rudniške
zgradbe so v večini porušene. Krajani, ki se
še spominjajo tistih časov, pa odhajajo in z
njimi odhajajo v pozabo zgodbe in pričevanja .
V kraju si prizadevamo ohraniti in prikazati
vsaj delček iz te bogate zgodovine kraja. V
ta namen smo s pomočjo Občine, Evropskega sklada za razvoj podeželja, Rudarskega
muzeja iz Mežice in zavzetih posameznikov
na ogled postavili »rudarsko zbirko«.
Lepo povabljeni na ogled zbirke.

trebam, so v Heleni zgradili tri večstanovanjske hiše (hauze), v Šmelcu pa dve.
Leta 1931 je v Heleni in njeni bližnji okolici
prebivalo 1.114 prebivalcev. V istem obdobju
v Črni 1.052 in v Mežici 653 .
Za zagotavljanje osnovne preskrbe so skrbele tri trgovine. Trgovina pri Škrubeju na
Mihevi žagi in Pečijeva trgovina v Heleni.
Po koncu druge svetovne vojne so trgovino
odprli tudi v prostorih nekdanje separacije,
tako imenovan Konzum. Ta trgovina je bila
odprta vse do leta 2000.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se
rudne zaloge helenskega rudišča izčrpale.
Helenske rudarje so pričeli premeščati na
druga delovišča. Da bi bili bližje novemu delovnemu mestu, so se mnogi z družinami pre-

Jaka Pernat
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PO HAVAJSKEM OBREDU
ODPUŠČANJA

Boža Potočnik, avtorica spodnjih verzov,
pravi o sebi:
»Pesem, ki me nekako premakne, je tista osnova, ki mi nudi izziv za uglasbitev. Slednje
me navdihuje, zato sem začela zapisovati
načrtno nekaj za morebitno uglasbitev še
sama. Sebe vidim bolj kot interpretko spevne poezije, saj s petjem dobi le-ta lahkotneje
posredovano dimenzijo.«

Mar je prava mera sonca tisto,
da zajamem občutek brezčasnosti.
Me trpljenje ne zlomi,
ojekleni.
Rada živim,
zaplešem tango
po odplačanih dolgovih
zaradi prekletstva.
Odpustim,
grem naprej
- bolj človek.
Opazim majhne drobne stvari,
kot roso jutranje trave,
širim dobro.
Osvobojena
po havajskem obredu odpuščanja
ho oponopono.
Večkrat ponovim:
Žal mi je. Prosim, odpusti.
Rada te imam, da, rada te imam.
Hvala ti.
Večkrat si ponovim:
odpuščam si,
hvaležna sem, osvobojena.

JAZZ IMPROVIZACIJA
Tokrat nekaj se je sklenilo,
spletlo
z ustvarjanjem.
Nastala je enkratna
- unikatna mojstrovina.
Tvoja melodija z violino,
pristna energija
- jazz improvizacija,
segla mi je v vse gube srca.
Leta sem snovala s primesmi
za vse to.
Nate sem čakala že od nekdaj,
ganjena lijem solze sreče.
Jazz improvizacija zame je zdravilo.

HVALOSPEV

LASTOVICA

Ljubezen je radost!
Komu več dana?
Brez nje sem kot izgnana!

Vedno me je nekaj vleklo nazaj,
med te hribe, doline,
v rodni kraj.

Pojem ji slavo,
toliko daruje,
omamlja,
varuje.

Dlje kot sem bila,
bolj sem hrepenela po tebi, domovina.
Koliko domoljubja!
Priletela sem čez nazaj
v željno domače gnezdo.

Še živi onkraj sveta.
Ljubezen je hrana,
brez nje sem kot izgnana.
Pojem ji slavo!
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Foto: B. Hancman
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ŠOPEK RAUŠA
Drobne nožice so se poganjale od enega do
drugega roba kolovozne poti ter se izmikale
ostremu kamenju. Bili so to veliki, srednji ter
čisto majčkeni kamenčki. Ti so bili najhujši,
saj so se prilepili na golo stopalce in nikakor
niso hoteli dol. Pot je bila mrzla in mokra. Na
nasprotni strani je Pogorevc žarel v spomladanskem soncu, a pod Pušo je še vedno ležal
mrzel hlad. »Ravš je že v cvetju, mira pa še
ni!« je slišala očeta, kako se je pogovarjal z
znancem, s katerim sta skupaj krampala v
jami. V svojih kratkih letih je mala Marija že
vedela, kako dišijo nežni in majhni cvetki, saj
je pred letom že vonjala čudoviti vonj, ko je
oče prinesel mami šopek dišečih cvetlic. Videla je, kako se mama smeji in kako se oče
zadovoljno muza okoli nje. »Danes bom jaz
nabrala rožice za mamo!« si je v svoji glavici
predstavljala mala Micika. Tako jo je klicala
mama, ko jo je, sicer redko kdaj, posadila na
kolena. »Micika, diči, diči, diča, urno na konjiča, moja Micika!«
Iznenada pa se je pojavil čisto navaden strah,
saj tako daleč od doma sama še ni bila. Žareči hrib pa je vabil.
Priskakljala je do mesta, kjer je potok dohitel kolovoz. Nekaj časa sta se, kakor bi si
podala roki, skupaj valila in potovala soncu
naproti. A za ovinkom je bilo znova mračno
in vlažno. V svoje nosnice je vlekla močan
vonj po trohnobi in gnitju, tako nekako, kot
bi vonjala očetove šufarice, ki si jih dolgo ni
opral. Hitro, hitro, je še bolj zacepetala in
se pognala žarečemu robu naproti, ki je bil
vedno bližje. Sončni blišč je bil močan, zaščemelo jo je v njenih sivo modrih očeh. Topli
sončni žarki so potovali po drobnem telescu in Miciki je postalo prijetno toplo. Dozorelo vresje je dišalo suho, žuželke vseh vrst
so brenčale ter brundale. Zavila je na stezo
proti Krstavcu.
Toplo sonce jo je čisto omamilo in utrujena se je naslonila na staro podrto deblo, ki
jo je veter Bog ve kdaj podrl ravno zanjo.

Zagledala se je v čisto modro nebo. Dremež
pa ji prekine čisto razločni zvok grmenja. A
nebo je lepo in bleščeče. Znova jo je postalo
strah. Z velikimi očmi se ozira naokrog in ne
ve več, kaj išče. V svojem obupu zagleda trideset korakov stran zaplato grmičevja med
vresjem, skoraj iste barve. Dišeče in opojne
cvetlice se ji smejijo v očeh in strah zamenja
radost. Po vseh štirih se mukoma prikoplje
skozi rastje do zaželenih rožic. Z veliko moči
je natrgala za dlan velik šopek. V tistem trenutku je čisto izgubila občutek za čas, sonce
je bilo navpično nad njo, a grmelo je vedno
glasneje.
S šopkom v roki se je spustila z dehtečega
hriba in se napotila po stezi navzdol. Na levi
je žuborel potok in prvič je videla ptiča z rumenim kljunom, kako je čofnil v tumf in izginil. Spet je bilo vse tako novo in čarobno, da
je pot do križišča, kjer bi morala navzgor, pa
ni, minila prehitro. Nikoli še ni bila tako blizu veliki vodi, ki se je razlivala čez peči. Ptič
z rumenim kljunom jo je zvesto spremljal, v
ročici je čvrsto držala svoj prvi šopek, šopek
dišečega ravša.
Steza počasi postaja že čisto prava cesta,
ilovica prekrije ostro kamenje in hoja Miciki ne predstavlja več težav. Nepričakovano
pa se znajde med ljudmi. Kot majhna srnica
je zašla med velike, v zeleno oblečene lovce.
Vsaj zdelo se ji je tako, da so lovci, ker so bili
v zelenem in so imeli puške. Podobni so se
velikokrat ustavili na njihovi domačiji in oče
jih je vedno pogostil z žganjem. Pa niso bili
lovci, kasneje je izvedela, da so to bili vojaki.
Nebogljeno se je mala Micika prebijala skozi
gnečo, šopek je krčevito stiskala za hrbtom.
Oči so že bile polne solz in čisto malo je manjkalo, pa bi se razlile po obrazu. Pred njo se
nenadoma pojavi velik možak in močni črni
brki so se ji zdeli gromozanski. Bil je tako velik, da ji je zakril sonce. Stisnjene rjave oči
so potovale po drobnem dekletcu. V nerazumljivem jeziku jo je nekaj vprašal. Njegov
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V teh nepozabnih trenutkih pa se je cvileče oglasila piščalka. »Alarm, alarm!« Mož z
brki se je zdrznil. Na hitro je obrisal bajonet
in ga potisnil v nožnico. Preostanek konzerve ter kisli komis je potisnil deklici v roke, jo
pograbil in postavil nekaj metrov višje nad
rob ceste, kjer je bila varna pred tekajočimi
vojaki in bezljajočimi mulami. Nad cesto se
je dvignil oblak prahu, ki se je počasi spuščal na odprto konzervo. Vojakov v nekaj
minutah ni bilo več. Grmelo je vedno bolj, a
nebo je bilo še vedno jasno in modro.
V daljavi je deklica zaslišala klicanje. »Micika, Micika ... » Na kolovozu je ugledala očeta in za njim mamo. Pred sabo je še vedno
držala ostanke svoje nepričakovane pojedine, le šopka za mamo ni bilo več. Počasi se
je odpravila skozi ravno obdelane njive čez
mlako do poti, ki vodi do domačije. Na vrhu
sta jo že čakala oče in mama. Sonce se je
prav počasi pričelo spuščati za Pušo, v nekem trenutku sta se starša stopila s soncem,
ki jima je svetil v hrbet. Micika ni nikoli pozabila te slike.

glas ni bil tako grozen, a je vseeno stisnila
ramena skupaj. To mu je bilo zgleda všeč in
njegov trdi obraz je dobil blag izraz. Micika
ni vedela, zakaj je nenadoma stegnila roko s
šopkom predse in ga ponudila možaku. Ta je
bil sprva presenečen, a že čez trenutek se je
glasno zasmejal. »Rauš, poglej, Štefan!« In se
obrnil proti prijatelju. »Olmrauš!«
Droban pušlc je bil hitro razdeljen na dva
manjša. Vojaka sta duhala opojne cvetlice in
izgledala sta srečna in zadovoljna. Nič več
nista bila grozna in velikanska v dekličinih
očeh. Mož z brki se je nenadoma obrnil in
pobasal Miciko. Odložil jo je na štor stare
smreke, s katerega se je še cedila smola. Segel je v svoj krušnjak in izvlekel kos trdega
komisa ter konzervo, lepo bleščečo stvar. Z
bajonetom je konzervo odprl, postrgal plesen s komisa ter ga na debelo namazal z vsebino konzerve. Micika sprva ni hotela podarjenega, a jo je premagala radovednost.
Poskusila je boječe in kaj kmalu so se ji usta
napolnila z blagodejnim okusom kuhanega sadja. Marmelada. Tudi to je bilo prvič v
njenem kratkem življenju. Trikrat ji je mož
z brki na debelo namazal sadne mezge na
komis, da je le-ta popustil in se omehčal.

Gvido Jančar

VSAKA ŽENSKA MORA VEDETI,
DA JE ZATE EDINA
Niko Brumen je slovenski pesnik, pisec aforizmov in pedagog. Korošec. To in še nekaj
malega izvemo o njem na svetovnem spletu. Na njegovi spletni strani ga slišimo peti
lastne uglasbene pesmi. V Centru starejših
Zimzelen v Topolšici ga od lanske jeseni, ko
je postal njihov stanovalec, spoznavajo vsak
dan bolj. Ob slovenskem kulturnem prazniku so Nika, njegove pesmi in aforizme
predstavili tudi sostanovalcem.
»Drugačen sem: / naj tak ostanem, / naj sebi
le, / ne drugim, / sanje kradem,« pravi Niko
v zadnji kitici svoje pesmi Drugačna molitev

v pesniški zbirki Brevir duše note življenja,
ki jo je izdal skupaj s pesnico Dragico Novak
Štokelj.
Odkrito pove, da je bil in je drugačen. Prepričan je, da ga je takšnega naredilo zgodnje
otroštvo: »Že kot otrok sem si nekaj naložil,
naložil sem si polno krivdo za stvari, ki niso
bile moja krivda. To so bili vojni časi, nikogar
nisem in ne bom sovražil zaradi tega, a vseeno travme ostanejo.«
Rojenega na začetku leta 1943 v Javorju ga
je namreč le leto in pol starega močno zaznamovala materina tragična smrt v boju
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no preliva kritičnost do družbe, sveta, ljudi
in sebe. Za več knjig jih je, izhajali so v Večeru in koroškem časopisu Prepih, v rednih
rubrikah jih je prebiral poslušalcem Koroškega radia in Radia Radlje.
Še danes so aktualni, ostri, iskrivi, grobo
humorni. »Vse aforizme še danes podpišem.
Predvsem pa vam rečem: poslušajte svoje
srce, ne tujih besed. Človek je bog sebi in nikomur drugemu.«
Niko je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
na Ravnah na Koroškem končal gimnazijo.
»Živel sem grofovsko, brez obveznosti. Pisal
sem pesmi, in to sem počel zato, ker sem se
s tem važil, izkazoval z nečim, česar drugi
niso znali.
Po gimnaziji nisem dokončal več nobene
šole, vse bi lahko, vpisal sem se na tri fakultete … Vse me je zanimalo, vse možnosti sem
imel odprte, sošolci so me imeli v čislih. A bil
sem čuden tip v vseh ozirih, tudi pri sošolcih,
ker se jim nisem podrejal.«
Pa zaradi vsega tega ni imel težav z ljudmi,
drugi so imeli težave z njim. To so mu gladko
priznavali.
Kot pedagog je najprej delal v osnovni šoli
v Črni na Koroškem, nato pa se je zaposlil
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v
Črni. »Kot pedagog sem bil preveč topel, preveč popustljiv, ljubeč, pa še kakšen preveč
je bil … Samega sebe nisem cenil, zato me
tudi kot pedagoga ni bilo kaj prida,« pošteno
prizna.
Trpek, a hkrati bogat je pogovor z njim. Zdaj
pravi, da si ne želi ničesar več, le mirno smrt.
»Rosno mlad nisem več, tudi rosno mlad nisem bil nikoli,« je še ena čisto njegova misel,
ki izraža Nikovo drugačnost.

Niko Brumen zadovoljen preživlja jesen življenja
v Zimzelenu.
/foto D. J./

s sovražnikom. Mater je pogrešal celo življenje. Dom in zavetje mu je dala babica, a
nekaj je vedno manjkalo. Tista prva ženska
v življenju otroka, ki mu da dediščino in popotnico za samostojno pot.
»… Če se še enkrat bi rodil, / le eno bi storil:
/ dve materi bi zaželel, / da eno bi obudil …«
(V paru)
»Izključno s pesmimi lahko izraziš nekaj, česar ne bi povedal drugače. Tega, o čemer govorijo moje pesmi, sicer ne bi povedal nikoli,« pravi in pri tem misli predvsem na pesmi,
ki jih je napisal o ženskah, ženski, za žensko.
Kajti pravi: »Ženska je tista, okoli katere
se vrtijo naše sanje in naše ljubezni. Vsaki
ženski moraš pisati, kot da pišeš samo njej.
Vsaka mora vedeti, da je edina. Ženskam ne
smeš lagati. Ženske moraš imeti rad. Vsaka
bi rada imela moškega, ki bi jo imel tako rad,
kot sem jaz imel rad moje ženske.«
Pesmi so čutne, iskrene, nežne, žalostne …
»Več me ne ljubiš, / ne čutim ti utripa, / za
mano več roka / tvoja ne tipa.« (Konec)
Z ljubeznimi se je obremenil, saj je zelo čustven človek. »Iz ženske, ki sem jo imel rad,
sem naredil ikono. Preveč čustev sem naložil
vase …«

Ob koncu pogovora je bil hvaležen poslušalcem za potrpljenje in poslušanje ter hvaležen sebi, da se je pustil, dovolil odpreti, morda tudi olajšati.

K sebi moli, človek, sebi si bog!

Diana Janežič

Povsem drugačne občutke in pogled na svet
pa sporoča Niko v aforizmih, v katere odlič45

BISERNA POROKA
V soboto, 9. 4. 2016, sta biserno poroko slavila Marija in Vid Jelen. V krogu svojih domačih in prijateljev sta obnovila svojo 60-letno
zakonsko zvezo, kar ni dano vsakomur in
pomeni neskončno srečo, tako za slavljenca
kot tudi za njune otroke, vnuke, pravnuke in
številne sorodnike ter prijatelje.
Spoznala sta se v Razborju in svojo ljubezen potrdila 4. 2. 1956 v Podgorju pri Slovenj
Gradcu. Rodilo se jima je 5 otrok. Leta 1964
je Vid podedoval staro hišo v Črni na Koroškem, ki sta jo pridno prenovila, in v tem novem skupnem domu se jima je rodil še zadnji, 6. otrok.
Oče je sam hodil v službo, mati pa je bila gospodinja in je poskrbela še za vsa ostala dela
pri hiši, kajti s šestimi otroki ji ni bilo nikoli
dolgčas. Lačni niso bili, vendar ni bilo lahko,
kajti ob eni plači in obnavljanju stare hiše so
se morali marsičemu odreči. Sreča je bila,
da je znal oče narediti čisto vse, kar je delal
po službi, kolikor mu je čas dopuščal. Otroci
so odraščali in odšli po svoje ter si ustvarili
svoje družine.
Življenje je teklo naprej in vsa ta leta sta ju
krepila ljubezen in spoštovanje drug do drugega. Kljub letom, ki jih imata, sta srečna, da
imata ob sebi svojo družino in prijatelje, ki
ju vsak dan obiščemo in jima krajšamo čas,

zato jima želimo še mnoga srečna in zdrava
leta ter da bi jih nasmejana dočakala na klopci pred svojo hišo.
Eva Jelen

ŠE DVA UTRINKA

Del odličnega kulturnega programa ...

... na Skupščini PZS v Črni
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SVET KITAJŠČINE IN KITAJSKE
SKOZI OČI ČRNJANKE
Ob omembi učenja kitajščine oziroma kitajske pisave se marsikomu zazdi, da je sestavljena iz samih nelogičnih črt in znakov.
Malokdo bi se sploh lotil raziskovanja tega
jezika. Zanimivo je dejstvo, da se kitajska narečja med seboj pogosto tako zelo razlikujejo,
da se Kitajci iz različnih koncev med seboj
sploh ne razumejo. Združuje pa jih skupna
pisava, katero pogosto uporabljajo za komunikacijo. Karlino Potočnik, Javorčanko, je v
času šolanja pritegnila ravno kitajščina. V
pogovoru nam je zaupala svoja popotovanja
v svetu kitajščine in Kitajske.

med poletjem prvič odpotovala na Tajvan.
No, od takrat naprej o tej ljubezni ni bilo več
dvoma in potem sem bolje vedela, zakaj in
kako naprej. Kitajska pisava je hec, zelo logična, ko enkrat padeš v njo. Prisežem.

Odločila si se, da se na Filozofski fakulteti
v Ljubljani naučiš kitajščine, enega izmed
najtežjih jezikov. Zakaj ravno kitajščina?
Kitajščina me je dobesedno pritegnila. Že
v osnovni šoli, ko smo nekoč slučajno imeli
uro iz kaligrafije. Nadaljevalo se je v gimnaziji, ko sem imela priložnost spoznati neko
študentko, ki je bivala na Kitajskem. Način,
s katerim je predstavila svojo izkušnjo, me
je spodbudil k razmišljanju o tem, kaj si želim sama. Nato pa sem tu in tam zavila na
spletno stran sinološkega oddelka in odločnost je bila iz dneva v dan večja. Prav tako
pa tudi strah pred neznanim. Poleg vsega se
mi je takrat zdela to perspektivna izbira z
vidika iskanja službe v prihodnosti. In odlična priložnost, da v življenju potujem. Bi pa
dodala to, da se študij imenuje sinologija, saj
vključuje tudi kulturo, ekonomijo, zgodovino,
umetnost … cel paket Kitajske.

V času študija si bila na Kitajskem. Kaj meniš o tovrstni izkušnji – študentski izmenjavi? Bi jo priporočila še drugim študentom?
Absolutno bi jo priporočala tistim študentom, ki jih te stvari pritegnejo, pa oklevajo med 'bi al' ne bi'. Splača se! Če govorim
o svojem primeru, pa sem vesela, da sem
imela stoodstotno podporo pri najbližjih ter
dovolj poguma. Ta izkušnja mi je odprla obzorja. V mnogih situacijah je od mene zahtevala samostojnost, hkrati pa sem se učila o
povsem drugi kulturi, spoznavala sem ljudi
različnih narodnosti in njihove poglede na
svet. Izziv mi je bil seveda tudi kitajski jezik.
Hkrati pa sem z vsakim potovanjem na Kitajsko šla stran od tukajšnjega kroga prijateljev in družine. To je bil ta del procesa, ki se
me je vselej najbolj dotaknil in me tekom let
izoblikoval v vseh možnih pogledih.

Kako si se tekom študija 'spopadala' z učenjem tega jezika, glede na to, da je Kitajska
daleč stran in jo le malokdo govori v Sloveniji, da niti ne govorimo o kitajski pisavi?
Od začetka je bilo prisotnega veliko adrenalina ter 'lederzica'. Tekom študija smo se
tudi zelo povezali s preostalimi študenti in
se spodbujali, si pomagali, delili navdušenje
in radovednost. Nato sem po prvem letniku

Že pred odhodom si se podučila o kitajski
kulturi. Ali te je morda vseeno doletel »kulturni šok«, ko si dejansko bivala v njihovi
državi?
Pa še kakšen. Nikoli ne bom pozabila, ko
sem tja prvič potovala sama. Celotna zgod47
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ba je posrečena. Bistveno je, da sem si kot največjo zmago štela to, da sem našla svoj hotel.
Ko mi je uspelo stopiti čez prag sobe, sem padla v jok. Leto pred menoj se je zdelo kot cela
večnost. Prvih nekaj dni sem jedla v Mc Donaldsu. 'Za ziher'. Radovednost je sicer hitro
premagala začetno negotovost. Drugače pa je
Kitajska polna šokov, evrocentrično gledano.
Ko se enkrat znebiš okov svojega okolja, postaneš bolj razumevajoč in lažje sprejemaš nove
informacije.
Snežna skulptura (mesto Haerbin)

lavci tovarn, ki pretežno izvažajo produkte v
Evropo in ZDA, iz mest enkrat letno potujejo
domov na podeželje k svojim družinam.
Presenetila me je tudi dihjemajoča pokrajina
po celotni Kitajski ter veličina vsega. In mesto
na severu Kitajske, kjer se zaradi mrazu lahko
vozijo z avtomobili po zaledenelem jezeru in
kjer gostijo festival snežnih in ledenih skulptur. Pa vsakovečerni plesi (predvsem starejših
ljudi) v parkih, na ulicah. Na drugi strani pa
smog v mestih. Seznam je (pre)dolg.

Kitajski zid,
Peking
2012

Je morda kaj, da pogrešaš in bi »prinesla« nazaj s sabo v Slovenijo?
Občasno pogrešam občutek, ki sem ga imela
tam. Da je za vogalom vedno nekaj, kar me bo
presenetilo ali pretreslo. Neverjetni so – v vseh
pogledih. Po to se bom, upam, še naprej vračala tja.

Če primerjamo kitajsko in slovensko kulturo
- bi lahko našla kaj podobnosti ali smo popolnoma drugačen narod?
Vsi smo ljudje in to velikokrat pozabljamo
oboji. V tem smislu sem dosti bolj kritična do
Slovencev. So pa nekatere značilnosti, ki nas
delajo različne. Kitajci so v splošnem prijazni,
zaradi politično-ekonomskega sistema pa
veliko bolj samosvoji. Mi smo sicer bolj nedostopni, ampak zelo dojemljivi in prilagodljivi.
Kulturne razlike med nami so ogromne. In te
bi morali spoštovati, saj se lahko drug od drugega veliko naučimo.

Kakšni so tvoji cilji v bližnji prihodnosti? Imaš
željo po selitvi na Kitajsko ali te zanima delo
na domačih tleh?
Želje po selitvi na Kitajsko ali kamorkoli drugam nimam, ker je Slovenija veliko bolj primerna za življenje, kot si ga predstavljam. Tukaj imamo vse, o čemer mnogi po svetu samo
sanjajo. Se pa zavedam, da se tudi to lahko zgodi in bi to storila.
V prihodnje se vidim nekje, kjer bom s Kitajsko v stiku tako ali drugače. Zaenkrat mi je to
omogočeno v podjetju, kjer sem trenutno zaposlena. Ko mi bo to postala prevelika cona udobja, pa upam, da bom znala iti za tem, kar me
osrečuje.
Barbara Jelen

Kaj se ti je tam najbolj vtisnilo v spomin?
Na Kitajskem sem ugotovila, da nič ni nemogoče. Osupnilo me je recimo praznovanje kitajskega novega leta. Od vse pirotehnike sem
imela občutek, da sem na vojnem ozemlju. Presenetilo me je vse, kar je »fake« (ponarejeno),
od mest (kot so Pariz, Benetke ipd.), alkohola,
hrane, tehnologije, do znamk v splošnem. Pa
najbolj množične kitajske migracije, ko vsi de-
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SREDI ZIME V VROČEM POLETJU!
li gorske reke v zgornjem toku. Pa so jim šle
malo na živce, ker jih niso mogli uporabljati
za svojo zabavo in za šport. Bilo je premalo
vode in preveč skal. V spodnjih tokih je bilo
več vode in si lahko raftal ali kajakiral. Zgoraj pač ne. Pa se je v želji, da se uporablja tudi
zgornje tokove rek, razvil tubing.
Naš vodič, simpatičen domačin, mi s strehe
kombija pomoli tubo, t.j. veliko avtomobilsko
zračnico, ki je oblečena v platno, zgoraj na
vsaki strani pa ima ročaj. Oblečem si rešilni
pas in na glavo poveznem čelado. Tubing se
lahko začne. Zračnico si naložim na hrbet in
jo po ozki džungelski poti uberem proti koritu
reke. Tone je tik za menoj. Ko prideva do reke
in se soočiva s hitrim tokom, brzicami, posejanimi z balvani različnih velikosti, se nemo
spogledava in nama ni nič jasno. A s tem »šlauhom« naj se spustiva tu notri? O, ne! Skoraj
se že obrneva nazaj, ko zaslišiva vodiča: »Tukaj se jih kar nekaj, tistih bolj strahopetnih,
premisli in ne gredo v vodo.« O, ne, to pa ne!
Zabredeva v vodo. Po navodilih vodiča se namestim na tubo, nekako pol leže pol sede. Še
preden se dobro zavem, me vodič potisne v
vodo čez prvo brzico. Zadnje, kar še slišim, so
njegove besede: »Prepusti se toku.« Vrti me,
meče naprej in nazaj. Poskušam uporabiti
vse svoje znanje iz čolnarjenja, a nič ne pomaga. Nosi me kar samo, malo s pogledom
naprej, malo nazaj. Bolj ko se poskušam upreti toku in narediti nekaj po svoje, po logiki, ki jo poznam, bolj se vrtim neodvisno od
sebe. Še bolj se uprem za mene nelogičnemu
pasivnemu gibanju in … kot iz katapulta me
izstreli v vodo. Ne vem več, kje je spodaj, kje
zgoraj. Nese me čez brzice med skalami. Rešilni jopič in čelada naredita svoje, da se ne
udarim in potopim pod vodo. Edino, česar ne
naredim proti pravilom, je, da z eno roko ne
izpustim tube. Držim jo, pa bo, kar bo. Ko izpeljem oziroma me izpelje iz brzice, se stvar
umiri. Jaz pa si globoko oddahnem. Ozrem se
nazaj. Ravno še pravi čas, da vidim Toneta,
kako ga premetava preko brzic. Upam, da bo

Tubing (Nicaragua)

Kar nekajkrat globoko vdihnem vroč tropski
zrak, da bi se mi telo čim prej privadilo na kar
ekstremno razliko v temperaturi v dobrih 24
urah. Doma je nekaj manj kot –10°C, tukaj pa
nekaj več kot 35°C v senci. Smo globoko v tropih, na enajstem vzporedniku, v Nikaragvi. V
deželi, ki je tam v daljnih sedemdesetih letih
s sandinisti in Danielom Ortego na čelu stopila na pot nekega posebnega centralnoameriškega socializma. Nika, kot jo ljubkovalno
imenujejo njeni državljani, je danes socialistična, solidarna in krščanska država. Žal pa je v
kruti borbi z vseobsegajočim kapitalizmom
okoli sebe, razen bližnje Kube, potegnila kratek konec. Življenjski standard njenih ljudi je
pod srednjeameriškim povprečjem. A ljudje
so kljub vsemu očitno zadovoljni, saj vseskozi
srečujemo vedre ljudi, polne neke optimistične energije. Pa se sprašujem, ali je to zaradi
prijazne družbe, ki so jo ustvarili, ali zaradi
vremenskih pogojev; saj tu poletje traja dvanajst mesecev na leto. Razlika je le v tem, da
je šest mesecev bolj suho in šest bolj mokro.
Mi smo sedaj tukaj v sušnem obdobju, rinili
pa bomo v vodo. Zanimiva nelogičnost ali pa
…!
Gremo na tubing. Ko sem pred tedni prvič
slišal za to besedo in da naj bi to sedaj celo
počel, nisem imel niti najmanjšega pojma,
kaj naj bi to pomenilo. Pa sem se dal podučiti.
Vse skupaj se je začelo v ZDA (ja, kje pa drugje!). Adrenalina polni mladeniči so opazova-

49

POTOPIS
preživel. A tudi z njim ni nič narobe, ko ga prinese do mene. Vedno bolj mi postaja jasno, da
pri tem športu res pomaga le eno navodilo,
ki je sicer proti vsem pravilom, ki veljajo za
športne aktivnosti: prepusti se toku. To sedaj
tudi naredim. Ko se vržem v naslednjo brzico, le še zakričim proti Tonetu: »Prepusti se
toku«. In že me nese navzdol brez upiranja.
Vrti me levo, desno, naprej, nazaj, vrže naprej
z nogami pa z glavo … in veselo naprej. Začne se dvourno uživanje po divji tropski reki
navzdol. Osvežujoče uživanje pri več kot 35°C.

konkvistadorji preko nje vozili zlato in druge
dragocenosti iz srednje in južne Amerike v
Španijo. Bogata pa je tudi danes zaradi učinkovite pridelave sladkorja in drugih produktov iz sladkornega trsa, kave, kakava in tropskega sadja. To bogastvo in visok standard
(nas nekoliko moti, ker so tudi cene sorazmerno visoke) sta jim omogočili dve dejstvi:
stabilna politična situacija že vrsto let in kar
je še pomembnejše – že petdeset let je, odkar
so ukinili vojsko! To ji dobro uspeva kljub precej mirni soseščini. Dober primer, da ni nujno, da se le z vojsko dosega varnost. Večkrat
je pomembnejši zdrav razum kot surova sila.
In tudi s takim zdravim razumom so postavili tukaj v Monteverdeju eno večjih turističnih
atrakcij na svetu, ki privablja množice željnih
adrenalinskih dogodivščin. Na višini 1.500 m,
kar je za deželo tik nad ekvatorjem kar dostojna višina, so nad krošnjami visokih dreves
zgradili Zip-line park. Sestavlja ga šestnajst
samostojnih linij, različnih dolžin in naklonin.
Ko se pripnem na prvo, vse skupaj ni nič kaj
posebnega. Seveda ne, ker je le-ta poskusna,
nizka, kratka. Počasi se zapeljem na drugo
stran ter testiram vse naloge, ki jih bo treba
pozneje znati: pospeševanje, zaviranje, pravilna lega nog in telesa. Že naslednja pa je čisto
prava. Kar zastrašujoč je pogled na krošnje
tropskih dreves tam spodaj in oddaljen cilj daleč na drugi strani. Tone me malo nejeverno
pogleda, a kaj, ko pa v lastni negotovosti samo
skomignem z rameni. Skupaj se pripneva na
jeklenico, tako zahtevajo upravljavci in pravijo, da je za začetek tako najbolj varno. Malo
še mencava na robu, ko naju upravljavec potisne v praznino z besedami: Good luck (vso
srečo). Že drviva navzdol. Občutek nelagodja
se vse bolj spreminja v prijetnost in na koncu
že kar v užitek. Tako iz jeklenice v jeklenico,
vsaka je malo drugačna. Proti koncu pa prideta dve poslastici: tarzanka in superman.
Pri tarzanki gre za dih jemajoč skok v popolno praznino. Nekaj desetink ali sekund (časa
res nisem bil v stanju oceniti) v prostem padu
letim proti krošnjam dreves, naenkrat pa me
neka čudna sila, katere vzvoda ne vidim, potegne naprej. V naslednjem trenutku letim

Zip-line (Costa Rica)

Stojim na vrhu Obistovih peči. Pogled imam
ostro usmerjen tja daleč na drugo stran doline, nekam na sredino črnjanske smučarske
vlečnice. Med mano in drugo stranjo doline
je samo močna jeklenica. Pripnem se nanjo,
stopim korak, dva naprej in se poženem v dolino. Sanje, ki bodo, upam, nekoč postale resničnost.
Tukaj in sedaj pa to niso sanje. Stojim visoko nad vsemi drevesi deževnega tropskega
gozda. Celoten pogled zajema samo zeleno,
zeleno in zeleno. Kostarika je menda najbolj
zelena država te zemeljske oble. Ko tako nepremično stojim in občudujem to zeleno preprogo dežele, mi postaja vse bolj jasno, zakaj
je njen vzdevek Pura vida (čisto življenje). Tu
zgoraj izgleda vse tako mirno. Spodaj pa vse
kar prekipeva od življenja bogatega tropskega gozda. Pravijo, da v tropih raste kar 70%
zemeljskih rastlinskih vrst.
Costa Rica (Kostarika) pomeni bogata obala, katere ime izhaja iz časov, ko so španski
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z vso hitrostjo navzgor ter zopet navzdol in
nazaj. Nato se to še trikrat, morda štirikrat
ponovi. Ko se vse skupaj umiri, sem čudno zadihan, kot da bi ravno na vso moč pretekel sto
metrov, čeprav nisem storil nič. Adrenalin z
vso silo buta v vse pore mojega telesa.
Za zaključek pa superman. Medtem ko me
vežejo na jeklenico, je Tone že odfrčal na drugo stran doline, pred startom se mi je zdel nekam tih in bled. Še dobro, da sebe ne vidim.
Fiksirajo me čez prsi in na narta obeh nog.
Lebdim v zraku v pravi supermanski pozi. Potovanje se lahko začne. 1.590 m dolgo letenje
iz ene doline v drugo, na najdaljšem Zip-line
na svetu. Počasen start in nato hitro pospeševanje navzdol. Na najnižji točki je hitrost že
takšna, da mi jemlje dah in pogled. Nato se
začne let navzgor in vse nižja hitrost. Cilj. Ne
vem, kakšna hitrost je bila dosežena, sem pa
skoraj prepričan, da nikoli v življenju nisem
hitreje kot sedaj premagal dolžine enega kilometra in pol, razen v letalu.

rodna skupnost odločila, da Atlantik s Pacifikom povežejo s kanalom. S tem bi pot z ladjo
iz New Yorka do Los Angelesa skrajšali za
29.000 km. Delo so zaupali Francozom, ki so
imeli izkušnje z gradnjo Sueškega prekopa.
Po nekaj letih dela so Francozi obupali, ker so
jim delavci množično umirali zaradi tropske
rumene mrzlice. Do leta 1904 se ni zgodilo nič.
Tega leta pa se je Panama osamosvojila (prej
je bila del Kolumbije) in se z ZDA dogovorila
za gradnjo prekopa. Američani, obogateni s
francosko slabo izkušnjo, so najprej v celotni
dolžini bodočega kanala pet kilometrov široko na obe strani posekali tropski gozd. S tem
je bil problem rumene mrzlice rešen, kanal
pa relativno hitro zgrajen. Otvoritev je bila
leta 1914. Kanal je dolg 84 km. Višinsko razliko med oceanoma in jezerom na sredini, ki
je 86 m višji od morja, pa rešuje več pretočnih zapornic. Do konca leta 1999 je bil kanal
v upravljanju ZDA, sedaj pa je v lasti in z njim
upravlja Panama. Opazovanje prekooceanskih ladij, ki se dvigujejo in spuščajo čez zapornice, je svojstven dogodek, ki ga Panamci
koristno tržijo v turistične namene.
Nas pa bolj zanima turizem na otočju San
Blas, v Karibskem morju, severno od Paname.
Po treh urah vožnje z jeepi skozi tropski gozd
in eni uri vožnje z barkačo po razburkanem
morju pristanemo na enem od stošestdesetih
otokov San Blasa. Prihodnje štiri dni bomo
preživeli med staroselci, med Indijanci Kuna
Yala. Oni so nas pripeljali sem, nas bodo vodili
tu, nas hranili in nam dali streho nad glavo. In
mi? Mi bomo uživali enkratne danosti popolnoma nepokvarjene prvobitne narave rajskih
otokov Karibskega morja. Zeleni otoki zaradi
neštetih kokosovih palm, bele plaže in turkizne lagune! Vse skupaj spominja na Sejšele
ali še bolj na Maldive. A razlika je očitna; tam
je razvit komercialni turizem, tu pa živimo avtentično bivanje s Kuna Yalo. To so Indijanci,
vredni najbolj globokega človeškega spoštovanja. Severnoameriške Indijance so Angleži
potisnili v rezervate, kolikor jih je sploh preživelo, enako so storili z Aborigini v Avstraliji
in enako z Maori v Novi Zelandiji. Tukaj pa so
se 1920. leta Indijanci uprli nadvladi Špancev

Snorkling (Panama)

Vedno ko slišimo za Panamo, najprej pomislimo na Panamski prekop. Opravičeno, saj je
le-ta to državo v zadnjih sto letih neizbrisno
zaznamoval v gospodarskem, političnem, turističnem in še zanesljivo v katerem smislu.
Predvsem pa je Panama (kar v jeziku prvotnih prebivalcev Indijancev pomeni »dežela
metuljev«) danes v celoti amerikanizirana in
to do te mere, da se v njihovi nacionalni valuti
balboi plačuje le s kovanci, z bankovci pa v
US dolarjih.
Vse skupaj se je začelo v začetku devetdesetih let devetnajstega stoletja, ko se je medna-
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in dosegli visoko stopnjo samostojnosti, ki je
zapisana v ustavi Paname. Imajo svoj parlament, svojo zastavo, svoje zakone. Predvsem
pa določilo, ki komur koli prepoveduje prodajo oziroma kupovanje otokov. Oni so lastniki
in upravljavci otokov. To upravljanje so v zadnjih letih spretno izkoristili. Opustili so težaven in relativno slabo donosen posel ribolova
in se v celoti posvetili turizmu. Ribolov gojijo
le še toliko, da imamo turisti zvečer na mizi
okusne sveže ribe in druge morske dobrote in
seveda za lastno uporabo.
In kaj človek pravzaprav počne v tej karibski morski idili? Nič in vse za dušo! Ležiš na
tropskem pesku, nepremično zazrt v valove,
ki se tako krčevito lomijo na koralnem grebenu. Zakoplješ noge v vroč pesek, ki ti iz njih
potegne vse tegobe, in se oziraš proti nebu,
kjer se v njegovi modrini v vetru poigravajo
kokosove palme. Kokosi se nevarno nagibajo,
bolje, da nisi čisto pod njimi. Vsake toliko časa
se po vitkem deblu nanj povzpne domačin kot
delavec na električni drog, a brez kakršnih
koli pripomočkov, da nam nabere kokosov
za popoldansko malico. Spremljati njegovo
vratolomno plezanje je posebno doživetje. Ali
pa se sprehodiš okoli otoka, kar ti vzame le
10 minut, tako majhen namreč je. Seveda pa
se veliko ustavljaš, saj so otroci, ki te zvedavo
opazujejo, nezadržno simpatični. Ko pa imaš
vsega dovolj, seveda še posebej pripekajočega sonca, se potopiš v vodo, ki je sicer prijetno
osvežujoča, a nikoli tako mrzla, da bi moral iz

nje, ker te bi zmrazilo.
Hej, Tone, sedaj bo pa počasi dovolj tega uživaškega lenarjenja, da ne bi slučajno pozabila, zakaj smo predvsem prišli sem! Da, zaradi
snorklinga (potapljanje z masko in tulcem),
tega čudovitega doživljanja podvodnega sveta. To ni potapljanja v globine niti z dodatnim
kisikom, ampak lebdenje na površini in potapljanja do največ tri, štiri metre globoko. Tu je
podvodni svet za varnim koralnim grebenom
najbolj barvit in bogat. Verjetno ni barve na
svetu, s katero ne bi bile obarvane ribe najrazličnejših oblik in velikosti (od treh od petnajst
centimetrov) in koral, ki ponujajo tako fenomenalne oblike, da si jih težko predstavljaš v
še tako bujni domišljiji. A nadvse so v jasnem
sončnem dnevu barve rib in koral celotnega
svetlobnega spektra, ki jih nad vodno površino le težko srečamo. Zaradi tega lahko ure
in ure lebdiš na morski gladini in se ti vsak
trenutek svet pod tabo bliskovito spreminja.
Ko sem bil v vodi, sem izgubil občutek za čas
in prostor, ni bilo hladno, ne lakote in ne žeje.
Ko pa sem se le malo naveličal in utrudil, sem
šel iz vode. V trenutku sta se pojavili žeja in
lakota. Na obali sem ugotovil, da sem zamudil tako kosilo kot popoldansko kavo. In to se
je naslednji dan in še naslednji ponovilo. Čez
dva dni pa sem bil že doma, v snežni belini pri
–10°C, kar je drugi fenomen našega čudovitega sveta, v vsej njegovi pestrosti.
Marijan Lačen

IZ LENČKINE CULE
»Pomlad je, ko prepevajo vse ptice, ko so
odprti vsi cvetovi, ko z njimi plešejo metulji.
Pomlad je ljubezen leta, ljubezen je pomlad
človeka …«

zen med zakonci, med partnerji, na ljubezen
do otrok, vnukov in še česa. Šele ob globljem
zavestnem razmišljanju jo najdemo povsod
in pravo bogastvo da življenju ljubezen do
vsega, kar nas obdaja. Potem nas tudi pust
dan ne spravi iz ravnotežja. Oblak, ki ga
gledamo na nebu, je lep, dež se lepo razliva,
voda lepo odteka, po telefonu pokliče prijateljica, vsi okrog nas so prijazni in nas doživljajo kot prijetne osebe.
Vsak se lahko spomni iz otroštva kakšne

VRT POČIVA – MISEL TKE … SAMOTO ALI
LEPE TRENUTKE?
Gibalna sila vsakega počutja je ljubezen, ki
ima tako kot življenje tisoč obrazov in različnih vzrokov. Ob besedi ljubezen mislimo največkrat na ljubezen mladega para, na ljube52

prijazne ženice ali tete (strica), ki je prijazno ponudila jabolko, suhe krhlje, orehe ali
pa samo kozarec sveže vode. Drugič pa je
srečal zoprno osebo, ki je odganjala otroke,
kjer koli so se hoteli igrati. Prav taka oseba
se pogosto pritožuje, da je nesrečna, ker je
nihče ne mara.
Ravnanje sočloveka bomo skušali razumeti
ob vživljanju v njegovo občutje in bomo poiskali nekaj, kar zasluži pohvalo, namesto
da ga kritiziramo. Kmalu bomo ugotovili, da
se je ta človek spremenil v prijazno osebo …
Pravzaprav smo se mi odločili, da ga hočemo prijazno sprejemati. Ob takem razmišljanju in ravnanju si ustvarjamo samo lepe
dni v sožitji z vsem, kar nas obdaja.
Vsi lahko opazimo razliko med prijetnimi,
veselimi in med sitnimi, zamorjenimi ljudmi. Povezujemo srečo z zdravjem in žalost z
boleznijo. Verjetno pa nismo še nikoli razmišljali o zdravilni moči nasmeha. Čeprav povezujemo osebno vedrino in nasmeh z zdravjem, pa za ta čudoviti način pomoči na poti
k zdravju še ni nobenega posebnega tečaja
in še ni nobenega zdravnika, medicinske
sestre ali negovalke, ki bi se specializirali za
pomoč z nasmehom. Iz svoje lastne izkušnje
vem, da se veliko bolje počutim, če me zdravnik ali kdor koli sprejema z nasmehom in
me vsaj posluša. Zato vem, da bi specializirana oseba z energijo nasmeha in toplo besedo lahko znatno pospešila zdravljenje svojih pacientov.

dopušča, da to harmonijo pogrešamo. Mučimo se z dozdevno težavo stalno naraščajočih telesnih in čustvenih bolezni. Energija
naše ljubezni je pogosto ovirana v svojem
pretoku, ker je prizadeta zaradi nasilja in
nagnjenosti k samouničevanju. Prepoznajmo svoje strahove in navidezne neuspehe in
začnimo gledati nanje kot na učenje. Bodimo
v miru s sabo in z okolico. Videli in čutili boste, ker boste končno pogledali s srcem. Odvisni smo od občutka krivde, od naših zmot
in nespravljivosti. Pogosto pestujemo zamere, namesto da bi si prizadevali za sprotno
reševanje. Spijte jutranjo kavico v družbi,
presenetite koga z drobno pozornostjo, povejte kaj lepega o sebi in drugih … Pojdite v
naravo, med ljudi. Začnite dan z nasmehom,
veselite se uspehov drugih, kajti smeh in
radost sta v tem trenutku za vas najboljše
zdravilo. Njuna energija vas odpira novemu.
Morate samo raztegniti kotičke ustnic in se
nasmehniti. Nasmejte se s srcem, že samo
zato, KER STE. Razvajajte se fizično, čustveno, duhovno, družite se in naredite nekaj res
samo zase.
NOTRANJE ZADOVOLJSTVO
Ne začne se takoj, mogoče se začne s kakovostnim preživljanjem prostega časa. Prosti
čas je lahko pot do sreče, zadovoljstva, osebnega razvoja in samouresničitve. Zatorej
naj ne bo zgolj prost, ampak naj bo preživet
tako, da bo pozitivno vplival na naše življenje - z doživetji in izkustvi, ki nas bogatijo
in krepijo. Kaj pravzaprav je prosti čas v
pravem pomenu besede? Pravi prosti čas je
duševno stanje, ko počnemo tisto, kar nas
notranje motivira in razveseljuje, ne da bi
nas kdo v to silil in ne da bi pričakovali zunanjo nagrado. Edina motivacija je notranje
zadovoljstvo med aktivnostjo in po njej. Seveda pa je to mogoče šele, ko smo opravili vse
druge obveznosti. Poudarek je na notranjem
zadovoljstvu – dokler se bomo obremenjevali z mnenji drugih in bomo nekaj počeli zgolj
zato, da bomo v družbi priljubljeni in spoštovani, čeprav bo v nasprotju z našimi pristnimi interesi in željami, škodujemo zgolj sebi in

NASMEH, PROSIM!
Če upoštevamo rek »preprečevati je bolje
kot zdraviti«, moramo o nasmehu več razmišljati. Sicer se smehljamo prijateljem in ljubljenim osebam, večini od nas pa še nikoli ni
prišlo na misel, da bi se smehljali sami sebi.
»TAOISTI« v stari Kitajski in drugih azijskih
deželah, denimo na Japonskem in v Koreji,
se smehljajo SAMI SEBI in so prepričani, da
se v njih ustali konstantni notranji nasmeh,
ki pripomore k srečnemu, zdravemu in dolgemu življenju. Tudi na obrazu jim izžareva
stalen nasmeh. Smehljajoči človek je v harmoniji. Naš način življenja in prepričanja pa
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svojemu zdravju, posredno pa tudi bližnjim.

Kot je rekla Tijana Burger v svoji kolumni:
»Razpnimo jadra in ujemimo vzgonski veter,
bi rekel Peter Prevc, in mu uspeva. Zato trdo
dela, se spreminja, popravlja, uči se na napakah in lovi vzgonski veter.« Spremembe se
dogajajo in se še bodo. Prejemali boste informacije, kaj in kako storiti, kam iti. Pogumno
in z zaupanjem vkorakajte v življenje. Verjemite. Na drugi strani je vedno nekdo, ki vas
bo čakal in morda objel.
In če nadaljujem z besedami Izidorja Gašperlina, ki pravi: »Človek mora sprejeti stvari
takšne, kot so, se zavedati, da je v temelju
najprej odgovoren zase in za svoje življenje
ter za življenje svojih otrok, dokler ti niso
sposobni skrbeti sami zase. In to je to, saj gre
pri vsem drugem zgolj za igro ravnovesij.
In če ne vidiš stvari realno, potem boš tudi
ti v to igro vstopal zmedeno, podhranjeno.
Treba je sprejeti, da ni vsakomur vse dano
in da nismo enaki v tem, koliko imamo, ker
nimamo vsi enakih talentov in tudi vsi si ne
prizadevamo enako. Žal večinoma vidimo,
da imamo manj denarja kot nekdo drug; že
mogoče, a imamo zato morda več prostega
časa. Vsi vidimo le menedžerje, ki so prišli
na vrh podjetij, pobrali, kar se je dalo, in izginili. Nihče pa ne vidi tistih, ki se sleherni
dan ubijajo za to, da se podjetje obdrži, dela
optimalno …«
In smo stopili v pomlad … policisti s stavko, tuji in mnogi domači delavci v nova suženjstva, vojaki v nove humanitarne misije
NATA, begunci v kraje, kjer pomladi zanje
ni, mladi raziskovalci in najuspešnejši študenti v tuje kraje, brezposelni na hrib gledat,
kje daleč na obzorju se kaže svetloba, brezdomci, končno odtajani, pa na sončno stran
pločnikov.
Smo v pomladi? Saj ni življenja brez sonca,
svetlobe, toplote … Usmerimo pozornost k
lepemu pomladnemu prebujanju življenja in
vsemu tistemu, kar razveseljuje in osrečuje.

KAKO IZBRATI PRAVE AKTIVNOSTI?
Ljudje se med seboj razlikujemo tako v željah in nagnjenih kot tudi v potrebah. Univerzalni model je težko oblikovati, zato
obstajajo določene smernice. Izbrane aktivnosti naj bodo povezane s svobodno izbiro,
raznolikostjo in uravnoteženostjo. Izbira naj
bo podvržena notranjemu zadovoljstvu in
veselju, ki ga osebi prinaša izvajanje aktivnosti. Prosti čas in aktivnosti so namenjene
vsem - otrokom, zaposlenim in kasneje nam,
upokojenim. Raznolikost in uravnovešenost
aktivnosti pa se kaže v tem, da spodbujajo
druženje na različnih področjih, kjer posameznik zopet obuja dejavnost, ki jo je nekoč
že počel, pa jo je zaradi pomanjkanja časa
opustil, sicer pa nismo nikoli prestari za kaj
novega se naučiti. Učenje je sestavni del prostega časa, hkrati pa način preživljanje le-tega. Vemo, da razum in telo nista ločena, ampak del celote. Kar delamo za telo, delamo
tudi za dušo. Še vedno pa je veliko ljudi, ki
ne vedo kaj početi, nenehno jim je dolgčas in
jim dnevi teko počasi. Pa imamo v naši Črni
veliko različnih aktivnosti, kjer se je možno
priključiti. Če ne ustreza nobena družba, še
vedno ostane sprehod po naši res lepi okolici, ostane pa tudi branje, ki ga v času službe
morda nismo uspeli pogosto uresničiti, ročno delo, ki se vrača in le kdo ne bi bil vesel
nogavičk, rokavičk, šala, ki mu ga je spletla
babica. Zelo si želim, da ne bi bilo nikomur
dolgčas, zato o tem pišem. Če želimo boljše življenje, moramo v svoje življenje vnesti
spremembe ali pa nehajmo »johtati.«
SPREMEMBE
Spremembe bodo pronicale na vsa naša življenjska področja, kot deževnica, ki se zaleze v vse razpoke, ki jih sreča na poti. Naša
barka nenehno pluje in na poti se spreminjajo vremenske razmere, potniki, temperature, razburkanost morja … Takšno je naše
življenje, polno presenečenj in sprememb.
Najlažje ga je prejadrati in se mu prepustiti.

Viri: Tjana Burger, Shana Flogie, Izidor Gašperlin,
Karel Gržan

Helena Ošlak
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PETROV KOT(L)IČEK
Široki ajdovi rezanci z zeljem, krompirjem in
sirom

damo testenine, premešamo, pri večji temperaturi počakamo, da zavre, potem pa zmanjšamo
temperaturo ter pustimo počasi vreti 15 minut.
Odcedimo. V drugi posodi stopimo maslo, dodamo žajbelj in obe celi zrni česna ter pražimo
pri srednji temperaturi, dokler česen ne pozlati. Vzamemo česen iz posode in ga odvržemo.
Mešanico česnovega masla in žajblja damo na
stran. Eno četrtino mešanice testenin z zelenjavo
damo v večjo toplo ponev, na vrh pa eno tretjino
rezin sira. Take plasti ponavljamo, dokler nam
ne zmanjka sestavin, vse skupaj pa posujemo z
naribanim parmezanom. Prelijemo z mešanico
česnovega masla in žajblja. Serviramo takoj.
Dober tek!
Peter Lenče

Sestavine:
40 dag svežega zelja, narezanega na rezance
2 večja krompirja, narezana na rezine
40 dag ajdovih širokih rezancev
7 g masla
šopek svežega zdrobljenega žajblja
2 stroka česna
20 dag sira (rezine)
3 žličke parmezana
sol, poper
V večji posodi zavremo vodo, v katero damo rezine zelja in krompirja. To naj vre 5 minut. Do-

ANKETA

g) poročila drugih društev
h) rubrika Bilo je nekoč v Črni
i) šilce literature in drugi literarni prispevki
j) potopisi
k) Iz Lenčkine cule
l) Petrov kotliček
m) fotoreportaže
n) križanka
o) ostalo ………………………………………………...........

Spoštovani bralci Črjanskih cajtng, prosimo
vas, da izpolnite kratko anketo, kajti radi bi lokalni časopis prilagodili vašemu okusu - tako
glede vsebine kot oblike.
Kaj v cajtngah radi preberete, kaj vam je običajno všeč? Obkrožite odgovore.
a) županjin nagovor
b) poročila o komunalnih in drugih občinskih
aktivnostih
c) oglašanja iz KS Žerjav in vaških skupnosti
d) intervjuji in predstavitve krajanov
e) poročila o kulturnih dogodkih
f) športna poročila
g) poročila drugih društev
h) rubrika Bilo je nekoč v Črni
i) šilce literature in drugi literarni prispevki
j) potopisi
k) Iz Lenčkine cule
l) Petrov kotliček
m) fotoreportaže
n) križanka
o) ostalo ………………………………………………............................

Zapišite kako vašo idejo za obogatitev vsebine – temo, področje ali osebo, ki bi jo še lahko
predstavili.
………………………………………………………………………………….....
Ali kdaj prebirate Črjanske cajtnge na občinski
spletni strani?
a) DA
b) NE
Ali so vam papir, tisk, barva in oblika Črjanskih
cajtng všeč?
a) DA
b) NE
Bi kaj spremenili glede papirja, tiska, barve in
oblike? Kaj predlagate?
………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………

Katere prispevke pa le preletite oziroma jih ne
berete?
a) županjin nagovor
b) poročila o komunalnih in drugih občinskih
aktivnostih
c) oglašanja iz KS Žerjav in vaških skupnosti
d) intervjuji in predstavitve krajanov
e) poročila o kulturnih dogodkih
f) športna poročila

Hvala za odgovore. Pošljite jih, prosim, na Občino
Črna, Center 101, s pripisom ANKETA.
Lahko pa namesto te papirnate oblike izpolnite anketo na občinski spletni strani..
Uredniški odbor Črjanskih cajtng
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Maja Senegačnik, Rudarjevo 22, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, april 2016.
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