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UVODNIK

ŽUPANJIN UVOD

Čas je relativen. Včasih je že kratko obdobje 
dovolj za velike premike, včasih si pač rečeš, 
da vse rabi svoj čas, in počakaš, da stvari do-
zorijo.
Četrtina leta je za nami, šest mesecev je že 
od volitev, v tem času se je zvrstilo nekaj te-
žav in naporov pri reševanju problemov, bil 
pa je tudi čas neskončnega veselja. 
Težave so se pričele konec preteklega leta, 
najprej s predlogom za prisilno poravnavo 
Cestnega podjetja Maribor, nadaljevale pa z 
njegovim stečajem. Prav stečaj CPM je pogla-
vitni razlog za prekinitev dela na cesti proti 
Rudarjevemu, kjer bomo poleg rekonstruk-
cije ceste s pločniki obnovili tudi komunalne 
vode. Direkcija Republike Slovenije za ceste 
je za to objavila ponovni razpis te investicije, 
ki poteče 3. maja. Ko bodo mimo vsi zakoniti 
postopkovni roki, bo novo izbrani izvajalec 
nadaljeval z deli. Kljub vsemu lahko vseeno 
izrazim zadovoljstvo, da je naš delež sred-
stev, ki smo ga prejeli za to investicijo, ostal 
neokrnjen. Verjamem, da bomo zdaj, ko je 
cesta prekrita z drobljenim asfaltom, vsi 
skupaj lažje počakali na nadaljevanje del. 
Kar nekaj napora smo morali vložiti tudi 
v zagotavljanje sredstev za sanacijo starih 
bremen, saj država rada pozablja na svoje 
obveznosti, vendar smo po nekaj obiskih na 
Ministrstvu za okolje in prostor toliko zbliža-
li stališča o izvajanju programa, da realno 
pričakujemo nakazilo vseh lani odobrenih 
sredstev. 
Program iz leta 2010 bomo tako uresničili do 
konca meseca maja, saj nam je vreme konec 
lanskega leta onemogočilo nadaljevanje del 
in tudi zaradi tega v tem času še ne vemo, 
kdo bo ta dela izvedel do konca, saj je bil tudi 
tu izvajalec del CPM s svojimi podizvajalci. 
Drug problem pa predstavlja razlika v ceni 
med ponujeno ceno tedanjega izvajalca in 
sedanjo ceno na trgu, predvsem za vgradnjo 
3.170 m asfaltnih površin, o čemer razgovori 
še tečejo. 

Program ukrepov za leto 2011, ki smo ga 
pripravili skupaj z Zavodom za zdravstveno 
varstvo, smo poslali na vlado RS v mesecu 
marcu in upamo, da ga bodo, tudi zato, da 
se težave ne bi ponovile, čim prej uvrstili na 
dnevni red ter ga potrdili, saj bomo šele po-
tem lahko pričeli s postopki za njegovo iz-
vedbo. 
Najbrž se marsikomu poraja vprašanje, 
kako daleč je investicija »Izkoriščanje izvir-
ske jamske vode Topla«. Projekt, vreden več 
kot 2 mio €, je v zaključni fazi. Uspelo nam 
je pridobiti dodatna sredstva za njegovo do-
končanje, in sicer se že izvajajo dela na raz-
bremenilnem bazenu v Šmelcu, urediti je po-
trebno še okolico bazena in predelati bazen 
Cvelber ter pridobiti vso potrebno upravno- 
tehnično dokumentacijo in voda bo v naših 
domovih.
V letošnjem letu bo zaživel Koroški regijski 
center za ravnanje z odpadki /Kocerod/, v 
katerega je vključena tudi naša občina. To je 
skupni projekt vseh 12 koroških občin in je 
vreden kar 20 mio €. Ta investicija bo omogo-
čila ravnanje z odpadki v skladu s predpisi 
za vsa gospodinjstva na Koroškem na dveh 
lokacijah: ena je v Slovenj Gradcu, kjer je vsa 
potrebna infrastruktura za reciklažo in pre-
delavo odpadkov, druga pa na območju obči-
ne Prevalje, kjer bo odlagališče preostanka 
komunalnih odpadkov.
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Medved je sedaj bolj viden

ŽUPANJIN UVOD

Konzorcij koroških občin, vključno z našo, 
se je prijavil tudi na razpis Ministrstva za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo za prido-
bitev sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj za projekte gradenj, upravljanja 
in vzdrževanja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v lokal-
nih skupnostih, vendar teh sredstev nismo 
dobili. Obžalujemo, da nismo bili izbrani, saj 
je širokopasovno omrežje predvsem za naše 
zaselke nuja; ker pa smo se na odločitev pri-
tožili, vseeno še  ostaja kanček upanja.  
Skupaj z občinama Ravne na Koroškem in 
Prevalje nadaljujemo aktivnosti za prijavo 
projekta »Odvodnjavanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda povodja reke Meže« 
ali po domače - gradili bi čistilno napra-
vo. Upamo, da bomo z vlogo za pridobitev 
evropskih sredstev uspeli. 
Občinski prostorski plan, ki ga vsi zaintere-
sirani najbrž z nestrpnostjo pričakujejo, je 
še v fazi usklajevanja s pristojnimi ministr-
stvi in prav v teh dneh potekajo že  četrte 
delavnice za prostorski in urbanistični načrt 
občine. Ker je OPN nujen pogoj za nadaljnji 
razvoj našega kraja, bomo vse sile usmeri-
li v to, da bo sprejet v najkrajšem možnem 
času, čeprav je to v soodvisnosti od prejetih 
pripomb v fazi neobvezne in obvezne javne 
razgrnitve.
Neurje na območju naše občine je v lanskem 
letu povzročilo kar nekaj preglavic, vendar 
smo letos uspeli pridobiti sredstva za odpra-
vo škode, tako da bomo s prvimi deli pričeli 
v sredini meseca maja. V mesecu marcu pa 
smo že izvedli oporne zidove na cesti Šumel-
Luže na petih lokacijah v skupni dolžini 100 
m.
Ker sredi vsake težave leži tudi priložnost, 
smo obiske v glavnem mestu izkoristili še za 
kakšno pridobitev za naš kraj, in sicer nam 
je uspelo v projekt rekonstrukcije ceste Me-
žica–Črna, ki naj bi se pričela še letos, doda-
ti še kolesarsko stezo in pešpot do Žerjava. 
Prav tako smo uspeli s pobudo za obnovo ce-
ste Črna–Šumel–Logarska dolina, za katero 
se bodo še v letošnjem letu pričeli pripravlja-
ti projekti.

Osnutek odloka o proračunu za leto 2011, ki 
je vreden okoli 6 mio EUR, pri odhodkih ne 
predstavlja nikakršnega problema. Za  pri-
hodke, ki jih v največji meri sestavljajo doho-
dnina, državni in lastni viri, pa upam, da jih 
bomo tudi z malo sreče uspeli realizirati  v 
načrtovani višini. Javna razprava o osnutku 
proračuna je zaključena, bistvenih pripomb 
nanj ni bilo, sama pa sem na vseh odborih 
poudarila, da si želim iskrenega sodelovanja 
in predlogov, ki bodo prispevali k čim bolj 
realnemu proračunu za letošnje leto. Tako 
bom ob pripravi dokončnega predloga tudi 
na podlagi stališč posameznih odborov po-
novno preverila posamezne proračunske 
postavke iz lastnih virov, saj se državnim za-
nesljivo ne bomo odrekli. Tak državni vir so 
tudi sredstva za sanacijo in obnovo kulturne-
ga doma v višini 356.787,07 €, razdeljena na 
dveletno obdobje, kjer smo uspeli s prijavo 
na Ministrstvu za kulturo. Uspeli smo tudi z 
dvema prijavama na Fundaciji za šport, in 
sicer za krmilni sistem na smučarski vlečni-
ci ter večnamenski kozolec v Podpeci, kjer 
smo dobili polovico za projekt potrebnih 
sredstev. 
Zdaj pa od resnega k bolj veselemu delu. Žu-
panovanje ni samo resna in težavna stvar, 
je tudi veliko lepega. Prijetna so druženja s 
sokrajani  na občnih zborih in prireditvah 
naših zelo aktivnih društev, otvoritve raz-
stav v galeriji kulturnega doma, sodelovanja  
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Druženje s Tino Maze

PRORAČUN IN ŠE KAJ …

z našo šolo, podružnicami in vrtci in pono-
sna sem na vse njihove dosežke. Zelo me je 
razveselil odziv ljudi ob otvoritvi knjižnice v 
Podpeci, skupaj s številnimi sovaščani sem 
se veselila na silvestrovo v centru kraja, za-
dovoljna sem bila ob zelo uspešno izpeljani 
19. prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Raz-
veseljujejo me športni, kulturni in umetniški 
dosežki naših otrok, mladine in odraslih, ki 
dokazujejo, da v našem malem kraju domu-
jejo veliki ljudje. 
Prijetno je druženje s kolegi – sosednjimi žu-
pani na županskih zajtrkih, ki mi jih je uspe-
lo uvesti, kjer sicer obravnavamo tudi zelo 
resne teme, ki se tičejo medsebojnega sode-
lovanja na področjih, ki so nam skupna. 
Iskreno sem se skupaj z vsemi »Črjani« vese-
lila uspeha naše častne občanke, vrhunske 
smučarke Tine Maze, ki je dvema olimpijski-
ma medaljama dodala še dve z letošnjega 
svetovnega prvenstva in z eno našo Črno 
pozlatila. Kar cel mesec sem govorila o tem, 
da če se zmešata zlata in srebrna, »grata« 
Črna. Ob zaključku svetovnega prvenstva 
pa sem morala  dodati še eno barvo, saj je 
Tina svoji beri kolajn dodala še bronasto iz 

skupne uvrstitve svetovnega pokala v alp-
skem smučanju. Upam, da bo tudi njej ostal 
nepozaben spomin na letošnji sprejem v 
Črni, vem pa, da to ni zadnji. 
Črnjani pa se bomo kmalu zopet srečali, in 
sicer na 6. tradicionalnem prvomajskem sre-
čanju na Pikovem, kjer bomo proslavili pra-
znik dela in delavcev in si izrekli zgodovin-
ske besede: Živel 1. maj.

Županja:
Romana Lesjak

Kot sem obljubil decembra 2010, vam podajam proračun KS Žerjav za leto 2011, ki je bil potrjen 
na svetu KS Žerjav enoglasno, sedaj pa je v javni obravnavi. Da bo vsem popolnoma razumljiv 
(moderno se govori transparenten), je predvidena razporeditev sredstev podana razčlenjeno 
in popolnoma razumljivo. Na 1. obravnavi  člani občinskega sveta niso imeli pripomb na po-
stavke, saj je res tako ‘opipan’ in okleščen, da ni več kje kaj vzeti.   
Predvideni odhodki v letu 2011:

- prireditve v KS Žerjav (dan žena, krajevni praznik, starostniki, proslave)  ……............……..5.100 €
- pokroviteljstva KS Žerjav (društvom, šoli, vrtcu)  …………………………………........................................3.700 €
- ostale prireditve (srečanje Žerjavčanov, dedek Mraz)  ...……………………............................…….…...3.300 €
Skupaj………………………………………………………………………………..............................................................................12.100 €

- ogrevanje v Del. domu …………………………………………………………...........................................................…….10.800 €
- tekoče vzdrževanje v Del. domu, občasna dela .……………………………………..........................................1.100 €   
- davki, elektrika ……………………………………………………………………..................................................................….....310 €
Skupaj………………………………………………………………………………..........................................................................….12.210 €
Skupaj 1 + 2………………………………………………………………….....................................................................………....24.310 €
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KS ŽERJAV

Idealna rešitev (strokovna)

- drugi odhodki (park - letno igrišče)..………………………………………………................................................….3.900 €
- stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine, zavarovanja, tek. vzdrževanje) ..............2.700 €
- javna razsvetljava……………………………………………………………………..................................................................4.800 €
- igrišče Mrdavsovo…….……….…………………………………………………...............................................................……2.000 €
- okrasno cvetje za parke in zelenice…………………………………................................................…………………1.800 €
Skupaj……………………………………………………………………………............................................................................…..15.200 €
Skupaj 1 + 2 + 3 ……………………………………………………………………....................................................................…39.510 €
 - nakup zaves za oder……………………………………………………...........................................................………………5.000 €
Skupaj .......................................................................……………………………………………………………………………........  5.000 €
Skupaj 1 + 2 + 3 + 4 ...............................................……………………………..............…………………………………......  44.510 € 

Navedeni izdatki v višini 39.510 € so potrebni za normalno delovanje KS Žerjav.
Pogajanja z lastnikom o višini kupnine preostalega dela Del. doma se morajo končati po prvi 

naslednji seji odbora za družbene dejavnosti 
(s podpisom pogodbe). Odkup je predviden 
v letu 2012 !!!   
Sredstva za vzdrževanje občinskih cest do-
deljuje odbor za KCG, potrebna je popolna 
obnovitev ceste od hišne št. 28 (Fetih) do mo-
stu pri Špehu (del sredstev iz naslova sanaci-
je - asfaltna prevleka). Do Tenisa so sredstva 
zagotovljena (320m).          
Obenem se mora položiti tudi vsa krajevna 
infrastruktura (kanalizacija, vodovod, javna 
razsvetljava, telefonska in kabelska napelja-
va) iz občinskih sredstev.
V Žerjavu imamo sedaj aktualno temo NJI-
VE V RAVNINI. Podjetje TAB d. d. bo spomla-
di pričelo na osnovi okoljevarstvene zakono-
daje in zahtev, ki izhajajo iz samega zakona, 
urejati parcelo 86 k. o. Žerjav. Stališče kra-
jevne skupnosti je, da morajo imeti do vseh 
dosedanjih uporabnikov enak odnos, ne gle-
de na to, kako se kdo piše in kaj je! 
Na predlog članov sveta KS sem podal tudi 
predlog (ustni), da bi se zgradilo teniško igri-
šče, kot je v Mežici. Verjetno iz tega ne bo nič, 
saj vemo, da se peščena igrišča na kontami-
niranih zemljiščih ne dovoljujejo graditi. 
Možna pa je ureditev parka z zasaditvijo 
primernih grmovnic in drevja. Na krajevni 
skupnosti pa je, da bo primerno ravnala s 
koriščenjem (lastnik TAB d. d.) javnega do-
brega, največ pa lahko krajani storimo sami 
za izgled kraja. Če podarjenega ne bomo 
znali ceniti in bo prišlo do uničevanja, nas 
verjetno čaka plot.

Pri obnovi krajevnega vodovoda in obnovi 
cestišča od h. št. 24 do Fotokluba je prišlo do 
podrtja škarpe in v kolikor je ne bi obnovili, 
bi se zemlja vsipala na cestišče, nekaterim 
pa bi se tudi del vrtov vsul na cestišče - zato 
se je zgradil zaščitni oporni zid, ki varuje ce-
stišče in vrtove.
Svet krajevne skupnosti pod nobenim po-
gojem ne odobrava rušenja dela opornega 
zidu za pot do njiv. Vrtovi so na občinskem 
zemljišču, noben vrtičkar ni lastnik vrtov 
niti ne plačuje najemnine za slednje (občina 
najemnine ne sme zaračunati, vsi vemo za-
kaj). Lahko pa se pot uredi od hišne št. 26.  
In nenazadnje, po teh vrtovih bo v kratkem 
verjetno tudi potekala smer kanalizacijskih 
vodov od greznic stanovanjskih blokov, od 28 
do 21 na desni strani potoka Jazbine.
Z zemljišči gospodari občina, svet KS Žer-
jav pa na območju KS Žerjav. Neoporečna 
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zemljišča za vrtove pa so zagotovljena na 
Mrdavsovem, v skladu z Odlokom o obmo-
čjih največje obremenjenosti okolja in s pro-
gramom ukrepov o izboljšanju kakovosti 
okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. list RS, 
št. 119/2007). Ukrepi so predvsem name-
njeni zmanjševanju izpostavljenosti svincu. 
Urad županje je dal pritožbo vrtičkarjev v 
obravnavo svetu KS Žerjav, s čimer je doka-
zal, da ve, kaj je lokalna samouprava. Hvala 
za zaupanje! Izvajajo se tudi aktivnosti, da 
se zagotovi varen izvoz na republiško cesto 
pri glavnem mostu iz smeri Masteka. Gre za 
parkiranje osebnih avtomobilov ob glavni 
poti. V kratkem se bo divje parkirišče eno-
stavno ogradilo. Druge rešitve ni.
Iskreno upam, da bomo do krajevnega pra-
znika lahko popravili igrala na osrednjem 
igrišču. Peskovnik je popolnoma uničen, raz-
mišljamo tudi, kako ga obnoviti, predvsem 
pa zaščititi pred potepuškimi mačkami. 
Sprašujete tudi, kako rešiti problem potepu-
ških mačk. Na zahodu imajo zato ‘šintarja’, 
pri nas pa DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI. 
Ko jih je slednje bilo pripravljeno sprejeti, 
so mačke čudežno izginile (pa dobro veste 
kam). Ko sem previdno spraševal, od koga 
pa so, je bil odgovor ‘bajtne’. Ko se je predla-
gala sterilizacija mačk, so drugi ugotovili, 
to ni rešitev, paket pride nazaj. Ni kaj, jasen 
odgovor! Pred več kot pol leta ste zahteva-
li, da lovimo gade, ko sem vprašal, kako, saj 
so vendar plazilci z zakonom zaščiteni, je 
bil odgovor: ‘Vi pa vaši zakoni!' Nato srnjad, 
sedaj mačke, na vidiku so pasji iztrebki. V 
resnici so to lahko rešljive stvari, samo nekaj 
medsebojnega spoštovanja in razumevanja 
je potrebno in to je vse. Najslabše pa je za 
vsako ceno biti všečen, ne razumem, zakaj 
je tako težko povedati resnico prijatelju/so-
sedu v obraz, enkrat bo zato hvaležen!

V imenu sveta KS Žerjav vas vabim na pro-
slavo ob krajevnem prazniku KS Žerjav, ki 
ga bomo letos praznovali in obeležili s poho-
dom po poteh žerjavskih kurirjev, v petek, 

dne 6. maja 2011. Po končani proslavi in po-
delitvi krajevnih priznanj bo ljudsko druže-
nje in rajanje.

Predsednik KS Žerjav
Peter Raztočnik l. r.

Lovska razstava v Delavskem domu v Žerjavu

O B V E S T I L O

V času Turističnega tedna bo Občina 
Črna na Koroškem organizirala DAN 
ČRNJANOV. Zaradi lažjega zbiranja po-
datkov prosimo vse občane, da nam spo-
ročite naslove vaših sorodnikov, prijate-
ljev in znancev, ki so se iz našega kraja 
izselili.

Za podrobnejše informacije smo vam na 
voljo v turistični pisarni.
Tel. številka: 02 870 48 20
E-pošta: info@parkkm.si
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Oporni zidovi v Koprivni (Šumel - mejni prehod 
Luže)

VAŠKE SKUPNOSTI

V prenovljenem Burjakovem hlevu si bo 
kmalu mogoče sposoditi par konjev za ježo, 
hkrati pa si bo obiskovalec lahko ogledal 
muzej nekdanjega orodja in pripomočkov, ki 
so jih potrebovali predniki za preživetje na 
visokogorski kmetiji. 

Predsednik vaške skupnosti Topla
Ciril Golob

Iz vaške skupnosti Koprivna

Letošnje leto je ga. županja Romana Les-
jak (in seveda sama Občina) naredila zelo 
velik korak za prebivalce Koprivne, saj je 
pri nas pričela s sanacijo cest. V tem ne 
preveč cvetočem času so se lotili izgra-
dnje podpornih zidov na cesti od Lipolda 
do Luž. Menim, da si ga. županja zasluži 
javno pohvalo s strani VS Koprivna, saj 
v prejšnjih letih kljub opozorilom s strani 
krajanov nismo bili deležni obnove na teh 
kritičnih odcepih, ki so za Koprivce ključ-
nega pomena.

Predsednik vaške skupnosti Koprivna
Marko Kumer

Čestitamo Rini Repnik in Maši Auprih, 
ki sta na mednarodnem tekmovanju 

pianistov v Beogradu, v kategoriji
piano duo, prejeli srebrno plaketo.

Mag. Romana Lesjak,
županja Občine Črna na Koroškem

IN VSI ČRNJANI 

Prenovljen Fajmutov hlev
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DEMOGRAFSKA SLIKA NAŠE
OBČINE IN NJENA STATISTIKA

Občina Črna na Koroškem je del koroške 
statistične regije. Meri 156 km2. Po površini 
se med slovenskimi občinami uvršča na 35. 
mesto, med koroškimi občinami pa je najve-
čja. Konec leta 2008 je imela občina približno 
3.600 prebivalcev (približno 1.800 moških in 
1.800 žensk; sedaj je po podatkih 3.602 pre-
bivalcev). Po številu prebivalcev se je med 
slovenskimi občinami uvrstila na 137. mesto. 
Na kvadratnem kilometru površine občine 
je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je 
bila gostota naseljenosti tu manjša kot v ce-
lotni državi (100 prebivalcev na km2).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta 
in tako višja od povprečne starosti prebival-
cev Slovenije (41,3 leta). Med prebivalci te 
občine je bilo število najstarejših - tako kot v 
večini slovenskih občin - večje od števila naj-
mlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebi-
valo 137 oseb, starih 65 let ali več. To razmer-
je pove, da je bila vrednost indeksa staranja 
za to občino višja od vrednosti tega indeksa 
za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa 
tudi, da se povprečna starost prebivalcev te 
občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni 
Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila 
vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 
slovenskih občinah višja od indeksa staranja 
za moške. V občini je bilo - tako kot v večini 
slovenskih občin - med ženskami več takih, 
ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so 
bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je 
bila slika enaka.

V občini delujeta dva vrtca, obiskuje pa ju od 
80 do 90 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so 
bili stari 1-5 let, jih je bilo 51 % vključenih v 
vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Slove-
niji skupaj (70 %). V osnovnih šolah (matična 
in podružnice) se v šolskem letu 2010/11 iz-
obražuje 243 učencev. Različne srednje šole 
obiskuje okoli 140 dijakov. 

Med osebami v starosti 15-64 let (tj. med de-
lovno sposobnim prebivalstvom) je bilo pri-
bližno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih 
oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od 
slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim 
prebivalstvom občine je bilo v zadnjem letu v 
povprečju 11,2 % registriranih brezposelnih 
oseb. Med brezposelnimi je bilo tu - kot v ve-
čini slovenskih občin - več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zapo-
sleno pri pravnih osebah, je bila v tej obči-
ni v bruto znesku za približno 1 % nižja od 
letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, 
v neto znesku pa približno enaka letnemu 
povprečju mesečnih plač v Sloveniji.
Vsak 22. prebivalec občine je prejemnik vsaj 
ene denarne socialne pomoči. Za celotno 
Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. pre-
bivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne 
pomoči.
V obravnavanem letu je bilo v občini 410 sta-
novanj na 1.000 prebivalcev. Približno 39 % 
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali 
več). Povprečna velikost stanovanja je bila 68 
m2.

Pa še podatki v številkah:



�

Pripravila: mag. Dragica MAZEJ



�0

NABAVA IN POSTAVITEV OPOZORILNE 
HITROSTNE RADARSKE TABLE

Na pobudo Mateja Slemenška je Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Črna na Koroškem v prejšnjem mandatu v 
lanskem letu pričel z aktivnostmi za naba-
vo opozorilne radarske table. V slabem letu 
smo za denarno pomoč pri nabavi zaprosili 
več gospodarskih družb in samostojnih pod-
jetnikov iz celotne Koroške in do konca leta 
2010  zbrali skupaj za 1.900 € sponzorskih 
sredstev. Konec meseca marca smo s temi 
sredstvi in manjšim prispevkom iz proraču-
na občine opozorilno hitrostno radarsko ta-
blo nabavili pri najugodnejšem ponudniku. 
Od začetka aprila je nabavljena opozorilna 
tabla nameščena pred Osnovno šolo Črna 
na Koroškem. Odločili smo se, da poskuša-
mo hitrosti vozil najprej umiriti prav tam, 
kjer se v dopoldanskem času nahajajo naši 
najmlajši, ki so zaradi razposajenosti in 
igrivosti rizična skupina udeležencev v ce-
stnem prometu. Seveda pa opozorilna tabla 
ne bo vedno na tem mestu, mesto postavitve 
bo Svet za vzgojo in preventivo v cestnem 
prometu Občine Črna na Koroškem sproti 
prilagajal razmeram v prometu na območju 
občine. Pri načrtovanju so seveda dobrodo-
šle sugestije oziroma predlogi vseh, ki v bli-
žini svojih domov ali na drugih mestih opa-
žajo večje ali celo nevarne hitrosti vozil. Pri 
tem je potrebno opozoriti, da hitrostne table 
ni možno nameščati kjerkoli, saj potrebuje 
vir električne energije, zaradi česar je  naj-
primernejša  namestitev na drogove  javne 
razsvetljave.
Tablo smo nabavili in postavili z namenom 
preventivnega vpliva na voznike in s tem iz-
boljšanja prometne varnosti v naši občini. 
Naš namen bo dosežen, če nas bo večina 
voznikov, pri katerih bo zaradi prekorače-
ne hitrosti izmerjena hitrost na tabli priče-
la utripati rdeče, umaknila nogo s plina in 
zmanjšala hitrost. 

Vsem gospodarskim družbam in posamezni-
kom, ki so prispevali sponzorska sredstva za 
nabavo opozorilne hitrostne radarske table, 
se zahvaljujemo za prispevek k izboljšanju 
prometne varnosti.  

Danilo Emeršič

Z otvoritve razstave slov.-avstrij. projekta
Biseri naše kulturne krajine
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V ČRNI JE SEDEŽ 
GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE KOROŠKE

INTERVJU

Črna je za domačine in obiskovalce planin in 
gora od blizu in daleč izhodišče številnih pla-
ninskih pohodov na bližnje hribe, predvsem 
pa na Peco in Raduho.
Večina obiskovalcev se z njih vrača z nepo-
zabnimi spomini, polni so moči za nadaljnje 
življenje v dolini. Se pa zgodi nepredvideno. 
Nesreča nikoli ne počiva, pravijo, in lahko 
dodamo, da najmanj v gorah. Takrat pokliče-
mo številko 112 in ob kateri koli uri se oglasi 
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KOROŠKE.
Od 28. oktobra 2009 je njen sedež v Črni. V 
središču kraja so v občinski stavbi pridobi-
li prostore, jih obnovili po svojih potrebah, 
ustrezno opremili in dopolnili tudi z vso teh-
nično opremo, ki je potrebna za reševanje po-
nesrečenih v gorah.
Za pogovor o dejavnosti GRS Koroške smo 
prosili načelnika društva PETRA NAGLI-
ČA.

Kdo ste?
Gorska reševalna služba Koroške (GRS) je 
organizirana kot društvo in dobro leto je, 
odkar imamo sedež v Črni. Imamo skupne 
društvene prostore, ki obsegajo večjo sejno 
sobo, pisarniški kotiček, predprostor s shra-
njevalnimi omarami. V sosednjem objektu 
spodaj je še garaža s skladiščem, kjer shra-
njujemo  reševalno opremo, terensko vozilo, 
motorne sani in opremo, ki jo potrebujemo 
za reševanje: nosila, vrvi, kline, vponke, kom-
pletno medicinsko opremo in drugo.
Da je sedež GRS v Črni, je zagotovo zelo 
pomembno, saj je za ponesrečenca  večkrat 
usoden tudi čas, v katerem ga doseže stro-
kovna pomoč.
Zagotovo. Leta 2007 je na Prevaljah umrl 
prvi načelnik GRS Prevalje FRANCI TEL-
CER. Bil je eden izmed ustanoviteljev in 
hkrati doživljenjski načelnik GRS Prevalje, 

ustanovljene maja 1946. Dobrih šestdeset let 
je bil načelnik. Skladišče za vse pripomočke 
in opremo GRS pa je imel kar v svoji hiši. Po 
njegovi smrti smo ostali brez osnovnih pogo-
jev za delovanje. Celo leto smo iskali prostore 
kjer koli po Koroški, samo da bi se spet lah-
ko učinkovito organizirali. Pripravljeni smo 
bili prostore vzeti v najem, obnoviti, zgraditi 
... Bolj smo se usmerjali v zgornji del Meži-
ške doline, saj ko se zgodi nesreča v Peci ali 
na Raduhi, pridobimo petnajst, dvajset mi-
nut, če imamo bazo v Črni. To pa pri nesreči 
ogromno pomeni.
Potem smo v dogovorih z župani in dobri-
mi ljudmi pridobili te prostore v najem in 
jih kompletno obnovili, z opremo vred smo 
vložili okoli 7.000 evrov. V drugi fazi poteka 
obnova skladišča, ki bo tudi kmalu ustrezno 
urejeno. Tako smo prišli v Črno in se pribli-
žali goram, saj statistika kaže, da je v zgor-
njem delu Mežiške doline  85 % vseh nesreč 
na področju Koroške. Največkrat posredu-
jemo na Peci, Raduhi, Olševi, tudi na Smre-
kovcu, kjer se pohodniki ali gobarji zgubijo v 
prostranstvu teh gozdov. Lokacija v Črni je 
za nas in za tiste, ki pokličejo na pomoč, ide-
alna rešitev. Še nekaj je pomembno; tretjina 
naših članov je iz Črne, se pravi, da je tudi 
reševalna ekipa zbrana v najkrajšem času. 
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Zato smo na kraju nesreče vedno pred ur-
gentnim vozilom, ki prihaja po dolini.

Koliko članov šteje društvo?
Lani smo pridobili nekaj novih, mlajših čla-
nov, tako da nas je 37. Od tega jih lahko okoli 
20 gre v intervencijo, ostali pa so starejši, ča-
stni člani, zaslužni člani …

Poleg tega, da je nekdo član GRS in nav-
dušen planinec, je potrebno imeti še veliko 
drugega znanja, poznati veliko veščin, biti 
zdrav … Kako se usposabljate?
Imamo ogromno vaj, tečajev, usposabljanj, 
to počnemo neprekinjeno skozi celo leto, de-
jansko nimamo prostega vikenda. V Balosu 
imamo poligon, kjer imamo od maja do kon-
ca poletja vsako sredo vaje, tam se tudi kaj 
pomenimo. Dejansko se ves čas nekaj doga-
ja, ni vikenda, ko naši reševalci ne bi imeli 
kar koli, kar sodi v njihovo dejavnost. Ta te-
den so vodniki reševalnih psov od srede do 
nedelje na usposabljanju na Vršiču. Je  kar 
naporno.
Za gorskega reševalca je najprej priporočlji-
vo, da je alpinist. Ta ima veliko alpinistične-
ga znanja, kar je osnova za delo reševalca. 
Potem pa traja dve do tri leta pripravniška 
doba. V tistem času opravi pripravnik 80-
urni tečaj nujne medicinske pomoči, tečaj 
za helikoptersko usposabljanje modul A (to 
je osnovno usposabljanje za reševanje s he-
likopterjem, tak reševalec mora poznati pri-
stop do helikopterja, prenašanje ponesre-
čenca ...), opraviti mora tečaj letne tehnike 
reševanja, tečaj zimske tehnike reševanja. 
Poleg tega mora biti reševalec dovolj zdrav, 
sposoben dela na višini, tudi osebnostno in 
psihično pripravljen za pomoč ponesrečen-
cu.
Po treh letih gre kandidat na izpit pred dr-
žavno komisijo: tri dni traja poletni izpit, ki 
ima teoretični in praktični del, pozimi opravi 
še zimski del izpita, prav tako iz teoretičnih 
in praktičnih znanj. Po treh letih šolanja in 
uspešno opravljenih izpitih dobi naziv: gor-
ski reševalec. 

Mi smo organizirani kot prostovoljci. Ven-
dar ni povsem tako. Res je, da prostovoljno 
pristopiš, ko pa si v sistemu zaščite in reše-
vanja, si v kolesju, ki te pelje naprej, da mo-
raš opravljati določene stvari, če hočeš imeti 
licenco za reševanje. Če tega ne počneš, se 
pač izločiš. Če opeša zdravje, se tak član za-
posli za druga potrebna dela v društvu …
Po več letih izkušenj je možnost specializaci-
je za ožja področja reševanja:
– reševalec letalec, ki rešuje s pomočjo he-
likopterja; to je velika obveznost, biti moraš 
dosegljiv 24 ur na dan, vedno moraš imeti 
pri sebi potrebno opremo, da te helikopter 
‘pobere’, kjer koli si;
– vodnik reševalnega psa; šolata se vodnik in 
pes, ki rešujeta zasute v snežnih plazovih in 
pomagata v iskalnih akcijah;
– gorski reševalec inštruktor, ki skrbi za šo-
lanje mlajših članov;
– zdravnik reševalec, ki je že poklicno usmer-
jen v zdravljenje in tudi reševanje; veseli smo, 
da imamo v naših vrstah že pet zdravnikov 
in dva višja medicinska tehnika. Za naše de-
lovanje je idealno, saj je tako celotna pomoč 
na najvišjem strokovnem nivoju. Namensko 
smo iskali tak kader, s katerim pokrivamo 
vsa področja, ki jih zahteva reševanje v ne-
srečah. 

Katere nesreče so najpogostejše na našem 
področju?
Na Koroškem ni zelo visokih gora, tudi – če 
odštejemo Raduho – niso zelo zahtevne. Vse, 
kar nas obdaja, je v vseh letnih časih raz-
meroma lahko dostopno. Največ nesreč se 
zgodi pohodnikom, turistom, planincem, ob-
čanom. Malo pa je  nesreč, kjer bi reševali al-
piniste. Se zgodi. Vendar imajo alpinisti vse 
več usposabljanj, kjer pridobivajo znanja in 
dopolnjujejo svoje veščine.

To pomeni, da gredo alpinisti v steno šele ta-
krat, ko se zanjo tudi varovati?
Kaj pa drugi obiskovalci gora?
Nesreče planincev in pohodnikov pa nasta-
nejo, ko gredo ljudje v hribe psihofizično ne-
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pripravljeni, neprimerno opremljeni, hodijo 
brez cilja, zaidejo, se izgubijo … Klic na šte-
vilko 112 je toliko poznan, da je pomoč takoj-
šnja in po navadi ni hudega. Lani smo imeli 
kar štiri iskalne akcije, ko so se ljudje izgubi-
li v prostranstvih gozdov. 

Kako najdete nekoga, ki ne ve, kje je?
Specifične so take iskalne akcije, ker je težko 
najti izhodišče. V nekem primeru smo, glede 
na skope znane podatke, poslali skupine po 
planinskih  poteh iz različnih smeri. Ves čas 
smo bili po telefonu v kontaktu, pomagali 
smo si tudi z lavinskimi psi in smo skupino  
razmeroma kmalu našli. 

Je Smrekovec prepreden z markiranimi  
potmi?
Veliko je poti, novih gozdnih vlak, lovskih ste-
zic, ki so nekaj časa dobro shojene, potem pa 
se kar nehajo. Končno pa lahko hodiš tudi po 
brezpotju, kot to počnejo npr. gobarji. Je pa 
tudi tako, da so si ljudje –  ko še ni bilo pre-
nosnih telefonov – znali bolj pomagati sami. 
Zdaj so takoj v paniki, ko koga ni točno ob 
domenjeni uri na dogovorjenem mestu. Ne-
koč so nas aktivirali v Peco. Ko smo se pribli-

ževali ‘kraju nesreče’, so nam ‘ponesrečenci’ 
prišli naproti. 
Veliko je nabiralcev gozdnih sadežev. Pri-
hajajo tudi od drugod in večkrat zaidejo, ob 
padcu je pogost zvin noge. Reševali smo tudi 
zmajarja, ki se je sicer dvignil, a se zapletel 
med veje visokega drevesa. Pri delu v gozdu 
so pogoste nesreče. Še kako pomembno je, 
da smo ob ponesrečencu čim prej, saj mora 
rešilec pripeljati z Raven. Če je nesreča še na 
težko dostopnem terenu, sta lahko pravoča-
sna obveščenost in hitrost ključnega pome-
na. Smo pa z vsemi interventnimi službami 
tesno povezani in pri taki pomoči delujemo 
povsem usklajeno.

V letu 2010 ste imeli  enajst intervencij. Ko-
liko je to v primerjavi z drugimi postajami 
GRS?
Če bi pogledali nazaj, bi lahko rekli, da je na 
našem področju letno okoli 10 do 15 interven-
cij, se pravi, da je bilo lani število nesreč malo 
pod povprečjem. Lani je bilo v Sloveniji 356 
nesreč, v katerih je posredovala GRS. Če je 
17 postaj GRS, pride na eno okoli 20 nesreč. 
Glavnina nesreč je v času od maja do okto-
bra, in to na Tolminskem, v okolici Bohinja, 
Bovca, Mojstrane (v Julijskih Alpah). Bohinj-
ska GRS ima letno tudi do 50 intervencij v 
gorah, tudi po dve dnevno. V veliko pomoč je 
zdaj helikopter, s katerim dosežejo tudi  tež-
ko dostopna področja v gorskem svetu. Da  
tam prideš do ponesrečenca, lahko minejo 
tudi dolge ure naporne hoje, sestop je teža-
ven, pogosto tvegan. Helikopter je last Slo-
venske vojske, eden je namenjen prav za re-
ševanje v gorah. Kadar le-ta trenutno ni na 
voljo, pomaga policija. Tam je poklicna eki-
pa, kjer so: pilot, kopilot, mehanik-operater 
vitla, priključita se jim še reševalec-letalec in 
zdravnik-letalec. Te ekipe trenirajo skupaj, 
se menjavajo, tako da je pomoč res v vsakem 
trenutku zagotovljena. 

Kako poteka tako reševanje v gorah s heli-
kopterjem ?
Ko priletijo na kraj nesreče, po jeklenici spu-
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stijo reševalca-letalca, ki oceni položaj glede 
varnosti, pripravi določene stvari, včasih 
hkrati spustijo tudi zdravnika, ponesrečen-
cu nudijo nujno medicinsko pomoč, ga na-
mestijo v vakuumsko blazino, vse pa gre v 
helikoptersko vrečo, ki jo priklenejo na je-
klenico in dvignejo v helikopter. Ta ponesre-
čenca pripelje v najbližjo bolnišnico.
Zelo pomembno za vse izletnike, planince 
in alpiniste pa je obveščenost; vsak naj bi 
vedel, da ima v vsakem trenutku možnost 
poklicati na pomoč, ki je dosegljiva na šte-
vilki 112.
Seveda je to najvažnejše. Zalo pomembno je 
pri akutnih obolenjih. Če se kažejo najmanj-
ši znaki, je potrebno takoj poklicati, ker gre 
ne le za minute, tudi za sekunde, ki so lahko 
usodne. Helikopter potrebuje do nas pol ure, 
tako da je v takem primeru potrebno takoj 
ukrepati.

Je pozimi več nesreč kot poleti?
Na našem koncu so kar enakomerno razpo-
rejene. Naše gore niso poleti veliko bolj oble-
gane, saj so planinske koče tod okoli tudi 
pozimi dostopne. Glavnina nesreč pa je čez 
poletje. 

Kaj še sodi v vašo dejavnost poleg reševa-
nja?
Naša naloga je tudi preventiva. Dežurni smo 
na vseh množičnih prireditvah, kjer priča-
kujemo veliko ljudi; zimski pohod na Peco, 
Gradovi Kralja Matjaža, Čez goro k očetu in 
na raznih pohodih, ki jih organizirajo večja 
podjetja. Zbere se po več sto pohodnikov iz 
vse Slovenije. Redno sodelujemo tudi v šo-
lah v naravi, kjer dejavnost GRS predstavi-
mo učencem. Pozimi gremo na vse šole, kjer 
učence ozaveščamo o pohodih v gore, kako 
se moramo opremiti, kako se varujemo, kako 
se vedemo ob nesreči … To je kar precej dela, 
ki ga opravimo poleg reševanja. Vendar me-
nimo, da s tem preprečujemo nesreče, kajti 
najbolj učinkovito se vsak varuje sam in to 
moramo dopovedati že otrokom.

Lepo število članov GRS Koroške so tudi Čr-
njani.
V GRS Črnjani kot reševalci delujejo že dolgo 
vrsto let, tako da tole za marsikoga ni velika  
novost. Novost je v tem, da smo se preimeno-
vali v GRS Koroške, ker pokrivamo celo re-
gijo, in da smo se s sedežem v Črni približali 
krajem, kjer je največ nesreč. 

Veseli smo lahko in ponosni, da imamo v 
Črni še veliko ljudi, ki so prostovoljno  pri-
pravljeni pomagati komur koli, kadar koli ta-
krat, ko se komu življenje zaplete in je prva 
pomoč tista, ki ponesrečenemu rešuje telo in 
pomiri dušo.

Marta Repanšek

Člani GRS Koroške iz Občine Črna na 
Koroškem: 

PETER NAGLIČ, načelnik, Jure Mavrič, 
Karlo Ritonja, Ferdo Pušnik, Marjan 
Emeršič, Milan Plesec, Rajko Robnik, 
Milan Golobinek, Viktor Povsod,  Mi-
ran Kaker, Gorazd Črešnar, Iztok Men-
cinger (pripravnik), Grega Golob (pri-
pravnik), Andreja Voler (pripravnica), 
ki je pravkar postala zdravnica in je v 
vseh letih obstoja prva ženska, članica 
naše GRS.

Prenovljeni bulder (plezališče) v spodnjih prosto-
rih hotela



��

Lutkarice Mihela, Katja in Andreja

KULTURA

O LUTKOVNI SKUPINI ‘KAM’

Pred približno štirimi leti 
smo se tri prijateljice in so-
delavke Katja (Gole), An-
dreja in Mojca (Petrič) na 
nekem klepetu domislile, 
da bi nekaj novega poče-
le. Le kaj? Dve sva že imeli 
otroke, sinove, nadebudne, 
radovedne, vsi so uživali v 
gledanju risank, posluša-
nju pravljic in spremljanju 
lutkovnih igric za otroke. 
In tako se je porodila ide-
ja – ja, zakaj ne bi tudi me 
‘naštudirale’ kakšne lut-
kovne igrice. Ko smo tako 
razmišljale, junake katere 
risanke bi preoblekle v lut-
ke, smo si rekle, zakaj ne bi 
kar Nodija in njegovih prijateljev, saj ga otro-
ci zelo dobro poznajo in ga imajo zelo radi.
Kaj hitro smo se dogovorile, kakšna zgod-
ba naj bi nastala, saj scenarija nismo želele 
povzeti po znanih knjigah o Nodiju, in ker se 
je bližal novoletni čas, se je Katja odločila in 
napisala scenarij za lutkovno igrico z naslo-
vom ‘NODI VLEČE SANI DEDKA MRAZA’.
Zasnova lutk je bila ideja nas vseh. Dogovori-
le smo se za ploskovne lutke iz vezane plošče 
v velikosti okrog 70 cm, poslikane z živimi 
barvami,  Nodi pa je tudi nekoliko ‘oblečen’.
Seveda se je bilo treba ‘spopasti’ tudi z izde-
lavo scene. Kot popolne amaterke v tem po-
slu, vendar z ogromno volje in entuziazma, 
se nismo ustrašile izziva. Sceno smo izdelale 
in naslikale na belo platno dolžine 5 m, po-
skrbele smo tudi za drugo sceno, saj je bila v 
scenariju predvidena menjava scene. Posne-
le smo spremljajočo glasbo za lutkovno igri-
co, se domislile posebnih svetlobnih efektov, 
ki predstavo še bolj popestrijo, in bile smo 
pripravljene.
Delo nam je zelo dobro uspelo in začele smo 
s predstavljanjem navzven. Naše prve upri-

zoritve so bile uspešne in vsako leto jih je 
bilo več. V lanskem decembru smo namreč 
nastopale kar osemkrat po vsej Sloveniji, od 
Ljutomera do Kopra. 
Glede na to, da so nas otroci tako dobro 
sprejeli, smo se že tekom decembra dogo-
varjale (mimogrede, pred dvema letoma je 
en ‘M’ zamenjal drugi ‘M’, in sicer Mihaela 
Goltnik), da bi napisale scenarij za nasle-
dnjo zgodbo o Nodiju in njegovih prijateljih. 
Ta zgodba ima naslov ‘NODI PRAZNUJE 
ROJSTNI DAN’. Tudi ta predstava je bila že 
nekajkrat odigrana in otroci so, milo rečeno, 
navdušeni nad njo. 
Premiera te lutkovne predstave je bila v 
Mercator centru v Postojni 15. januarja le-
tos. V naslednjih dveh mesecih smo izvedle 
lutkovne predstave po mnogih dvoranah ši-
rom Slovenije ter nekaterih drugih Merca-
tor centrih.

Zapisala Andreja FAJMUT
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ZLATA TINA MAZE
ODLIČNO SMUČARKO

SMO ČRNJANI PRISRČNO SPREJELI

Eden od zvestih
navijačev Fan cluba

Zaslužena torta

Tina z rokerjem
Perom Lovšinom
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Čestitke so prihajale od vsepovsod,
tudi od nekdanjega smučarja Koširja
in predsednika SZS

Veliko število obiskovalcev je zabaval tudi ansambel Farty animals

Smučarka Tina Maze je letos prejela Bloudkovo nagrado 
za vrhunske mednarodne športne dosežke. 

Tina Maze je bila proglašena za NAJ 
športnico Slovenije (na fotografiji ob 
Dejanu Zavcu)

PA ŠE TO:
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PLEŠEMO ŽE 30 LET

KULTURA

V soboto, 19. 2. 2011, smo članice in 
člani Folklorne skupine KD Gozdar 
praznovali jubilejnih 30 let delova-
nja skupine. V ta namen smo v pro-
storih Kulturnega doma v Črni na 
Koroškem pripravili prireditev, na 
kateri se je pelo, predvsem pa, kot se 
za folklorno skupino spodobi, veliko 
plesalo. Sama prireditev je bila zelo 
dobro obiskana, saj je bila dvorana 
napolnjena do zadnjega kotička. 
Najprej smo se na odru predstavili 
sedanji člani FS KD Gozdar, ki smo 
potem plesali še dvakrat, nakar sta prisotne 
nagovorila predsednik FS KD Gozdar Ru-
dolf Piko in predsednik KD Gozdar Gorazd 
Mlinšek. Sledil je govor predsednice Zveze 
kulturnih društev Črna na Koroškem Joži-
ce Praprotnik, vse prisotne pa je nagovorila 
tudi županja občine Črna na Koroškem Ro-
mana Lesjak.
Po petnajstih letih so se ponovno zbrali na 
vajah prvi člani pevskega zbora KUD Goz-
dar iz leta 1981. Pobi iz Črne, Javorja, Lu-
dranskega Vrha, Koprivne in Mežice so to-
krat pod vodstvom nekdanjega zborovodje 
Simona Potočnika zapeli štiri pesmi. Na 
odru so se zelo uspešno predstavili tudi ple-
salci in plesalke FS KUD Gozdar iz leta 1981. 
Ker pa so si zaželeli mladih partnerjev, so 
jim na pomoč z veseljem priskočili zdajšnji 
člani FS KD Gozdar. Tokrat so jim prijazno 
posodile noše članice FS Prežihovega Vo-

ranca z Raven na Koroškem. Kot zanimi-
vost pa naj omenim, da so plesalci in ple-
salke leta 1981 prvič nastopili v izposojenih 
nošah Folklorne skupine Železna Kapla, iz 
sosednje Avstrije. Za pevski vložek je poskr-
bela naša članica, ki ne le da dobro pleše, 
pač pa tudi odlično poje, Taja Raztočnik, s 
pesmijo Morska pravljica. V goste so prišli 
člani prijateljske FS KD Sveta Ana iz Svete 
Ane, s katerimi zelo dobro sodelujemo že 
več let. Skupina se je predstavila s spletom 
štajerskih plesov z območja vzhodne Šta-
jerske. Velik in bučen aplavz pa so poželi 
člani Folklorne skupine CUDV Črna na Ko-
roškem. Sledila je še podelitev priznanj in 
Marolotovih značk ter izmenjava daril in 
zahvale gostov. Med gosti je bilo poleg do-
mačinov tudi veliko članov in članic različ-
nih folklornih, kulturnih in drugih društev 
iz celotne Slovenije in tudi tujine.
Ob tej priložnosti bi se še enkrat v imenu 
celotne skupine zahvalila vsem, ki ste nas 
podprli in nam pomagali, da smo lahko 
uspešno izpeljali našo jubilejno prireditev 
in tako obeležili naš praznik. Hvala vsem 
gostom, obiskovalcem, donatorjem, skrat-
ka vsem, ki ste nam tako ali drugače stali 
ob strani.

Duša KomprejNekdanji MPZ KUD Gozdar

Sedanji člani FS KD Gozdar



��

INTERVJU

Že nekaj časa nas tako v Črni kot drugje po 
Koroškem in še dlje na mnogih zabavah in 
prireditvah razveseljuje glasbena skupina 
Farty animals. Dva Črnjana, Rok Divjak in 
Žan Grabner, ter dva Mežičana, Luka Per-
nek in Tomaž Golob, vsak s svojimi izkušnja-
mi iz glasbenega sveta, so se spontano, malo 
za šalo in malo zares, združili v ‘bend za žur’. 
Simpatična skupina štirih mladeničev dose-
ga vedno večjo kvaliteto, repertoar in s tem 
tudi priljubljenost. Tri člane sem ujela pri ka-
vici in radi so svoje muziciranje pokomenti-
rali. 

Pred kratkim ste na sprejemu Tine Maze 
igrali s Perom Lovšinom, legendo sloven-
skega rocka. Kako se uskladite s takimi 
znanimi glasbeniki, je kaj treme?

Rok: En večer pred tem smo se morali nau-
čiti kar 13 komadov. A nam je šlo dobro, saj 
ima Pero svojega kitarista, ki blaži take in 
drugačne spodrsljaje. Treme pa večinoma 
ni. Ker že dolgo igramo, verjamemo drug v 
drugega in se tako dobro poznamo, da toč-
no vemo, kaj hoče kdo narediti – tudi če ne 
vadimo komada, ga ‘zvozimo’, le pogledamo 
se in vse steče spontano. 
Žan: Kolikor je sploh treme, je dobrodošla. 
Ja, igrali smo z nekaj znanimi glasbeniki, na 
primer z Omarjem Naberjem. A v bistvu oni 
igrajo z nami! (smeh)

Vaši začetki ukvarjanja z glasbo in preigra-
vanja segajo kar daleč nazaj. Kje ste prido-
bili prve izkušnje, koliko ste strokovno pod-
kovani?

Rok: Konec osemletke sem začel s kitaro, 
v srednji šoli pa, ker ni bilo nobenega bob-
narja v bližini, sem preizkusil svoj občutek 
za ritem in res pristal kot bobnar. Kasneje 
sem se hodil dve leti privatno učit k enemu 
strokovnjaku v Maribor. 
Žan: »Bobnar je oseba, ki se rada druži z 
glasbeniki!« pravijo nekateri šaljivo. No, jaz 

sem začel še bolj zgodaj: na začetku osnov-
ne šole sem dobil za darilo sintisajzer, v sed-
mem razredu sem segel po kitari, v srednji 
šoli pa sva z Rokom že igrala. Z basom sem 
se srečal šele pri Piksni, kamor sem začasno 
vskočil, a se je ta sprememba kitare spreme-
nila v trajno igro pri Fartyih.
Luka: Moj prvi inštrument je bila otroška 
harmonika kot igrača, še kot majhnemu deč-
ku sta mi jo kupila starša, potem pa sem ju 
z njo vsako jutro hrupno zbujal. Imam opra-
vljeno nižjo glasbeno šolo iz kitare. S Toma-
žem sva že kot osnovnošolca nastopala za 
kak praznik po koroških vrtcih. Ko sem ka-
sneje igral po Avstriji z Gorazdom Čepinom, 
sem prvič spoznal, kako lahko z muzicira-
njem zaslužiš, četudi ti je tista glasba manj 
poznana, pa še marsikaj drugega me je ta 
prijatelj naučil, za kar sem mu hvaležen. S 
Tomažem sva tako začela sanjati, da bi nare-
dila kaj v ‘unplugged’ varianti: harmonika in 
akustična kitara z lastnim izborom glasbe. 
Zdaj počnemo enako, le da smo štirje. Vmes 
sem igral še pri Piksni: zanjo mi ni žal, da se 
je končala, niti mi ni žal, da se je ta izkušnja 
zgodila oz. lahko bi rekel, da sem  na čas Pi-
ksne in njen izdani album, RockOtočec itd., 
zelo ponosen. S Tomažem skupaj igrava že 
11 let.

IZKORIŠČAMO ČAR ŽIVE MUZIKE
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Ansambel Farty animals  bo kmalu star šti-
ri leta. Kako ste prišli skupaj?

Rok: Leta 2007 smo prvič igrali skupaj za 
noč čarovnic v Kompleksu na Ravnah – v 
‘gvantih’. Naš čisto prvi ‘špil’ pa je bil pole-
ti na stadionu Črna. Pred tem sem igral pri 
Wild rock gentlemen, a smo razpadli, pa 
sem poklical Luka, če bi morda prišla s To-
mažem. In tako smo nastopili, ker smo pač 
tako obljubili predsednici NK Peca.

Nadeli ste si nekoliko čudno ime in v na-
sprotju s tem se oblačite elegantno, v črno 
obleko z belo kravato. Zakaj?

Luka: To so izkušnje od prej, ko smo se pri 
Piksni ob izidu CD-ja hoteli ustrezno poka-
zati in so nam svetovali, da moramo kot ro-
kerji prav posebno izgledati: z verižicami 
in zapestnicami, celo z make upom, kar se 
nam ni zdelo v redu, saj to nismo bili mi. Pa 
smo sedaj rekli: Oblecimo obleke in bo stvar 
rešena!
Žan: Pred nastopom smo nekoč čakali ene-
ga našega člana, ki je imel težave s prebavo. 
Ker je bil tako dolgo na stranišču, smo mu 
rekli, da je ‘prdeča žvad’. In to smo preve-
dli v angleščino. So pa težave s tem imenom, 
ker je nerazumljiv, poleg tega ‘farty’ zame-
njujejo s ‘party’ in ‘forty’. 
Luka: Poskušali smo svoje ime poenostaviti 
ali spremeniti, ker nam je trn v peti. Morda 
bi bilo boljše slovensko ime. Ali najti kaj v 
smislu časa, aktualnosti. Pomembno je, da 
ime zveni. A po štirih letih je težko. Zdaj smo 
za ljudi, ki nas poznajo, pač na kratko Far-
tyji.
   
Luka igra kitaro, Tomaž harmoniko, Žan 
bas kitaro, Rok pa bobne. Ali to zasedbo 
tudi kdaj spremenite?

Rok: Vsi igramo vse inštrumente, le harmo-
nike ne. Za ‘foro’ stopijo drugi tudi za bobne, 
jaz potegnem kak dur na kitari in basu, no, 
Luka, ki je multitalent, pa delno obvlada tudi 
harmoniko.

Žan: Malo mi je žal za nazaj, ko so me starši 
spodbujali, da bi se vpisal v glasbeno, a ni-
sem imel interesa. Dobro je biti podkovan s 
teorijo. Nikoli ne uporabljamo not, zapišemo 
si le dure, za kitarista se morda kdaj upora-
bijo ‘trotl-ziher’ note.
Luka: Ko se dolgo ukvarjaš z glasbo, ugo-
toviš, da je klavir najboljši instrument za 
preglednost. Vsi se slej kot prej srečamo z 
njim; žal ga ne znamo igrati, a za reševanje 
harmonij je najboljši. Glasbena šola ti nudi 
osnove, a če se lotevaš kaj takega kot mi, se 
je treba še marsičesa naučiti.

Vaš univerzalni vokal je Luka, čeprav tudi 
ostali trije pojete. Kakšne so, Luka, tvoje 
pevske izkušnje? Je kdo že ocenil barvo tvo-
jega glasu in izjemno sposobnost posnemati 
glas originalnega pevca?

Luka: Včasih sem imel tendenco, da sem bolj 
za hec kot pa zares imitiral pevce, ampak 
sem potem na nekih pevskih vajah izvedel, 
da je samo imitiranje fraziranje (nenaravno 
spreminjanje glasu), kar škoduje glasilkam, 
zato se tega odvajam in skušam v svoji barvi 
zapeti večino pesmi; čisto brez fraziranja pa 
ne gre, zato ostrino vokala prilagajam zvr-
sti pesmi. Včasih sem nato rahlo hripav, a 
na srečo zmorem več zaporednih večurnih 
nastopov.
Rok: Fenomen si, če igraš šest ur in greš ta-
koj potem na naslednji nastop pa odpoješ ‘v 
nulo’ – to zmore malokdo!
Luka: Glasilk posebej ne negujem, a sem 
opazil, da so nastopile težave pri kakem 
glasbenem projektu, če se prej nisem opel in 
sem začel na odru s kakim energičnim ko-
madom. Res pri Fartyih igramo po cele noči, 
a začnemo ‘na izi’, torej si izberem skladbe, 
da se s primernimi pesmimi počasi opevam. 

Ste kdaj razmišljali o kakem ženskem voka-
lu?

Luka: Lucija Štrekelj se nam je ponudila, 
da nam bi pomagala s svojim vokalom. Tre-
nutno ima težave z glasilkami, a upam, da 

INTERVJU
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bomo lahko čim prej sodelovali. Sem ljubitelj 
ženskega vokala in z veseljem bi se odrekel 
delu (repertoarja) vokala, sploh če bi to izva-
jala Lucija, ki jo zelo cenim. S tem bi se tudi 
naš repertoar razširil, saj bi zagotovo prine-
sla svoje komade. 
Žan: Ko pride ženska med štiri moške, to ne 
prinese nič dobrega! (smeh) A mislim, da 
smo dovolj zreli za to.
Luka: Fartyi smo mi štirje! Če bo ona obča-
sno z nami, bomo Farty animals z Lucijo ali 
tako nekako. 

Vaš repertoar igranih skladb je zelo širok. 
Igrate rock’n’roll hite, rock balade, tuje in 
domače popevke, balkanski etno, country 
glasbo, evergreene, in to večinoma brez po-
sebnih vaj. Kdo so vaši poslušalci?

Rok: Smo eden redkih bendov, ki igrajo 
spontano. Nastopamo povprečno enkrat te-
densko, tako da je že nastop vaja. Če pa je 
kaj novega na programu, se vsak sam doma 
pripravi. Le če Luka napiše nov komad, se 
dobimo na vaji, in sicer v Narodnem domu v 
Mežici, kjer koristimo najet prostor Faušdur 
benda, katerega člani smo. 
Žan: Ta akustični prostor je eden boljših v 
Sloveniji, marsikje vadijo po zakloniščih, mi 
pa se lahko pohvalimo s klimatiziranim pro-
storom, skoraj vedno dostopnim, kjer niko-
gar ne motimo.
Rok: Igramo glasbo za srednjo generacijo. 

Vedno presodimo po publiki, kaj igrati, da se 
gavda razvije; sploh Luka ima poseben dar, 
da takoj ‘prebere folk’.
Luka: Decembra smo imeli zelo raznolike 
nastope: za mlade smo igrali na prednovo-
letnih nastopih, v Rogaški Slatini za Ruse in 
Italijane, ob neki drugi priložnosti pa za sre-
dnjo generacijo plesalcev. Poslušalcem tudi 
ustreza, da kdaj po svoje improviziramo, na 
primer, da igramo del pop-rock skladbe v 
reggae varianti. Poleti smo na Hrvaškem v 
Lošinju igrali kot ulični bend – najprej smo 
iz heca postavili inštrumente in odprli kov-
ček ter zaslužili za kosilo in še kaj, potem pa 
nas je lastnik kluba z živo glasbo povabil, da 
smo še dvakrat nastopili pred navdušenimi 
turisti.
Rok: Imam občutek, da je od takrat na Loši-
nju vedno več pouličnih glasbenikov na rivi. 
Preden smo prišli mi, ni bilo nobenega. Je 
mogoče to samo naključje? Skoraj na vsa-
kem nastopu zaigramo kako skladbo, ki je 
prej nismo še nikoli: nekdo od poslušalcev 
si komad zaželi, pa poskusimo in v grobem 
gre, naslednjič pa vse še izpilimo. 
Luka: Skušamo igrati tudi tako, da se sklad-
be držijo skupaj, ni vmesnih pavz in dogo-
varjanja. Nismo kot razni ‘one man bendi’, 
pač pa izkoriščamo čar žive muzike.

Verjetno je prednost vašega ansambla tudi 
v tem, da ima Rok toliko izkušenj z ozvoče-
vanjem. 

Žan: Saj zato smo ga zraven vzeli! (smeh) 
Luka: Ozvočenje je draga zadeva, mnogo pa 
je na trgu ‘šalabajzerjev’. Če ne bi bilo Roka, 
bi morali najeti kakega dobrega ozvočeval-
ca. 
Rok: Za razliko od drugih igramo tiho, ni-
smo preglasni, jaz igram z metlicami.
Luka: Mnogi glasbeniki imajo tendenco, da 
so glasni na odru in ob razvoju tehnologije 
se še vedno dogaja, da bobnarji vse preglasi-
jo. Morda nam rock’n’roll tako dobro zveni 
ravno zato, ker ga igramo, kot so to počeli 
včasih. Takrat so za naše pojme igrali obu-
pno tiho.

INTERVJU
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Rok: Beatli s 120 vatov, danes pa rabiš 5000 
vatov, da preglasiš bobnarja!
Luka: Tudi pri Avsenikih sem opazoval, kako 
so pazili na pravo razmerje. Nam prav za-
radi akustičnega pristopa ni treba biti tako 
hrupni. Posledično je velik problem razu-
mljivost vokala, a pri nas akustična kitara 
ni agresivni inštrument, bas, kitara in har-
monika pa so prilagojeni. Besedilo pa je po-
membno, besede imajo barvo!

Koncertirali ste po študentskih žurih, klu-
bih, gostilnah, na raznih obletnicah. Zadnje 
čase se pojavljate na porokah. Koliko je ta 
vaša dejavnost pridobitna?

Rok: Igramo predvsem zato, ker uživamo ob 
tem. Res nekaj zaslužimo, kar je dobrodošlo. 
Igranje na poroki se finančno bolj splača 
kot gostilniški ‘špil’, treba je pa tudi več de-
lati. Za poroke nas radi rezervirajo, ker smo 
drugačni od drugih.
Žan: Igranje na porokah ni bil naš cilj, a se je 
nekako spontano razširil dober glas o nas, 
tako da Tomaž, ki je naš menedžer, komajda 
usklajuje časovne roke. 
Luka: Za vse, kar v življenju delaš, se moraš 
ustrezno spoštovati. S tem pa tudi postaviš 
ceno za svoje delo. Denarja zagotovo ne do-
bimo toliko, da bi to počeli, če nam ne bi bilo 
‘fajn’ ob tem. Poleg tega je muziciranje dober 
dodatek k službi. Ja, se splača, predvsem za-
radi tega, ker uživamo.
Žan: Konec leta lahko s tem denarjem kupiš 
nov instrument. Oprema je pač zgodba, ki se 
nikoli ne konča. Največ težav ima Rok, kajti 
bobnarji imajo najdražjo opremo. 
Luka: Jaz sem si dal delati posebno kitaro za 
tak bend, in sicer elektro-akustično, kjer sta 
dve kitari v eni, z dvema izhodoma – da smo 
lahko akustični ‘unplugged’ bend. Osnova je 
akustična kitara, ker pa smo po duši rokerji, 
mi je ljubo, da lahko včasih uporabim še dru-
gi del – da zagrize!
Žan: Nismo hudo mahnjeni na menjavo 
opreme, večinoma se držimo starih inštru-

mentov. Je pa krasno, če pride kaka nova 
kitara …

Marsikdo pričakuje, ko vidi harmoniko, da 
boste urezali tudi kako narodno-zabavno. 
Zakaj ste se odločili, da te zvrsti ne boste 
igrali?

Žan: Sem edini v ansamblu, ki uživam, ko 
grem na gavdo z narodno-zabavno glasbo. 
Tudi na tem področju obstajata tako dobra 
kot slaba muzika. In dobro glasbo vsi v ben-
du spoštujemo, ne glede na zvrst.
Luka: Včasih mi je žal, ko moram kakemu 
preveč vztrajnemu ali alkoholiziranemu 
tipu, ki na vsak način zahteva narodno-za-
bavno skladbo, malo bolj grobo reči, da take 
zvrsti pač ne igramo. Mi smo se zavestno od-
ločili za druge žanre, kar pa ne pomeni, da 
‘domače’ glasbe ne cenimo. Nočemo biti ena-
ki drugim ansamblom. Ampak ljudje ne loči-
jo med kvalitetnim in slabim igranjem. Sam 
sem ljubitelj Avsenikov, a groza je, kako jih 
nekateri bendi izvajajo! Narodno-zabavna 
glasba je res nekako nacionalna, a mi tudi 
v kaki drugi kulturi ne bi, na primer, igrali 
free jazza, ker ga pač ne znamo.

Nastali sta že dve vaši lastni skladbi, eno 
lahko najdemo in slišimo na vaši spletni 
strani. Kakšni sta ti avtorski deli, kako ste 
ju ustvarili?

Luka: Prve pesmi smo se lotili predvsem zato, 
da dokažemo, da tudi to znamo. In morda za 
svojo osebno izkaznico – da imamo vsaj en 
svoj komad. Obe pesmi sta satirični. Prva z 
naslovom Poligamisti govori o tem, da je v 
vsakem moškem tiha želja po poligamiji in 
kaj vse moški delajo, da jim je v svetu mono-
gamije lažje. Tudi druga skladba je šaljiva, 
same poante ne bom izdal, delček resnice je 
v nedolžni, nič hudega moteči/hoteči spol-
nosti. Ko pišem besedilo, se poskušam izra-
ziti drugače, kot si kaj povemo ob kavici, s 
svojimi spretnostmi bi rad dal pesmi pridih 
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DVA UTRINKA - s pustne povorke

umetnosti. Tudi glasbo napišem jaz, a le mi-
nimalistični, okrnjeni aranžma, da pustim 
svobodno pot drugim članom, ki dodajo svoj 
pečat pesmi. Melodija nastane z akustično 
kitaro, vsak doda svoje, a še prej predebati-
ramo o ritmu, kje bi bil določen instrumen-
talni del, kako bomo naredili večglasje …
Žan: Pri tem smo hvaležni Dejanu Dimecu, 
ki je tehnično podkovan in nam da včasih 
kak nasvet. Tudi snemamo lahko v njegovem 
studiu, plačamo pa mu s kakim nepokritim 
bonom – ta zabavna prigoda se je zgodila ob 
snemanju našega drugega komada, in sicer 
Pataye, ki naj bi bila darilo Roku za rojstni 
dan. S tem pa smo že izdali skrivnost, ja, 
druga naša skladba bo zunaj poleti. 

Kakšni pa so vaši načrti? Boste izdali kak 
album?

Luka: V bistvu nimamo posebnih načrtov. 
Odločili smo se, da se ne bomo podali v medij-
ske vode, vsi imamo že nekaj izkušenj iz pre-
teklosti, ko nenadoma ne gre več za glasbo, 
pač pa so zraven druge stvari, ki po navadi 
povzročajo konflikte med člani. Izdaja kon-
kretnega albuma, ki je odraz časa, pušča za 

sabo stres. Pa smo rekli: dajmo narediti kak 
single in ko se bo nabralo deset komadov, bi 
mogoče izdali album. Kdor je že na začetku 
preveč ambiciozen, navadno ne doseže ve-
liko. Ponosni smo, da število naročil naših 
nastopov raste, po štirih letih smo še vedno 
sposobni napolniti lokale – v osnovi smo res 
bolj klubski bend, ljudje nas radi pridejo po-
slušat in to nam daje dober občutek. 

Žan: Pa kaj je boljšega kot podati se zvečer 
ven s prijatelji, in to ‘špilat’, pa še kak evro 
prineseš domov! In zaenkrat še nismo obre-
menjeni z družinami.

Luka: Dobro, da smo začeli zelo zgodaj in 
morda bo stvar funkcionirala tudi, ko bomo 
imeli otroke. Moja želja je, da ostane glasba 
moj hobi in naj bi me spremljala celo življe-
nje, ne bi pa rad kitare sam igral doma. 
Do kod smo torej prišli? Ni pomembno: kjer 
smo, nam je fajn!

Hvala za vaše komentarje in veliko dobre 
glasbe še naprej.

Irena Greiner

INTERVJU
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Sezona, zaznamovana z zlatim sijajem Tine Maze
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Olimpijske igre, svetovna prvenstva, to so 
sanje vsakega športnika. Sodelovati na teh 
tekmovanjih je velik dogodek za vsakega 
tekmovalca, ki ga v življenju nikoli ne pozabi. 
Če pa sanje spremeniš v realnost in na teh 
prvenstvih osvajaš najvišja mesta, pa to ni 
dogodek samo za nastopajočega, ampak za 
celotno državo, regijo, predvsem pa tudi za 
kraj, v katerem tekmovalka ali tekmovalec 
živi, ter za klub, ki ga zastopa. Zato država 
in okolje, iz katerega šampioni izhajajo, do 
takšnih tekmovalcev,  ki osvajajo medalje, ne 
sme in ne mora ostati ravnodušna. Naspro-
tno, zagotoviti jim mora najboljše pogoje za 
trening in jim z dobrimi (konkurenčnimi) 
pogoji omogočiti lažjo pot do še boljših rezul-
tatov.  
Ko je ekipa Team to A – Maze pričela sezo-
no 2010/2011, si je zastavila zelo visoke cilje, 
kar je z vidika trenerja in tekmovalke pov-
sem razumljivo. Saj le visoko zastavljeni cilji 
motivirajo športnike, da težijo k čim boljšim 
rezultatom in iščejo skrajne meje svojih zmo-
gljivosti. V končni fazi je tako tudi prav, saj 
gre za vrhunski in profesionalni šport, ki ga 
mnogi športni sociologi imenujejo nič kaj 
romantično kar – gladiatorski šport. Tu je 
prostora le za peščico izbrancev. Za tiste, ki 
so telesno in mentalno najbolje pripravljeni 
ter popolnoma osredotočeni in predani svo-
jim športnim ciljem. Pri tem pa jih morata 
spremljati še optimalna organiziranost in lo-
gistika, da o vrhunskih materialih sploh ne 
govorimo. In na tej točki si je Tina, skupaj s 
svojim trenerjem Andreo Massijem, drznila 
postaviti cilje, ki si jih do sedaj ni drznil po-
staviti še nihče od slovenskih športnikov. Biti 
najboljša na svetu – osvojiti svetovni pokal!
Vendar pričetek sezone ni bil čisto v skladu 
z zastavljenimi cilji, saj sta ji konkurentki za 
osvojitev velikega kristalnega globusa, Ma-
ria Riesch in Lindsey Vonn, v točkovni beri 
zelo hitro pobegnili. Predvsem v SG in SM ni 
našla prave forme, pa tudi v VSL na Ameri-

ški turneji ni stopila na stopničke, kar ni bilo 
v skladu z njenimi pričakovanji. Na sredini 
sezone ji je že precej narahljane živce z od-
povedjo dela v ekipi testiral še človek, v ka-
terega je polagala velike upe,  njen serviser 
Dušan Kapš. Skeptiki so že besedičili, da je 
uspešne sezone za Tino konec. Tini je v teh 
težkih trenutkih na pomoč takoj priskočil 
Ivica Kostelić in ji za nekaj časa posojal svo-
jega serviserja, Korošca Mateja Čuješa. 
Vodja ekipe Adrea Massi se je takoj odzval 
na neljubo situacijo in dokaj hitro našel no-
vega serviserja v svojem rojaku Albertu 
Corbelliniju. Izkazalo se je, da je to bila zelo 
dobra in vrhunska rešitev. S popolnoma ita-
lijansko obarvano ekipo, saj je tudi trener 
Livio Magoni iz Italije, so se stvari hitro obr-
nile na bolje.
Kako dober strateg je Andrea Massi in 
kako dobro pozna svojo varovanko Tino, se 
je izkazalo tik pred svetovnim prvenstvom 
v Garmischu. Tino je pred prvenstvom po-
tegnil iz tekmovalnega ritma in jo spočito 
pripeljal na svetovno prvenstvo, ker je zable-
stela v vsem svojem sijaju in osvojila kar dve 
odličji, zlato v VSL in srebro v Kombinaciji. 
Nikakor pa ne smemo prezreti še 5. mesta 
v smuku in slalomu ter zapletov s časom na 
superveleslalomski preizkušnji. SP je bila 
potrditev Tininega razkošnega talenta in 
mentalne moči, saj je bila ob pravem času 
in na pravem mestu v najboljši formi. Za tre-
nerja Massija pa ponovna potrditev, da se je 
razvil v enega najboljših trenerjev na svetu, 
saj je že na tretjem velikem tekmovanju, s fi-
ligransko natančnostjo, uspel tempirati Tini-
no formo. 
Sproščena in visoko motivirana Tina je v na-
daljevanju sezone odsmučala svoje najboljše 
zavoje. Skoraj v vseh disciplinah je stala na 
stopničkah ali bila med najboljšimi. S takšno 
formo, ki jo je pokazala na zaključku sezo-
ne, bi brez težav osvojila tudi skupni svetov-
ni pokal, saj je dokazala, da je brez dvoma 
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Zlata Tina, VSL Garmich–Partenkirchen

najbolj kompletna smučarka na svetu. Da je 
Tina prerojena, odkar jo vodi Andrea Mas-
si z ekipo, je jasno že vsakemu nepoznaval-
cu smučanja, še bolj pa bi moralo biti jasno 
strokovnjakom na Smučarski zvezi. Opaziti 
bi morali veliko razliko med predhodnim in 
sedanjim smučanjem Tine ter takšen način 
smučanja prenesti tudi na ostale tekmovalce. 
S pravilno tehniko smučanja in s pravilnim 
strokovnim pristopom kondicijske vadbe (h 
kateri je nujno potrebno prišteti tudi trening 
preventive oziroma stabilizacije trebušne 
in hrbtne stene ter vseh sklepov nog ter ra-
menskega obroča) bi v veliki meri preprečili 
preštevilne poškodbe slovenskih smučarjev. 
Znano je namreč, da imajo naši tekmovalci 
daleč največ problemov prav z bolečinami v 
hrbtenici.
V Evropi je Tina prvič v tej sezoni stopila na 
stopničke v Franciji v Caurchevelu, ko je v 
slalomu osvojila 3. mesto. Sledi nadaljevanje 
v St. Moritzu, Švica, v veleslalomu (prav tako 
3. mesto), nato pa v zlatem sijaju zablesti 
na svetovnem prvenstvu ter naniza naslov 
svetovne prvakinje v veleslalomu, 2. mesto 
v kombinaciji, 5. mesto v slalomu in smuku 
ter 11. mesto v superveleslalomu. Rezultat, 
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ki mu v zgodovini slovenskega športa ni pri-
merjave. Izjemno!
 Oborožena z dvema medaljama in z visoko 
samozavestjo dokončno eksplodira in da ve-
deti vsem nasprotnicam, da je konkurenčna 
v vseh disciplinah in da lahko tudi v vsaki 
stopi na stopničke. V Areju na Švedskem 
osvoji dve drugi mesti v super kombinaciji 
in smuku. V Travisiu v Italiji zmaga v super 
kombinaciji in doseže dve četrti mesti v smu-
ku. V Spindleruvovem Mlynu, Češka, doseže 
4. mesto v VSL in tretje v SL. V Lenzerhei-
deru na zaključku sezone premaga v slalo-
mu  tudi v tej sezoni nepremagljivo Avstrijko 
Marlies Schild in tako tudi v slalomu prvič 
stopi na najvišjo stopničko. V skupnem se-
števku vseh disciplin ji to prinese zanesljivo 
3. mesto pred največjo konkurentko Elisabe-
th Görgl. To so bile tudi prve stopničke v sku-
pnem seštevku kakšne Slovenke v vsej zgo-
dovini alpskega smučanja. Le Juretu Koširju 
je to uspelo pri moških leta 1995, ko je dose-
gel enak rezultat. Z osvojenimi 1.139 točkami 
v svetovnem pokalu je postavila nov mejnik 
slovenskega smučanja, katerega lahko pre-
seže le ona, saj ostalih smučark v Sloveniji 
trenutno ni na vidiku …
V svoji tekmovalni karieri v svetovnem po-
kalu je kar 11-krat zmagala, bila 9-krat dru-
ga in 7-krat tretja. Osvojila je dve medalji na 
Olimpijskih igrah in tri na svetovnih prven-
stvih, kar jo nesporno uvršča na prvo mesto 
med vsemi tekmovalci v zgodovini alpskega 
smučanja v Sloveniji. (Bojan Križaj je na sto-
pničkah stal 33 krat, a le 8-krat zmagal)
Zasluženo je prejela odlikovanje predsedni-
ka države Danila Türka in že drugič bila 
proglašena za naj športnico leta v Sloveniji. 
Čestitamo! Do sedaj je Tina v svoji tekmoval-
ni karieri osvojila že 18 državnih naslovov, 8 
med članicami, kar je unikat v slovenskem 
smučanju. To sezono je tudi v slalomu prvič 
postala državna prvakinja, v ostalih discipli-
nah ni nastopala. Pri vseh teh odličnih rezul-
tatih Tine dvomim, da se vsi Slovenci zaveda-
mo, kakšna promocija je to za nas v svetu in 
kakšna šampionka živi med nami. 
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Naslednji tekmovalec v svetovnem pokalu 
je Aleš Gorza, kateremu bi z veseljem srčno 
rad namenil več pozornosti, saj nas je tudi on 
že velikokrat znal razveseliti z vrhunskimi 
rezultati. Četrto mesto na svetovnem prven-
stvu in dve tretji mesti v superveleslalomu in 
še mnogo drugih odličnih rezultatov je nani-
zal. To so vsekakor rezultati, ki so dali slutiti, 
da se bo Aleš v svojih najzrelejših letih le še 
pomikal proti vrhu najboljših alpskih smu-
čarjev na svetu. Pa vendar se je v tej sezoni 
zgodilo ravno obratno. Nikakor mu ni steklo 
po njegovih željah, pa čeprav je bil vstop v 
sezono tako pri trenerju Čebulju kakor pri 
njem dokaj optimističen. 22. mesto na svetov-
nem prvenstvu v Garmich–Partenkirchnu, 
36. mesto v Hinterstoderju, 19. mesto v Kitz-
buehlu in 30. mesto v Lake Louise ter skupno 
13 osvojenih točk v svetovnem pokalu (vse v 
SG) je pač premalo za kakšno pretirano ve-
selje. Z Elanovimi smučmi, na katerih je to 
sezono smučal, se ni povsem ujel. Svoje pa so 
naredile še poškodbe, ki mu niso prizanaša-
le, tako da od predvidenih rezultatov ni osta-
lo veliko. Skrbi predvsem dejstvo, da je bilo 
vse preveč nedokončanih voženj, brez prave 
bojevitosti in energije. Vsi na zvezi, z njim na 
čelu, se bodo morali še kako zamisliti, kako 
in kaj v prihodnje. Zdi se, da je Aleš že pred 
leti zapravil svoj vrhunski talent in v zadnjih 
sezonah le še stagnira. Kje je razlog, da se je 
iz nekoč enega najobetavnejših veleslalomi-
stov na svetu prelevil v povprečnega tekmo-
valca svetovnega pokala, je seveda rebus, ki 
bi ga moral v dobro slovenskega smučanja 
razrešiti strokovni svet Smučarske zveze Slo-
venije. Predvsem zato, da v prihodnje ne bi 
ponavljali takšnih napak ter tako lahkotno 
zapravljali redke potenciale smučarskega 
športa, katerim je Aleš pred leti nedvomno 
pripadal. Klavrn je podatek, da v letošnji se-
zoni naši veleslalomisti niso osvojili niti ene 
točke v svetovnem pokalu, kar je katastro-
fa za slovensko alpsko smučanje, sploh če 
vemo, da je veleslalom osnova za vse ostale 
discipline. Na FIS tekmovanju je Aleš tekmo-
val v Kirchbergu in osvojil 5. mesto.

Takšni rezultati prav kličejo, da strokovnjaki 
na zvezi stopijo skupaj in s tekmovalci opra-
vijo res poglobljeno analizo ter ugotovijo, 
kje je geneza problema našega vrhunskega 
smučanja. Ali je doktrina slovenskega smu-
čanja sploh pravilno zastavljena, ali je teh-
nologija treniranja primerna in podprta z 
učenjem primerne tekmovalne tehnike?  Je 
selekcijska piramida sploh ustrezna organ-
ski rasti mladega smučarja ali pač silimo v 
prezgodnjo specializacijo? Ali je motivacija 
tekmovalcev sploh primerna za nastope v 
najvišjem nivoju svetovnega pokala?  Na vse 
to in še več bo morala odgovoriti stroka, in 
to zelo hitro, kajti časa za vstop v novo sezo-
no ni veliko. Veseli pa dejstvo, da od zadaj 
prihajajo mladi tekmovalci, ki so zelo nadar-
jeni in v Evropskem pokalu že dosegajo do-
bre rezultate. Kajti spet se lahko pohvalimo 
z novim svetovnim prvakom pri mladincih, 
kar pa zaradi zgoraj navedenih razlogov 
sploh ni garancija za uspešen prehod v član-
sko konkurenco oz. svetovni pokal.
Pa vendar moramo ostati optimisti, saj je 
Aleš že dokazal, da se tudi z zelo visoko štar-
tno številko lahko prebije v ospredje, če je 
dovolj fizično pripravljen ter tehnično pod-
kovan, predvsem pa mentalno zrel in vrhun-
sko motiviran. 
Na klubskem nivoju smo imeli tekmovalce 
razdeljene v več ekip. Prva je bila FIS ekipa 
pod vodstvom trenerja Rasta Ažnoha in Ta-
deja Kunca, ki so jo sestavljali naslednji tek-
movalci: Tilen Debelak, Tomaž Sovič, Timotej 
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Aleš Gorza
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Hribar, Tadej Ameršek in Ines Urška Osoj-
nik. Slednja dva je na domačih FIS tekmah 
vodil Matic Jelen. Prvi trije so tekmovali na 
FIS tekmovanjih in Evropskih pokalih, pred 
sezono pa na Novi Zelandiji in Kanadi v Nor–
Am pokalu, kar je enakovredno Evropskemu 
pokalu. Tam so dosegli nekaj zelo dobrih re-
zultatov. Tilen Debelak je na Novi Zelandiji v 
SG dosegel fantastičen rezultat - 4. mesto, ko 
je v zelo močni mednarodni konkurenci za-
ostal le 60 stotink za lanskoletnim zmagoval-
cem v svetovnem pokalu Akselom Lundom 
Kvistom iz Norveške in si s tem pridobil zelo 
dobre FIS točke. Tudi na turneji v Kanadi je 
dosegel nekaj odmevnih rezultatov: Lake Lo-
uise 37. in 28. mesto v SG, Panorama 7. ter 
11. mesto v SL in 9. ter 15. mesto v veleslalo-
mu. Povedati je treba, da je Tilen tekmoval 
vso sezono z neprijetno poškodbo. Vneto je 
imel pokostnico, kar mu je povzročalo veli-
ko bolečino v nogi, predvsem pri slalomu in 
veleslalomu. Na Evropskem pokalu je dose-
gel naslednja mesta: Innsbruck 46. mesto v 
smuku, Meribel 53. mesto v veleslalomu, 25. 
in 29. mesto v SG ter 31. mesto v kombinaciji 
in 56., in 51. mesto v Wengenu  v SG.
Na mladinskem avstrijskem prvenstvu je v 
Maria Almu zmagal v veleslalomu in nasle-
dnji dan dosegel še 7. mesto na FIS veleslalo-
mu. Z dobrimi rezultati se je suvereno uvrstil 
na mladinsko svetovno prvenstvo v Crans 
Montano v Švici in bil na dobri poti, da osvoji 
kakšno medaljo, saj je bil v hitrih disciplinah 
popolnoma konkurenčen najboljšim. Toda 
tekmovanja ni dočakal, saj se je na treningu 
smuka hudo poškodoval. Pretrgal si je kolen-
sko vez in s tekmovanjem je bilo za to sezono 
konec. Želim mu, da čim prej okreva in se 
vrne na bele strmine.
Enako smolo je imel tudi Timotej Hribar, saj 
je na kanadski turneji na smuku grdo padel 
in si zlomil roko, kar mu je preprečilo, da bi 
tekmoval v tej sezoni.
Tako mu lahko zapišem le dva rezultata, 
katera je dosegel v Novi Zelandiji, in to 16. 
mesto v SG in 23. mesto v SL. Timotej je že 
uspešno okreval in se že pripravlja na na-

slednjo sezono. Edini iz te ekipe, ki je brez 
poškodb prestal sezono, je Tomaž Sovič, ki je 
sicer leto starejši od Tilna in ni imel pravice 
nastopiti na mladinskem svetovnem prven-
stvu. Na Ameriški turneji je dosegel nekaj 
zelo dobrih rezultatov. V Lake Louisu je bil 
17. in 19. v smuku, v Panorami, Kanada, pa 
5. in 6. v SL ter 8. in 17. v VSL. V Kanadi je 
dosegel še 9. in 12. mesto v SG  ter 12. mesto 
v SM,  kar ga je uvrstilo v ekipo za Evropski 
pokal.
Tudi v Evropskem pokalu je dosegel nekaj 
odmevnih rezultatov. Zell am See 15. mesto 
VSL. V SG je v Evropskem pokalu dosegel 
naslednja mesta: Saalbach 29. in 10. mesto, 
Selle Nevea 16., Sarntal 33., Meribel 7., Me-
ribel 29. in Wengen 13. mesto. V smuku pa: 
Sarntal 35. mesto, Patscherkofel 32. mesto, 
Selle Nivea 24. mesto. Moram pripomniti, 
da so tekmovanja za Nor–Am in Evropski 
pokal na zelo visokem nivoju, saj tudi prvo-
kategorniki iz svetovnega pokala vedno ne 
zmagujejo na tem tekmovanju. Na domačih 
FIS tekmovanjih se je Tomaž uvrščal okrog 
10. mesta, le na Mokri gori v Srbiji je stal na 
stopničkah, ker je v SL osvojil drugo mesto. 
Na državnem prvenstvu je osvojil 6. mesto 
v SG ter osvojil še bronasto kolajno v super 
kombinaciji. Moram poudariti, da so ti tek-
movalci še zelo mladi in so brez dvoma zelo 
velik potencial slovenskega smučanja. Raz-
veseljuje tudi dejstvo, da smučajo v vseh di-
sciplinah, kar je v Sloveniji prej izjema kot 
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Tilen Debelak med zmagovalno vožnjo na avstrij-
skem mladinskem prvenstvu v Maria Almu
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pravilo. Zato trenerjema Rastu Ažnohu in 
Tadeju Kuncu čestitke za dobro opravljeno 
delo v sezoni.
 Ines Urška Osojnik se vrača v tekmovanje po 
daljši odsotnosti in prvič nastopa v kategori-
ji FIS. Kako težko se je po 3-letni odsotnosti 
ponovno vrniti v alpsko smučanje in tekmo-
valni ritem, je najbolje spoznala sama, kajti 
rezultati prav gotovo niso bili po njeni želji. 
Kako naprej, se bo morala odločiti sama, 
kajti veselje je eno, realnost pa drugo.
Tudi Tadej Ameršek je prvič tekmoval v FIS-u 
in tudi njemu je poškodba pustila posledice, 
saj se nikakor ni mogel dovolj zbrati, da bi 
sproščeno šel v tekmo. Posledica nezbrano-
sti so bili številni odstopi. Zato bo predvsem 
naloga trenerja Matica Jelena, da skupno 
delata na povrnitvi samozaupanja, kajti 
smučarskega znanja Tadeju ne manjka, re-
zultati pa niso bili na nivoju pričakovanega.
Starejše in mlajše deklice in dečke sta vodi-
la trener Mitja Zmagaj in pomočnik Peter 
Kos. V ekipi so bile naslednje tekmovalke in 
tekmovalci: Ana Mostner, Urša Štern, He-
lena Lesjak in Jaka Kompan. Ekipo sesta-
vljata dve starejši deklici, Ana Mostnar in 
Urša Stern, ki sta obe vhodnega letnika in 
zato lahko boljše rezultate pričakujemo šele 
v prihodnjem letu. Rezultati so bili nekako 
skladni s pričakovanji, čeprav si je Ana za-
dala visoke cilje, ki pa jih ni uresničila. Urša 
bo morala pričeti tekmovati, saj zgolj vožnja 
po progi pač ni zadostna za vidnejši rezul-
tat.
Rezultati Ane Mostner: VSL Kranjska Gora 
20. mesto, Golte 17. mesto, SG Ivarčko 21. me-
sto, Krvavec 17. mesto, Krvavec 14. mesto, SL 
Rogla 14. mesto.
Urša Stern: VSL Krvavec 24. mesto, Kranj-
ska Gora 22. mesto, Rogla 23. mesto, Golte 
25. mesto ter SL Rogla 26. mesto.
Pri mlajših deklicah je tekmovala po po-
škodbi Kaje Praprotnik samo Helena Lesjak 
in predvsem v slalomu osvojila nekaj zelo 
dobrih mest, sploh če vemo, da je šele prvo 
leto mlajša deklica. Rezultati: VSL Krvavec 
18. mesto, Kranjska Gora 19. mesto, Stari 

vrh 19. mesto, Črna 6. mesto, Rogla 11. me-
sto, SG Ivarčko 11. mesto, Krvavec 17. in 20. 
mesto, Golte 4. mesto ter Golte 6. mesto. SL 
Krvavec 13. mesto, Kranjska Gora 12. mesto, 
Stari vrh 12. mesto, Rogla 9. mesto, Golte 9. 
mesto, Poseka 4. mesto in Maribor 5. mesto.
Jaka Kompan je bil edini fant v tej skupini, 
ki se je zelo dobro kosal s konkurenco Slo-
venije in če bo izboljšal še tehniko smuča-
nja, bo popolnoma konkurenčen najboljšim. 
Kajti samozavesti in borbenosti mu ne manj-
ka. Predvsem to pogrešam pri ostalih v tej 
skupini. Rezultati: VSL Krvavec 10. mesto, 
Kranjska Gora 10. mesto, Stari vrh 4. mesto, 
Golte 13. mesto, Črna 2. mesto in Maribor 
11. Mesto, SL Krvavec 14. mesto, Stari vrh 10. 
mesto, Golte 7. mesto ter SG Ivarčko 17. in 
13. mesto, Krvavec 19. in 14. mesto ter Golte 
5. in 7.
Skupina ima še velike rezerve v tehniki smu-
čanja in tudi kondicijski pripravi.  70 %  priso-
tnost na treningih kondicije je pač premalo, 
da bi bili tekmovalci 100 % pripravljeni. Kljub 
temu moram pohvaliti trenerja Mitjo Zma-
gaja in Petra Kosa, saj sta s to ekipo napra-
vila velik napredek. V sezoni 2008/09 je ta 
ekipa osvojila v slovenskem pokalu 276 točk, 
letos pa kar 1428 točk.
Cicibane sta trenirala  Blaž Jelen in Uroš 
Praprotnik. V skupini so bili naslednji tek-
movalci: Maruša Stane, Neja Krambergar, 
Urh Toškovič in Lar Kunc. Občasno sta se 
jim priključevala Sara Srebre in Jaroš Mi-
klavc. Čeprav rezultati pri tej skupini niso 

Mitja in Peter z ekipo na pripravah v Avstriji
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v ospredju, smo vendar v klubu pričakovali 
več. Že na začetku sezone ni šlo vse po načr-
tih. 20 dni priprav na ledenikih ni bilo reali-
ziranih, saj je bil Uroš poškodovan, Blaž pa 
nikakor ni našel časa, da bi  opravil predvi-
dene treninge, kar se je skozi leto pokazalo 
za pomanjkljivost, katere v sezoni ni bilo mo-
goče popraviti. Še najboljše rezultate je do-
segala Maruša Stane, medtem ko je še lani 
zelo obetavni Urh Toškovič nazadoval. Lar 
Kunc je tehniko smučanja popravil, kar se 
pa ni odrazilo pri rezultatih. Neja Kramber-
gar je imela zaradi zdravja velike težave in 
je premalo tekmovala, da bi bila ocenjena.
Najmlajša in tudi najštevilčnejša skupina je 
tekmovala v Koroškem pokalu in dosegala 
odlične rezultate. Za njih so zaslužni njeni 
učitelji: Sergej Srebre, Andrej Plesec, Grega 
Miklavc in Ivan Košutnik. Slednji se je obča-
sno vključeval tudi na treningih cicibanov, v 
kolikor je bilo potrebno. Tekmovanje je po-
tekalo v koroški regiji in vsak klub na Koro-
škem je priredil po eno tekmo. V različnih 
skupinah so tekmovalci dosegli naslednja 
mesta: Iris Srebre, letnik 2005, je zmagala 
na vseh šestih tekmah in skupno suvereno 
osvojila 1 mesto. Kim Debelak, letnik 2005, je 
osvojila naslednja mesta: Pungart 2., Poseka 
2., Črna 2., Bukovnik 2., Peca 6. in Ribniško 
Pohorje 2. mesto. Skupno je osvojila 2. mesto. 
Manca Lesjak, letnik 2003, je osvojila nasle-
dnja mesta: Pungart 2., Poseka 2., Črna 2., 
Bukovnik 5., Peca 3. in Ribniško Pohorje 3. 
mesto. Skupno v sezoni je osvojila 3 mesto.
Nika Ozimic, letnik 2003, je osvojila naslednja 
mesta: Pungart 3., Poseka 5., Črna 1., Bukov-
nik 4., Peca 1., Ribniško Pohorje 2. mesto, kar 
ji je prineslo v skupni uvrstitvi 2. mesto.
Maja Oprešnik, letnik 2003: Pungart 8., Bu-
kovnik 11., Peca 9. mesto, skupno 12. mesto. 
Sara Srebre, letnik 2000: Pungart 2., Pose-
ka 1., Črna 2., Bukovnik 2., Peca 2., Ribniško 
Pohorje 3., skupno je osvojila 2. mesto. Jera 
Kompan, letnik 2002: Pungart 4., Poseka 3., 
Črna 4., Bukovnik 5., Peca 5., Ribniško Pohor-
je 5., skupno je dosegla 4. mesto. In nazadnje 
še edini fant, ki je zelo dobro zastopal moški 

spol, Jaroš Miklavc, letnik 2003. Jaroš je kar 
na štirih tekmah zmagal in bil na dveh dru-
gi, kar mu je zadostovalo, da suvereno osvoji 
v svoji skupini skupno prvo mesto.
Vsi ti mladi tekmovalci so dokazali, da so 
zelo talentirani, zato se velja zanje še pose-

bej potruditi, da ne bomo čez nekaj let go-
vorili o izgubljeni generaciji, kar se nam je 
že zgodilo. Torej na vas, trenerji, je, da svoje 
delo opravite strokovno in tem mladim tek-
movalcem zagotovite optimalne pogoje za 
napredek v prid njih in črnjanskega smuča-
nja. Veseli tudi dejstvo, da se je na smučarski 
tečaj, začetnega in nadaljevalnega, prijavilo 
kar 31 mladih tečajnikov, saj bodo to verje-
tno naši bodoči tekmovalci. Tečaj so vodile 
učiteljice smučanja: Melita Osojnik, Petra 
Osojnik in Mojca Petrič.
Ob zaključku mojega celoletnega poročila 

Začetni tečaj smučanja na Pušnikovem
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moram navesti, da smo, gledano v celoti, 
imeli odlično sezono, s katero je brez dvo-
ma v veliki meri pripomogla Tina s svojimi 
briljantnimi rezultati, ki so dosegli vrh z na-
slovom svetovne veleslalomske prvakinje. 
Pa vendar je tudi nekaj stvari, s katerimi ne 
moremo in ne smemo biti zadovoljni, pred-
vsem tu mislim na nekatere rezultate, ki 
niso v skladu s pričakovanji in vložki staršev 
ter kluba v tekmovalce. Tu moram biti tudi 
samokritičen, ker sem včasih kar preveč 
zaupal trenerjem in jih tudi premalo nadzo-
roval, predvsem glede kvalitete treningov. 
Kritika leti predvsem na mlajše skupine. V 
sezoni smo imeli veliko tekmovanj, ki smo 
jih z ogromno truda klubskih delavcev uspe-
šno ter z odliko organizirali. Tu mislim na 
dva FIS slaloma, državno tekmo za ciciba-
ne, veleslalome za mlajše in starejše dečke 
ter državno prvenstvo Sindikata kovinarjev 
Slovenije, pa še mnogo drugih, manjših sin-
dikalnih tekmovanj.
Da je sezona potekala v skladu z našimi ci-
lji in pričakovanji, gre zahvala vsem, ki so 
nesebično pomagali s svojim prostovoljnim 
delom na progi. Zahvalil bi se  sodnikom za 
sojenje, staršem in trenerjem, pa za delov-
ne akcije, ki so jih izvajali pri zasneževanju 

steze na povezavi proge Kogelnik, kajti brez 
njih bi bilo smučišče s smučmi nedostopno. 
Zahvala gre tudi Osnovni šoli Črna in ravna-
teljici Romani Košutnik, ki ima veliko poslu-
ha za smučarski šport. Prav tako se zahva-
ljujem celotnemu učiteljskemu zboru šole, 
saj mladim športnikom omogoča, da kljub 
veliki odsotnosti uspešno predelajo manjka-
jočo snov ter dosegajo zastavljene učne cilje. 
Zahvala gre tudi zdravnici Ani Fajmut, ki si 
vedno najde čas za tekmovalce in jih zdrav-
niško pregleda. 
Tukaj so še vsi naši zvesti sponzorji od TAB–
Mežice, IGM-a in Cablex-a, ki nas že vrsto let 
podpirajo ter soustvarjajo uspešno zgodbo 
črnjanskega smučanja. Velika zahvala tudi 
vam!
In na koncu ne morem spregledati vsega vlo-
ženega truda in dela Upravnega odbora SK 
– Črna, predvsem pa predsednika Borisa 
Debelaka, ki mu še vedno uspeva zagotoviti 
dovolj sredstev za dejavnost v klubu, čeprav 
čas zaradi splošne krize gospodarstva temu 
ni naklonjen. 

Vodja alpske sekcije: Jože Plesec

Prekrasno, sončno in s spomladanskimi 
temperaturami obogateno dopoldne prvo 
nedeljo v aprilu je bilo čudovita kulisa za-
ključnega tekmovanja v smučarskih tekih 
za Pokal Slovenije na Rogli. Nastopili smo z 
enajstimi tekmovalci, ki so za konec tekaške 
sezone prikazali dobre in borbene teke, saj 
so bile na programu sprinterske štafete. Za 
piko na i pa so naši tekmovalci z osvojenim 
drugim in dvema tretjima mestoma poskr-
beli za prešerno vzdušje med večjo delegaci-
jo spremljevalcev.
Na tej prireditvi se je uradno 'upokojila' tudi 
naša najboljša tekačica Petra Majdič. Za 

vzpodbudo in veselje do smučarskega teka 
se je prijazno fotografirala z našimi nadobu-
dneži, ki jim bo, verjamem, ta dogodek ostal 
v lepem spominu še dolgo. Lepšega tekmo-
valnega zaključka sicer rezultatsko in tudi 
sicer dokaj uspešne sezone si ne bi mogli 
želeti.

Tako kot vsako sezono do sedaj smo ogro-
mno energije in naporov vložili v dve smeri 
delovanja, in sicer v zagotovitev kar najbolj-
ših materialnih in drugih pogojev za optimal-
no pripravo otrok in mladine na tekmovanja 
ter v samo vsebino in izvedbo treningov tako 
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v pripravljalnem kot tekmovalnem obdobju. 
Slavni modri kombi  je bil potreben temeljite 
generalne obnove. Zanjo smo se bili prisilje-
ni odločiti, ker že skoraj kupljeno novo pre-
vozno sredstvo, rabljeno, a dobro ohranjeno, 
ni bilo dovolj udobno za prevoze na dolgih 
razdaljah. Ker smo za to pomladitev porabi-
li kar precej sredstev, nam bo moral služiti 
še nekaj let, preden bomo lahko spet razmi-
šljali o nabavi drugega vozila.
Zagovarjam tezo, da je treba otrokom, ki se 
želijo preizkusiti v smučarskem teku, nudi-
ti vsaj osnovno opremo za to, torej smo tudi 
letos nabavili nekaj parov smuči in jih dali v 
uporabo začetnikom. Velika želja, da bi naši 
tekmovalci nastopali v enotnih tekmovalnih 
in ogrevalnih oblačilih, se nam je zaradi ra-
zumevanja naših sponzorjev končno ure-
sničila. Ker nam naš stalni dobavitelj kljub 
dogovoru ni uspel zagotoviti želene opre-
me, smo na srečo našli podjetje v Sloveniji, 
ki nam je bilo pripravljeno po naših idejah 
zašiti tako tekmovalne drese kot tudi ogre-
valne komplete.
Zima se je s prvimi obilnimi snežnimi pa-
davinami konec novembra začela zelo obe-
tavno. Hitro smo imeli pripravljeno tekaško 
progo v Logih in na njej tudi pridno trenira-
li. Sredi decembra, ko je zapadlo še precej 

novega snega, smo uredili tudi tekaško pro-
go v Bistri. Speljali smo jo nekoliko drugače 
kot običajno. Proga je tako postala težja in 
je omogočala izvedbo tudi najbolj zahtevnih 
treningov. Žal pa sta nam jo odjuga in obil-
no deževje konec decembra povsem uničila. 
Tako smo bili primorani izvajati treninge na 
krajši in manj zahtevni progi, na kateri je 
bilo ravno dovolj snega, da smo lahko treni-
rali doma. Seveda pa smo z nekaj delovnimi 
akcijami z nametavanjem snega uspeli ob-
držati progo v funkciji praktično do konca 
sezone. Želja, da bi vsaj en del proge umetno 
zasnežili, je bila uresničena šele v začetku 
februarja.
Po nekaj primernih dneh za izdelavo ume-
tnega snega so se temperature spet dvignile, 
kar nam je onemogočilo izdelavo zadostne 
količine snega za pripravo daljše proge. 
Tako smo s pomočjo mehanizacije in pridnih 
rok šele proti koncu februarja uspeli pripra-
viti dober kilometer dolgo progo. Na njej 
smo trenirali do sredine marca, ko je toplo 
spomladansko sonce poskrbelo, da je sneg 
počasi in dokončno izginil.
Ob spoznanju, da je bilo zasneževanje izve-
deno odločno prepozno, bomo za naslednjo 
sezono v dogovoru z občinskim vodstvom 
poskušali urediti umetno zasneženo tekaško 
progo v Bistri ob prvem dlje trajajočem mra-
zu v začetku decembra. Na ta način bo mo-
žno večji del treninga izvesti na domačem 
pragu in ponuditi možnost rekreativnim 
smučarjem tekačem, da se že na začetku 
zime sproščajo z njim ljubim športom.

Rezultatski vrhunec tekmovalne sezone je 
brez dvoma osvojitev naslova državnih pr-
vakinj v sprint štafetah pri mladinkah, kar je 
uspelo Teji Jelen in Nuši Bahč. Obe omenjeni 
tekačici sta se odlično odrezali tudi na tek-
movanju za Trofeo Topolino, kjer sta zasedli 
sedmo in osmo mesto med več kot stotimi 
tekmovalkami iz enajstih držav. Na tekmah 
za Pokal Slovenije smo dosegli več uvrstitev 
na zmagovalne stopničke. Uvrstitve med pr-
vih deset pa so bile dosežene na vsaki tekmi. 
V perspektivni selekciji Slovenije smo imeli 
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tri tekačice, in sicer Valentino Kokošinek, 
Teo Jelen in Nušo Bahč.

Letni načrt dela smo razdelili na štiri osnov-
ne dele:
- osnovno pripravljalno obdobje (maj, junij, 
julij),

- specialno pripravljalno obdobje (avgust, 
september),
- predtekmovalno obdobje (oktober, novem-
ber),
- tekmovalno obdobje (december, januar, fe-
bruar, marec).

Maja smo pričeli s skupnimi treningi s sta-
rejšo skupino otrok (Valentina Kokošinek, 
Nuša Bahč, Tea Jelen, Luka Toškovič). Tre-
ningi so bili zasnovani v štiritedenske cikle, 
četrti teden v ciklu je bil namenjen regene-
raciji in s tem se je v četrtem ciklu zmanjšal 
obseg treninga za polovico glede na prejšnje 
tri tedne.
V osnovnem delu pripravljalnega obdobja 
(maj, junij, julij) so treningi temeljili na pri-
dobivanju bazične vzdržljivostne pripravlje-
nosti in izboljšanju aerobnih sposobnosti 
ter povečanju maksimalne moči. Vse to smo 
izvajali s pomočjo naslednjih sredstev: kros, 
hoja, hoja v hrib s palicami, kros in hoja po 
valovitem terenu, kolo, rolerji, rolke, imitaci-
ja, fitnes … Junija smo imeli prvo testiranje 
(imitacija s palicami in tek v strm klanec 
(cca 20 min.) ter rolke v klanec (cca 30 min). 

Ta testiranja smo nato nadaljevali na vsake 
dva meseca.
Specialno pripravljalno obdobje (avgust, 
september) je potekalo ravno tako v štirite-
denskih ciklih. V tem obdobju so se nam pri-
družile še mlajše skupine otrok (Petra Rob-
nik, Kaja Hodnik, Stane Aljaž, Luka Škvorc, 
Anja Knez, Sara Podlesnik, Anže Bogataj, 
Nadja Knez, Manja Mrdavšič). Treningi so 
še vedno temeljili na razvoju splošne telesne 
pripravljenosti, obenem pa smo že pričeli 
vključevati treninge za izboljšanje hitrostne 
vzdržljivosti, hitrostne moči in povečanju 
maksimalne porabe kisika (VO2max). Veliko 
smo delali vaj za izboljšanje tehnike teka.
V predtekmovalnem obdobju (oktober, no-
vember) smo z Valentino Kokošinek, Teo 
Jelen ter Nušo Bahč izvedli testiranje na fa-
kulteti za šport (začetek oktobra). Treningi 
v tem obdobju so temeljili predvsem na iz-
boljšanju maksimalne porabe kisika in so 
se po rezultatih testiranja razlikovali glede 
na individualne potrebe posameznikov. Me-
seca septembra in oktobra  smo se udeležili 
tekmovanj na tekaških rolkah za slovenski 
pokal (Tržič, Medvode, Logatec, Ihan, Lož, 
Dol pri Ljubljani …)
V novembru so se dekleta, ki so uvrščena v 
perspektivno ekipo, udeležila skupnih sne-
žnih priprav na Pokljuki (Bahč, Jelen, Koko-
šinek). Ker pa sicer snega na Koroškem še 
ni bilo, smo delali na specialni in hitrostni 
vzdržljivosti, predvsem na tekaških rolkah. 
Veliko je bilo tudi treningov imitacije in moči 
v telovadnici CUDV.
Novembra so se nam pridružili še novi čla-
ni: David Verdel, Jošt Kos, Gal Povsod, Ana 
Štern, Nejc Štern, Andraž Mihev. Decembra 
je na srečo padlo dovolj snega, da smo lahko 
naredili progo v Črni. Sicer je sneg kasneje 
pobralo, nekaj malega smo lahko trenirali 
na rezervni progi v Bistri, kombinirali smo 
s snežnimi treningi v Avstriji (na umetnem 
snegu). Februarja, ko je bilo dovolj mrzlo, 
smo naredili 2 km dolgo progo iz umetnega 
snega v Bistri in smo lahko izvajali nemote-
ne snežne treninge.
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V tekmovalnem obdobju (december, januar, 
februar, marec) smo se udeležili večine do-
mačih tekmovanj za Pokal Geoplin (Pokal 
Slovenije), državnega prvenstva in Trofeo To-
polino v Italiji. Treningi so temeljili na vzdr-
ževanju in izboljšanju aerobne vzdržljivosti, 
povečevanju anaerobnih sposobnosti, hitro-
sti in predvsem tehnike teka, vse usmerjeno 
k izboljševanju tekmovalne forme in posle-
dično dobrih rezultatov.

Nekaj najboljših rezultatov v sezoni 2010/11 

Slo - končna uvrstitev Pokal Geoplin
DP - državno prvenstvo
TOP - Trofeo Topolino
PG - Pokal Geoplin                                                                           

Cilje, ki smo si jih zadali, smo delno realizi-
rali. Eden glavnih ciljev našega kluba je vse-
kakor vsako leto pridobiti več novih članov. 
V letošnjem letu lahko to z optimizmom po-
trdimo, saj sedaj klub šteje že 20 otrok, kar 
je vsekakor velik uspeh za tako majhen kraj, 
kot je Črna na Koroškem. Obenem nove čla-
ne pridobivamo tudi iz drugih koroških ob-
čin.
Naslednji cilj, ki je bil letos že realiziran, pa 
je umetno zasneževanje proge v Bistri. Proga 
je bila zasnežena v februarju in je bila dolga 

dober km. To nam je omogočilo, da smo lah-
ko snežne  treninge izvajali vse do sredine 
marca! Za naslednjo sezono je dogovorjeno, 
da se proga začne zasneževati že ob prvem 
mrazu, kar je vsekakor ogromna pridobitev 
za tekmovalce, saj bomo s tem pridobili veli-
ko potrebnih ur snežnega treninga, brez lo-
gističnih težav s prevozi in iskanjem snega.
Kar se tiče realizacije treningov, lahko re-
čem, da so bili le-ti uspešno realizirani vse 
do konca septembra. Zadnji teden v septem-
bru in nato v novembru so bili predvideni 
številni treningi na snegu, vendar jih zaradi 
finančnih težav v klubu nismo mogli izvesti 
po planu. To se, vsaj pri starejših tekmoval-
cih, zagotovo pozna pri uspešnosti rezulta-
tov in načrtovanju tekmovalne forme. Nuša 
Bahč in Tea Jelen sta opravili zadano število 
ur treninga, s tem da sta ure snežnega tre-
ninga nadomestili z rolkami in imitacijo. V 
prvem delu tekmovalnega obdobja so bili 
rezultati nekoliko slabši, ko pa sta si nabra-
li določeno število kilometrov na snegu, so 
prišli tudi boljši rezultati (1. mesto na DP v 
sprintu dvojic, Trofeo Topolino Tea 7. mesto, 
Nuša 8.mesto.). Čeprav je forma obema sko-
zi celo sezono precej nihala, sta nanizali še 
nekaj dobrih uvrstitev. Valentina Kokošinek 
se bo morala v prihajajočih dneh odločiti, ali 
želi nadaljevati svojo športno pot ali se bo 
posvetila študiju. Mlajša skupina tekmoval-
cev je realizirala tako plan treninga kakor 
tudi zastavljene tekmovalne cilje (Petra Rob-
nik, Kaja Hodnik, Luka Toškovič, Aljaž Sta-
ne, David Verdel, Anže Bogataj, Sara Pod-
lesnik, Manja Mrdavšič, Luka Škvorc, Anja 
Knez, Nadja Knez, Gal Povsod, Jošt Kos, Ana 
Štern, Nejc Štern).

Za zaključek naj dodava ugotovitev, da smo 
z dobrim delom dosegli dobre tekmovalne 
rezultate in zagotovili zadovoljive material-
ne pogoje za normalno izvajanje dejavnosti. 
V prihodnje pa si želiva še več sodelovanja 
vseh akterjev, ki lahko kakorkoli prispevajo 
k razvoju smučarskega teka v kraju, katere-
ga prebivalcem je šport z bogato tradicijo 
tako rekoč položen že v zibko.

Jože Kaker, predsednik, in
Nataša Lačen, trenerka
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PRIZNANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ČRNA
ZA LETO 2010

Hiša Zale in Petra Močnik, Pristava

Na prireditvi v januarju so bila letos že de-
vetič podeljena priznanja, s katerimi spod-
bujamo prebivalce naših krajev, da gojijo 
cvetje, urejajo okolico svojih domov in tako 
poskrbijo za lep videz kraja. Spet se lahko 
pohvalimo: naši domovi so poleti odeti v buj-
no cvetje, zaselki delujejo urejeno, kmetije v 
okolici Črne so vzor reda, urejenosti in do-
mačnosti, krasijo jih bujno cvetoče lončnice, 
poglede pritegnejo vrtovi, polni rož, trajnic 
vseh vrst, povečini takih, ki jih tu negujejo že 
desetletja in jim lahko rečemo, da so v naših 
krajih avtohtone.
Seveda bi se dalo še marsikaj urediti. Črna 
niso le tri glavne ‘ulice’, urejene Lampreče, 
Pristava in množica lepo urejenih zasebnih 
domov, je tudi Rudarjevo z balkoni in okni 
na ‘sto in en način’, je še marsikaj, kar bode 
v oči, a se le počasi ali nič ne premakne. Mo-
goče se bo pa letos kaj velikega premaknilo, 
mogoče …

Hiša Ljube Plečko in Antona Šisernika v Žerjavu

Ogledovati si vse te lepe domove je pravo 
veselje, a odločiti, kateri je najlepši, je težko. 
Določiti je namreč potrebno, kateri izmed 
najlepših je najlepši!
In vendar smo jih izbrali. Lastniki so prejeli 
povečane fotografije svojih domov, ki jih je 
posnel Alojz Repanšek, podelil pa predse-

dnik Turističnega društva Črna ing. Janez 
Švab.
Priznanja so prejeli:
- ZALA IN PETER MOČNIK iz Dobje vasi za 
najlepše urejeno zasebno hišo v Črni (Prista-
va),
- LJUBA PLEČKO in ANTON ŠISERNIK za 
najlepše urejeno hišo v Žerjavu,
- CVETKA IN ŠTEFAN GRABNER, Spodnje 
Javorje, za najlepše urejeno kmetijo,
- kmetija MLINAR p. d. MATVOZ za najlepše 
urejeno kašto,
- poslopje OBČINE ČRNA za najlepše urejen 
objekt javnega pomena.
Za leto 2010 ni bilo podeljeno priznanje za 
najlepše urejen blok, ker tega nismo našli.

Kmetija Cvetke in Štefana Grabnerja, Sp. Javorje
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Kašta kmetije Mlinar, p. d. Matvoz

Vsem nagrajencem iskreno ČESTITAMO. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki iz leta v leto 
lepo skrbijo za svoje domove in  s tem za lep 
izgled našega kraja. Opažamo pa, da vsi, ki 
so v preteklih letih prejeli priznanje, imajo 
vsako leto prav tako izredno lepo negova-
ne domove in bi si spet zaslužili priznanje, 
vendar imamo previlo, da je le-to za vsakega 
enkratno.  
Prihaja pomlad, poletje, jesen, ko boste svo-
je domove spet polepšali s cvetjem z oken in 

Poslopje Občine Črna na Koroškem

balkonov, uredili okolico svojih domov, ko 
bo Črna odeta v cvetje in zelenje in se bomo 
tega najbolj veselili mi, obiskovalci pa bodo 
prav zato odhajali iz Črne z nepozabnimi 
vtisi.

Komisija za podeljevanje priznaj:
Alojz Repanšek, preds. in fotograf

Martina Podričnik
Maks Potočnik

RAZPIS ZA LETO 2011

Turistično društvo Črna na Koroškem razpisuje tekmovanje za najlepše urejeno zasebno hišo, 
stanovanjski blok, kmetijo, preužitkarsko hišo ali kašto, objekt javnega pomena, rožni kotiček. 
Razpis je namenjen prebivalcem na celotnem področju Občine Črna na Koroškem. Priznanja 
v obliki povečanih fotografij izbranih objektov bodo podeljena na javni prireditvi. Vabimo vse, 
da se s lepšanjem svojih domov vključite v to tekmovanje in s tem pripomorete k čim lepšemu 
videzu našega kraja.

Turistično društvo Črna na Koroškem

V ČRNI SE KAJ DOGAJA
Velikokrat se z očmi, polnimi hrepenenja, 
zazremo v svet, v tuje kraje, stran od doma. 
Hrepenimo po tistem, kar imajo drugi. Vse 
drugo se nam zdi boljše, lepše in zanimivejše 
kakor pa to, kar imamo na dosegu roke. Ve-
likokrat slišimo koga, ki reče: ”Pa saj v Črni 
ni nič!” Takrat  vidimo, da je ta človek pra-

zen in da ne zna pogledati okoli sebe.
Res je, da v Črni ni velikih, prepolnih trgo-
vin, da ni gledališč, opernih hiš, da ni bogatih 
term, da se moramo po marsikatero dobrino 
peljati v bližnje kraje. Toda imamo naravo. 
Imamo neokrnjeno naravo, pitne studence, 
lepoto gora, bogate gozdove, ki predvsem v 
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jesenskih barvah prekrasno žarijo. Imamo 
Peco, ki v jasnem, sončnem jutru prijazno 
gleda na nas in kakor mama bdi nad nami.
Ni lepšega kot pa pogled z bližnjega Javorja 
v sončnem jutru proti Raduhi, Olševi, Smre-
kovcu in Uršlji gori, ki so obdani z modrino 
neba. Izkušen planinec lahko prepleza vseh 
pet koroških gora, morda mu bo uspelo v 
enem zamahu, to je v enem dnevu, in bo po-
stal član Kluba 24. In na vrhu boš še vedno 
čisto majhen, a poln ponosa.
Ljubitelj narave, zapelji se s kolesom v dolino 
Tople, Koprivne ali Bistre! 
Muzej Podzemlje Pece ti lahko organizira 
kolesarjenje po zapuščenih rovih. 300-le-
tno rudarjenje je sedaj že preteklost, a naši 
predniki so nekoč s kopanjem svinca in cin-
ka kdaj pa kdaj motili spanec kralja Matja-
ža, ki čaka na to, da se mu brada sedemkrat 
ovije okoli mize in bo lahko prišel rešit svet. 
Danes pa kralja Matjaža prebujamo vsako 
zimo, ko mu v Mitneku pod Peco gradimo 
snežne gradove. Tudi ti prijavi svojo skupino 
na to tekmovanje!
Člani turističnega krožka OŠ Črna, pod men-
torstvom učiteljice Sabine Kovačič, vse to 
vidimo in doživljamo. Radi imamo naš kraj. 
Lep je in v njem želimo prebivati. K nam pa 
želimo povabiti tudi druge, da bodo z nami 
doživeli to lepoto. Zato smo raziskali dane 
možnosti in tudi, kako jih tržiti - kako zanje 
povedati ostalim in jih privabiti k nam. Celo 
šolsko leto smo pridno raziskovali, kaj ponu-

ja Črna z okolico in kaj je tisto zanimivo pri 
nas, ki bi pritegnilo druge. Ugotovili smo, da 
imamo veliko možnosti, štiri pa so posebej 
zanimive za mlade ljudi. To je kolesarjenje 
v Podzemlju Pece, gradnja snežnih gradov, 
osvajanje petih vrhov v 24 urah in prosto 
plezanje na umetni steni ali na naravnih ple-
zališčih. Prijavili smo se na projekt Turizmu 
pomaga lastna glava, ki je celovit sistem or-
ganiziranega delovanja osnovnošolske mla-
dine v turizmu. Vsebina projekta je vezana 
na raziskovanje turizma v domačem kraju, 
ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in 
oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila 
podjetništvo in trženje naravnih danosti ter 
tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. 
25. festival Turizmu pomaga lastna glava 
je potekal letos na temo IMEJMO SE FAJN 
- DOŽIVITE NAŠ KRAJ! Izdelali smo turistič-
no nalogo, ki si jo lahko preberete na spletni 
strani OŠ Črna na Koroškem in se udeležili 
TURISTIČNE TRŽNICE v Merkator centru 
v Mariboru. Tam smo uredili stojnico, na 
kateri smo predstavili možnosti preživljanja 
prostega časa pri nas v Črni in predstavili 
naše turistične produkte. Člani krožka smo 
namreč celo šolsko leto pridno delali in so-
delovali s foto krožkom pod mentorstvom 
učitelja Branka Hancmana. Nastal je krasen 
20-minutni film, ki predstavlja Črno in njene 
možnosti. V njem smo predstavili naš kraj, 

Črnjanski učenci na TURISTIČNI TRŽNICI v Ma-
riboru

»Imejno se fajn« tudi v Podzemlju Pece



��

NERAZUMLJIVO MI JE BILO NJIHOVO SOVRAŠTVO!

DA NE POZABIMO

naše gore in Klub 24, plezališča in naš izlet 
v Podzemlje Pece s kolesi, kamor vabimo 
tudi vse ostale, ter gradnjo gradov v Podpe-
ci. Prav tako smo na turistični tržnici pred-
stavili dve novi razglednici, delo dveh naših 
učenk, in pogrinjek, ki ga bomo ponudili v 
odkup vsem našim gostincem. 
Vse naše izdelke si lahko ogledate na spletni 
strani naše šole, če pa vas zanima nabava, 

pa nas lahko pokličete na šolo. Na festivalu 
smo se zelo dobro odrezali in smo prejeli sre-
brno priznanje Turistične zveze Slovenije.
Vsem, ki so nam pri projektu kakor koli po-
magali, se iskreno zahvaljujemo.

Člani turističnega in foto krožka OŠ Črna    
                                    

Zapisala Sabina Kovačič

Pogovor s Fran-
cem Metuljem.

Na širšem obmo-
čju občine Črna 
na Koroškem je 
živečih le še de-
set prebivalcev, 
ki so se med NOB 
v letih 1941–1945 
borili v partizan-
skih vojaških eno-
tah. Njihovo število se nezadržno zmanjšuje. 
Vsaka njihova beseda, ki je lahko zapisana 
in dokumentirana, pa je nov prispevek naši 
bogati zgodovini. 
Kar nekaj vztrajnosti je bilo potrebne, da sva 
se s sogovornikom, čilim petinosemdesetle-
tnim Francem Metuljem (rojenim v Lučah 
ob Savinji), dogovorila za srečanje. Streljaj iz 
Žerjava, ob cesti, ki vodi proti Mežici, na le-
vem bregu reke Meže in pod hribom stoji ure-
jena hiša. Čuva jo mlad nemški ovčar, ki mi je 
kar brez ovinkov sporočil, z laježem seveda, 
da sem na njegovem terenu. Pa je hitro uvidel, 
da sem dobra duša in me po obveznem ovo-
havanju pustil pri miru. Gostitelj Franc me je 
sprejel pri vratih in skupaj sva se napotila v 
lično opremljeno kuhinjo, kjer se je ubadal z 
gospodinjskimi opravili. Priznal mi je, da že 
lep čas vsak spomin, ki privre, zapiše. Tako 
mi je po pogovoru, ki sva ga opravila, izročil 
liste z vsebino iz let 1943, 1944 in 1945. Njegovo 

pripoved sem povezal v besedilo, zgodbo, ki 
se je pričela 1943. leta.

V drugi polovici 1943. leta sem dobil priča-
kovan, a nezaželen poziv za služenje v nem-
ški vojski. Kot mnogi letniki 1926 iz Zgornje 
Savinjske doline sem se javil na zdravniški 
pregled. Tam so ugotovili, na mojo veliko ve-
selje, da sem šest centimetrov premajhen. 
Mojo vojaško obveznost so prestavili za šest 
mesecev. Poslali pa so me v delovno službo. 
Kot hlapec sem služboval pri različnih kme-
tih v okolici Rečice ob Savinji, ustalil pa sem 
se na Revsem, kjer sem pomagal že leto dni 
prej. Kljub močnim nemškim enotam se je 
že občutila prisotnost partizanov, saj so več-
krat vdrli v okoliško trgovino. Naskrivaj sem 
z njimi sodeloval in spravljal dobrine v bli-
žnjo partizansko skladišče, pa tudi živino in 
konje sem vodil čez reko Savinjo. 
Relativno zatišje v Zgornji Savinjski dolini 
se je končalo v letu 1944, ko so jo enote 14. 
divizije v trdih bojih osvobodile. Dolino je za-
jelo navdušenje, tudi sam sem se priglasil k 
partizanom in bil sprva dodeljen v Vzhodno 
koroški odred. Po treh dneh pa smo se mo-
rali novinci zglasiti v Lučah, kjer smo dobili 
navodila in spremstvo za odhod na Dolenj-
sko, na območje 7. korpusa. Bil sem dodeljen 
v 9. brigado, v 1. četo 3. bataljona. Tam pa se 
je vse skupaj pričelo odvijati z nekontrolira-
no hitrostjo. Le po enem samem dnevu ur-
jenja smo posegli v boj, po katerem nas je v 
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četi preživela le peščica. Z bratom sva imela 
srečo, da sva preživela. Kasneje, pri napadu 
na Kočevje, je bil brat Jaka huje ranjen in s 
težkimi ranami prepeljan v bolnišnico v Ita-
lijo. Naša brigada se je v težke boje zapletala 
skoraj vsak dan. Imela je nalogo, da ohrani 
osvobojeno ozemlje Suhe in Bele krajine. 
Domobranski bataljoni s pomočjo nemških 
enot so nam prizadejali velike skrbi in izgu-
be, saj so poznali vsako stezo, domačije in 
tudi ljudje so bili pod njihovim vplivom. Ne-
razumljivo mi je bilo njihovo sovraštvo. 
 Večni problem za naše mlade želodce 
je bila lakota, saj je bilo hrane vedno prema-
lo. Zaradi tega sem se redno javljal v patru-
lje, ki so bile sestavljene iz treh preizkuše-
nih borcev. Patrulja na ozemlju, ki je bilo do 
partizanske vojske sovražno, je bila vedno 
zahtevna in nevarna reč. V rahlo meglenem 
poznojesenskem jutru smo se trije partizani 
previdno približali naselju. Vse je bilo sumlji-
vo tiho, nikogar ni bilo na spregled. Na obro-
bju, na drugi strani vasi, je stala precej velika 
hiša. Na dolgotrajno, že skoraj vsiljeno trka-
nje je odprla ženska srednjih let. Iz hiše je vel 
vonj po sveži peki kruha. Gospodinja se nas 
ni bala. Na našo prošnjo po hlebu kruha je 
postala predrzna, sovraštvo v njenih očeh je 
bilo očitno, zato smo nepovabljeni vstopili. V 
kamri se je bleščalo na ducat hlebov sveže 
pečenega kruha, ki pa ga sami nismo upali 
vzeti. Po dolgem prigovarjanju, kasneje smo 
ugotovili zakaj, se je omehčala in nam sko-
raj vrgla hleb kruha. Nič nismo rekli, samo 
umaknili smo se iz hiše in si kruh razdelili na 
tri enake dele. V svoji prehranjevalni vnemi 
pa nismo opazili deklice, ki je smuknila na 
drugi strani iz hiše. Po obhodu naselja smo 
se vračali v četo po isti poti, po kateri smo 
prišli. Na čistini, petdeset korakov pred goz-
dom, pa nas je presenetil napad domobran-
ske enote. Vodjo patrulje so zastrelili, sam pa 
sem v zmedi hitro izginil v gozdu in poiskal 
bataljon. Okrepljena četa je takoj pohitela 
na pomoč, pa je bilo žal prepozno. Pobrali 
smo soborca in ga pokopali nedaleč stran. 
Ostali borci so se s komandantom bataljona 

napotili do hiše na robu, da bi zaplenili kruh. 
Kruha pa ni bilo več. Domobranci so ga od-
nesli s seboj. Hčerka gospodinje, stara ne do-
sti čez deset let, je pripeljala domobrance, ki 
so ubili mojega dobrega tovariša. 
V izmeničnem napadanju zdaj enih in dru-
gih sem dočakal leto 1945. Z borci 5. Preko-
morske brigade smo v silovitih bojih osvojili 
vas Pod turnom. Zaradi precejšnjih izgub 
so kasneje borce že omenjene brigade raz-
formirali in moštvo porazdelili med osta-
le brigade 7. korpusa. Dnevi so minevali v 
nenehnih bojih in se pretapljali iz enega v 
drugega. Končno smo osvobodili Kočevje, 
v Velikih Laščah pa smo se po skoraj enem 
letu normalno najedli, a preveč. Sestradani 
želodci niso sprejeli velike količine hrane in 
vsi smo imeli precejšnje zdravstvene težave. 
A morali smo naprej, proti Ljubljani, streti še 
zadnji sovražnikov odpor. 8. maja smo pri-
šli v okolico Ljubljane. Vsepovsod je regljalo 
orožje. Ko pa je odbila polnoč, je vse potihni-
lo. Vsi smo se spraševali in ugibali, kaj to po-
meni. Zjutraj smo se morali urediti, kolikor 
se je dalo, in v spremstvu kurirjev smo vsto-
pili v naše glavno mesto. Povsod so bile raz-
obešene zastave, na cestah je bilo ogromno 
ljudi. Videli smo njihovo navdušenje in vese-
lje, da nismo mogli dojeti ali verjeti. Ljudje so 
nas navdušeno pozdravljali in nam ponujali 
hrano, cigarete in ostale drobnarije. Pa ni-

V sredini Franc Metulj, na levi brat Jaka (omenjen 
v prispevku), na desni brat Janez. Slikano takoj 
po koncu 2. svetovne vojne (junij ali julij 1945).
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smo smeli vzeti nič. Izkušnja iz Velikih Lašč 
je bila še kako živa. Ves teden smo še lovili 
razbegle skupine domobrancev, Nemcev in 
drugih izdajalcev. Meni pa je bilo vsega za-
dosti. Po 15. maju sem izkoristil možnost in 
se demobiliziral. 

Franc Metulj je razgovor zaključil s temi be-
sedami:

V času mojega enoletnega bojevanja na Do-
lenjskem je bilo veliko stvari, na katere ni-

DA NE POZABIMO

sem imel vpliva. Vsak dan sem se bojeval za 
življenje, tepel z lakoto in strahom. Smrt je 
bila vedno nekje blizu. V enem groznem tre-
nutku, ko že nisem imel več izhoda, ko sem 
v silovitem naletu domobrancev ostal sam in 
že bil na drugi strani, me je smrt zaobšla in 
ponudila življenje. Priložnost sem pograbil z 
obema rokama. Zdaj cenim življenje, kakr-
šnokoli je. 

Zapisal: Gvido Jančar

O ŠKORJAVI BAJTI NA SMREKOVCU IN ŠE
O ČEM

Nekaj desetletij nazaj je bilo na Gozdarskem 
obratu Črna na Koroškem, podružnica GG 
Slovenj Gradec, zaposlenih okoli 250 in več 
oseb (po vetrolomu na Olševi celo 350). Skr-
beli so za obsežne gozdove, jih ohranjali, ne-
govali in sekali les. Večinoma so bili to prebi-
valci Črne, nekaj pa jih je bilo tudi iz bližnjih 
krajev. Mnogi so si postavili nove domove, 
uredili stare domačije. Če prištejemo tem za-
poslenim družinske člane, si lahko predsta-
vljamo, kolikšen del prebivalcev je imelo kruh 
pred domačim pragom. Gozdarski obrat je 
poskrbel še za dodatne možnosti za nastani-
tev v bližini delovnih mest. Postavili so nekaj 
večjih stanovanjskih hiš z družinskimi stano-
vanji: na Mlinarskem, Na jasi, pri Grabnerju 
v Ludranskem Vrhu. Okolica domov je bila 
obdana z vrtovi, za domačo porabo so pride-
lali krompir in si zredili kak rep v svinjaku. 
Mnogi mladi so se zaposlovali doma. Na ta 
način se je ohranjala naravna poseljenost 
okolice kraja, le-ta pa je preprečevala divje 
zaraščanje.

O tistih časih nam je pripovedoval ALOJZ 
GODEC, po domače VRESK  z Ludranskega 
Vrha, ki je vsa svoja delovna leta preživel kot 
gozdni delavec Gozdarskega obrata Črna 
na Koroškem.

Kako je bilo, ko ste hodili na šiht v les?
Pri Gozdni (tako so ta obrat največkrat ime-
novali)  sem delal štiriintrideset let, šest let 
sem imel beneficirane delovne dobe in tako 
imam priznano polno pokojninsko dobo. 
Moje delovišče je bilo v gozdovih Smrekov-
ca, pač na več različnih mestih. Vsak dan 
sem odšel od doma na delovišče in se vračal 
zvečer domov. V prvih letih pa smo bili pole-
ti v Škorjavi bajti na Smrekovcu. V glavnem 
sva bila midva z bratom tam od ponedeljka 
do petka, drugi pa so bili bližje svojih domov, 
zato so vsak dan hodili na delo od doma in 
se zvečer vračali. Takrat nas je bilo v skupi-
ni vseh skupaj sedem. V bajti smo naredili 
oder, steljo smo na drobno nasekali, nanjo 
pa položili kake koce, tam sva z bratom pre-
spala. Mraza ponoči ni bilo.

Kuhali ste si sami?
Imeli smo nekaj najnujnejše posode, živila 
smo si za pet dni prinesli od doma, voda je 
bila blizu, pa je šlo. Kuhali smo si takole: zju-
traj je bil broštik, potem je bila malica, po 
koncu šihta smo skuhali večerjo. ‘Kuglce v 
župi’ smo jedli, večkrat je bila  polenta, do-
bro zabeljena z ocvirki, zraven pa črn kofe, 
brez mleka, kruh pa kaj zraven … 
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Na Smrekovcu je znana olcarska Dunajska 
bajta. Še stoji?
Tista  je lesena, narejena iz brun. Ne vem, 
zakaj se ji reče Dunajska. Zmeraj so ji tako 
rekli. Postavljena je v tako gosto rastje, da 
je nisi prej videl, kot da si stal tik pred njo. 
Sama tema je bila okoli tiste bajte. Še ena 
je bila starejša, rekli so ji Grudnova. Tista je 
zdaj podrta. V teh bajtah je lahko prebivalo 
več delavcev in res so bili velikokrat poleti  
olcarji v njih. 
Veliko pa sem tudi sam delal. V začetku je 
bilo to dovoljeno, pozneje pa zaradi naše 
varnosti tega niso dovolili. Morala sta delati 
vsaj po dva tako blizu, da sta se lahko pokli-
cala, če bi kdo potreboval kako pomoč. 

Delo v gozdu je bilo vedno težaško delo. 
Kako se je v vaših časih kazal napredek pri 
orodju in pripomočkih za sečnjo in spravlja-
nje lesa?
Najprej smo žagali z amerikankami. Taka 
žaga je imela širok jeklen list, ki je bil po 
spodnjem robu ostro nazobčan, na vsakem 
koncu pa je imela leseni ročaj. Žagala sta po 
dva delavca, ki sta jo potegovala izmenično 
vsak na svoj konec. Imeli smo cepine, raz-
lične sekire, za kleščenje vej z debla je bila 
sekira malarin, bolj široko oblikovana. Okoli 
šestdesetega leta smo dobili motorne žage. 
Z njimi smo naredili veliko več. Seveda smo 
vedno delali na norme in takrat so se le-te 
občutno zvišale. Zdaj je en sam delavec po-
drl drevo, ga razrezal, mi smo pa klestili veje 
še vedno z malarini in istočasno hlode tudi 
lupili. 
Zvečer si bil res zmatran, to je bilo težko 
delo. Bili pa smo utrjeni. 

Kako ste spravljali posekani les?
Poleti smo les sekali in olupili, čez poletje se 
je kar tam sušil, na jesen smo ga spravljali 
v grabne, pozimi pa po grabnih do gozdne 
ceste, kjer smo ga naložili na kamione. Kjer 
se je dalo, smo  naredili kako rižo in po njej 
spuščali hlode. 

Kako ste les nakladali?
To so delali nakladači. Najprej so to opra-
vljali ročno. Naredili so si lege do kamiona, 
potem pa po njih s cepini rolali hlode na ka-
mion. Če je bil teren malo dvignjen, so na-
kladači naložili sami, če pa je bilo tam okoli 
ravno, pa smo jim šli olcarji pomagat.  

Kaj ste počeli ob večerih, ko ste odložili delo 
in povečerjali?
Peli smo. Blizu je bila še ena bajta. V vsaki 
nas je bilo po sedem, osem. Zvečer smo prišli 
skupaj, pa smo zapeli. Fajmuti so bili dobri 
pevci, pa drugi tudi. Mi smo bili višje, zato se 
je naše petje slišalo daleč naokoli, po v celem 
Ludranskem Vrhu so nas poslušali. Mladi 
smo bili, poleg tega so takrat ljudje več peli 
in so petje tudi radi poslušali. 

Kako je bilo, kadar je bilo slabo vreme?
Drugi so šli domov, z bratom pa sva počaka-
la, da je dež minil. Manjkajoče smo morali 
nadoknaditi, vendar smo delali po dvanajst 

Alojz Godec »drove napravla«
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ur na dan, tako da smo večkrat v takih dneh 
presegli normo, pa se je izravnalo. Kadar 
pa je deževje trajalo več dni, so nam priznali  
deževne šihte. Včasih se je vse splačalo, vse 
se je pokrilo, pa je šlo naprej, zdaj pa se nič 
ne splača, pa kar zgube so, povsod zgube, pa 
dolgovi …

Delo v gozdu in pri spravilu lesa je bilo pol-
no nevarnosti. So bile nesreče pogoste?
O, večkrat so bile nesreče. Tudi jaz sem jo 
doživel pozimi leta 1980. Sekala sva dva na-
vštric – Gustl Srebre je bil pa jaz. Proti veče-
ru pa je on rekel, da ima dovolj za danes, da 
gre domov. Jaz pa sem se odločil, da bom še 
eno bukev podrl, jo obdelal, potem pa bom 
tudi nehal. Res tisto bukev poderem tako, da 
je padla navzdol. Snega je bilo čudno dojst, 
se je pa zarila v tisti visok sneg, da je bila 
večinoma v snegu. Raščena je bila tako, da 
je imela kake štiri metre debla, potem pa je 
rasla v kakih  pet vrhov. Jaz sem jo po levi 
navzdol klestil, potem sem šel med vejami 
na drugo stran in klestil deblo navzgor. Ko 
sem prišel do debla, ki zdaj ni imelo vej, se 
je pa hlod dvignil. Bil sem vmes, pa me je po-
drlo vznak, me z bukvijo vred neslo navzdol 
kakih petdeset metrov, vmes sem drsel čez 
neke hlode, potem pa me je spustilo, hlod je 
drsel naprej …
Ko me je neslo navzdol in je okoli mene vse 
bobnelo, sem razmišljal le o tem, kdaj me bo 
kdo našel. Ko sem obstal, pa sem čim hitreje 
vstal in hotel priti do žage, ki je bila vklju-
čena, ko me je podrlo. Težko sem šel nazaj 
po visokem snegu in sem žago uspel odložiti 
na en štor. Bil sem v takem šoku, da nisem 
vedel, ali sem mrtev ali živ, ves čas sem imel 
v zavesti, da bom padel in ne bom mogel 
nikamor. Pa sam sem bil, tega sem se zave-
dal. Potem sem razmišljal, da moram čim 
hitreje do ceste, kjer sem imel moped. Res 
sem uspel priti do ceste, spravil sem se na 
moped in se odpeljal do Ramšaka. Povedal 
sem, kaj se mi je zgodilo in mu rekel, naj gre 
gor in pospravi orodje, ki sem ga pustil, ko 
me je odneslo. Potem sem se peljal naprej do 

doma. Kmalu se je za menoj z avtom pripe-
ljala svakinja in me odpeljala v bolnico v Slo-
venj Gradec. Tam so ugotovili, da imam na 
desni nogi počeno kost, na levi nogi pa zvin, 
pa nos sem imel polomljen. Zato so me noge 
tako grozno bolele. To je bilo pa tudi vse. Res 
sem imel srečo, da sem sploh ostal živ. Tako 
bi me lahko zmlelo, da bi me po koncih spra-
vljali skupaj. Pa ni bilo hudega v primerjavi 
s tem, kako bi se to lahko končalo. 

Še kaj hodite po starih poteh, kjer ste nekoč 
delali?
Če moram, grem. Pa ne rad.  Ko smo mi po-
dirali, smo za seboj pospravili vse. Gozd je 
ostajal čist, samo štor je kazal, da je bilo dre-
vo podrto. Nobene navlake ni bilo za nami. 
Zdaj pa pride v les železni olcar, ogromna 
motorizirana pošast, ki sama podira drevje, 
oklesti, olupi, naklada … Za njim pa ostaja 
razdejanje: globoke jame, razmetano polo-
mljeno vejevje, široke vlake. Samo strmine 
so varne pred njim, vse drugo ostaja za njim 
razrito. Smrekovec je ves razkopan in same 
vlake so po njem. Če bo tako šlo naprej, bo 
gozd v nekaj desetletjih povsem uničen. Na 
tako razdejanih tleh ne more pognati mla-
do drevo. O kakem pogozdovanju ni sledov. 
In kaj to pomeni? Vendar to nikogar ne boli, 
vsem je tako prav, nihče nič ne ukrene.  

Kaj počnete zdaj, ko ste v pokoju?
Če imaš domačijo, se vedno najde delo okoli 
nje. Z ženo rediva nekaj koz, zanje je treba 
poskrbeti, marsikaj znam narediti, popra-
viti, drva pripravljam, s tem je veliko dela, 
še komu kaj pomagam pa gre. Za veselje pa 
sem šestnajst let pel v pevskem zboru KUD 
Gozdar in se seveda vozil v Črno na pevske 
vaje in na nastope. Tega zbora ni več.

Hvala za tole urico pogovora. Še naprej uži-
vajte zasluženi pokoj in bodite zdravi!
Tudi tako delo v gozdu je že del krajevne zgo-
dovine in prav je, da jo zapišemo.

Naši gozdovi so bili še nekaj desetletij nazaj 
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Tomaž in David na srečanju mladih raziskoval-
cev

naš ponos, ki so si ga prihajali ogledovat stro-
kovnjaki iz drugih evropskih držav, celo iz 
Amerike so nekoč prišli. Prav gozdovi po Ko-
roški so bili zgled, kako je treba gospodariti s 
takim bogastvom, kot gozdovi za vsak narod 
so. Takrat so v njih pele žage, sekire, motor-
ne žage, zdaj ropota ‘železni olcar’, ki trajno 
poškoduje gozdna tla in dolgoročno uničuje 

gozd. Gozdovi so last generacij in mi, ki ži-
vimo ZDAJ, smo jih dobili od dedov in pra-
dedov v last za čas, ko živimo. Mar ni naša 
dolžnost, da gozdove predajamo naslednjim 
rodovom vsaj nepoškodovane, če jih že mora-
mo pospešeno izsekavati?

Marec 2011                            Marta Repanšek

(Povzetek raziskovalne naloge, predstavlje-
ne na 11. Regijskem srečanju mladih razi-
skovalcev Koroške)

V vsakdanjem življenju se ljudje srečujemo 
z različnimi vzdevki, ki so lahko skrajšane 
oblike imena ali pa se nanašajo na neko la-
stnost človeka, ki mu je vzdevek dodan. Vča-
sih pomeni celo več kot ime. Ljudje radi komu 
poleg rojstnega imena prilepimo še dodatno 
ime, ki mu rečemo vzdevek. Nekateri so jih 
veseli, drugi ne, saj posegajo v njihovo zaseb-
nost ali razkrivajo kakšno njihovo šibko toč-
ko. Najtežje je, če je ta vzdevek žaljiv. Tisti, 
ki so poskrbeli za dodatno ime, ne pomisli-
jo, da so nekomu zagrenili življenje. Ob tem 
smo se takoj spomnili na Prežihovega Potol-
čenega kramoha, kjer je pisatelj tenkočutno 
prikazal, kako lahko vzdevek človeka boli.
Njihov namen se skozi čas spreminja. Da-
nes, v času tehnike, se največkrat pojavlja-
jo v vlogi prepoznavnosti ali sodelovanja na 
spletu. Literatura na tem področju je skopa, 
veliko pa se vzdevki pojavljajo v leposlovju. 
V berilu za šesti razred je odlomek iz knji-
ge Pavleta Zidarja Glavne osebe na potepu, 
kjer spoznamo učiteljico, ki so ji učenci rekli 
Spužva, ker je gobi za brisanje table govori-
la spužva. O vplivu vzdevkov na  vsakdanje 
življenje govori tudi knjiga Ivana Malavaši-
ča Kurji britof. Še bi lahko naštevali, saj so 
vzdevki del našega vsakdana.
Zanimalo nas je, kakšni vzdevki so se in se 

še pojavljajo v Črni in njeni okolici, kako, 
kdaj in zakaj so nastali ter kakšno mnenje 
imajo krajani o njih. Želimo namreč, da se ta 
kulturna dediščina ohrani.
Podatke smo zbrali s pomočjo ankete, ki 
smo jo razdelili različnim generacijam kra-
janov. Izvedeli smo, da se vzdevki največkrat 
pojavijo v otroštvu/mladosti, več je moških 
kot ženskih, da niso vsi zadovoljni z njimi 
itd. Vendar pa je verodostojnost nekaterih 
vzdevkov vprašljiva, ker je bil vir posredno 
podan. Poleg tega včasih niti sami lastniki 
vzdevkov, z nekaterimi smo se namreč tudi 
pogovarjali, niso poznali njegovega nastan-
ka. 
Enciklopedija navaja, da je vzdevek najpogo-
steje skrajšana oblika nekega imena. Včasih 
ima določeno zvezo z lastnostmi tega imena 
oz. poimenovanega objekta, podobnostmi 
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ali pa s kakšnimi drugimi stvarmi. (http://
sl.wikipedia.org)
Ob brskanju po literaturi, omejili smo se na 
dostopnost na internetu, smo bili kar malo 
razočarani. Veliko je govora v zvezi z vzdev-
ki na spletu, o vzdevkih kot delu kulturne 
dediščine pa ne. V enem izmed blogov smo 
prebrali, da so vzdevki izbrani in dodeljeni 
na osnovi nekih simpatičnih vzgibov, zaslug, 
primerov. So pa tudi taki, ki so posmehljivi 
ter celo žaljivi. Tisti, ki si privošči deliti tovr-
stne vzdevke, razmišlja pisec bloga, v prvi 
vrsti pove največ prav o sebi. Nekaterim so 
vzdevki dodeljeni že v otroštvu in se jih držijo 
celo življenje, drugi jih dobijo v različnih ob-
dobjih, tretji si jih omislijo kar sami. Vzdevek 
ima svojo težo, svojo moč. Večkrat se zgodi, 
da poznamo nekoga samo po vzdevku in ne 
po njegovem pravem imenu. (povz. http://
markom.watoc.org)
Leta 1988 je Črnjan Janez Mrdavšič izdal 
knjigo Krajevna in domača imena v Črni na 
Koroškem in njeni širši okolici. Pomagal si je 
s tabelami in seznami v Črnjanskem rokopi-
su. Ob njih je navedel letnico 1633. Ugotavlja, 
da so priimki, ledinska imena in vzdevki po-
vezani z njihovo pripadnostjo kraju in naro-
du. Njegov bogat nabor je ob razlagi imen 
ter priimkov, ki se pojavljajo v Črnjanskem 
rokopisu, uporabila tudi Marija Irma Vačun 
Kolar.
Preden smo se lotili raziskovanja vzdevkov v 
Črni in njeni okolici, smo vedeli, da bomo za-
grizli v trd oreh. Sklenili smo, da bomo naj-
lažje prišli do podatkov s pomočjo ankete. 
Razdelili smo jih delavcem šole, nekaterim 
učencem in staršem, članom društev, klu-
bom. Na žalost nam jih niso vsi vrnili. Pre-
cej je bilo tudi pomanjkljivo izpolnjenih. Zato 
smo nekatere poklicali ali pa jih obiskali na 
domu in na tak način pridobili še kak poda-
tek. Zanimivo je, da kak starejši občan be-
sede vzdevek ni poznal. Uporabljajo namreč 
popačenko cuname.  
Pri pisanju podatkov so se pojavili tudi pomi-
sleki, da bodo ljudje užaljeni in da je to zelo 
občutljiva tema, čeprav smo jim zagotovili, 

da v raziskovalni nalogi ne bomo zapisali 
pravih imen in priimkov ob vzdevkih. 

Analiza ankete
Zbrali smo 209 vzdevkov, ki pripadajo odra-
slim Črnjanom. Večina le-teh je nastala in se 
prijela že v mladosti oziroma v otroštvu (83 
%), veliko manj se jih je prijelo v odraslem ob-
dobju (17 %).
Večinoma so vzdevke dobili in obdržali deč-
ki; od 209 vzdevkov jih je le 26 za ženske (12 
%).
Največ vzdevkov so si izmislili sošolci oziro-
ma prijatelji v osnovni šoli (75 %), manj v sre-
dnji šoli (Abuh, Vida), tudi med študentskimi 
kolegi se je pojavil eden (Šipta), dva sta se 
prijela v času služenja vojaškega roka (Joh, 
Gricki), dva med planinci (Moki, Jeti), enega 
je nadel duhovnik. 
Nekaj vzdevkov izhaja od doma, torej so na-
stali med sorodniki: to so ljubkovalna imena 
ali pa če je otrok kako besedo narobe izgo-
varjal in so ga zato po tem izrazu poimeno-
vali (Aca, Nusa, Ruža).
Veliko vzdevkov je nastalo na nogometnem 
ali katerem drugem igrišču, torej med soi-
gralci. Precej moških se imenuje po znanih 
nogometaših (Zebec, Boka, Dosti, Aga).
Nekateri so si tudi sami nadeli novo ime – ob 
neki določeni priložnosti – in izraz se je pri-
jel (Bibi, Pidži).
Včasih se vzdevki podedujejo z očeta na sina, 
tudi na vnuka, celo na žensko osebo (Guli, 
Diksi, Fika, Ludva, Pajo, Boži).
V odrasli dobi se vzdevki podeljujejo redke-
je, še manj se primejo. Dodelijo jim jih, kot 
je eden od izpolnjevalcev ankete zapisal, »čr-
njanski špotljivci«. Večinoma so to sovaščani, 
včasih tudi sodelavci. V nekaterih primerih 
nosilec vzdevka zanj sploh ne ve.
Dajanje vzdevkov je predvsem zabava fan-
tov in moških, pri iskanju le-teh se prepleta-
jo nagajivost, hudomušnost, zloba in domi-
selnost. Velikokrat se vzdevek prime zaradi 
lenobe ljudi, ker se ne potrudijo najti pravo 
ime oziroma priimek in se prej spomnijo na 
vzdevek. Poleg tega so vzdevki krajši, veči-
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noma dvozložni. 
Ni znano, koliko oseb, označenih z vzdevki, 
se je jezilo (te rubrike marsikdo ni izpolnil 
oz. je zapisal, da ne ve). Našteli smo 10 pri-
merov, večina od teh je žensk, ki se niso stri-
njale s takim dodatnim imenom.
Zapisovalce smo zaprosili tudi za mnenje o 
teh vzdevkih. Slaba polovica ni zapisala ni-
česar, slaba polovica pa je izrazila pozitiv-
no mnenje z naslednjimi izrazi: dober, kar 
dober, nenavaden, lep, smešen, v redu, OK, 
super, unikaten/izviren, zanimiv, primeren, 
odličen, smiseln, lušten, simpatičen, zaba-
ven, nenavaden, kul, znan, prisrčen, všeč 
mi je, mu paše/mu pristaja, se da preživeti 
z njim. Ostali zapisovalci niso bili navdušeni 
in so to izrazili z besedami: nezanimiv, žaljiv, 
ni mi všeč. Pri enem je bil zapisan komentar: 
»Vsi vzdevki so zanimivi, če niso žaljivi in če 
se oseba zato ne jezi.«

Zbrane vzdevke smo glede na nastanek in 
pomen razdelili v več skupin.
Vzdevki, ki so se prijeli zaradi obnašanja ali 
dejavnosti osebe oziroma ob nekem dogod-
ku: Hipi – zaradi dolgih las in načina obla-
čenja, Čiki – zaradi kajenja v otroških letih, 
Karac – zaradi igranja kart, Tihi – redkobe-
sednež, Gricki – pri vojakih je venomer ne-
kaj jedel, Heli – v času mutiranja je govoril 
z visokim glasom, Slastni – oboževalec jedi, 
Žvebrca – ker je vsepovsod lezel, Jeti – ker je 
pri hoji po snegu s kratkimi smučmi puščal 
stopinje kot skrivnostno bitje v Himalaji, Ba-
tina – po jakni, ki jo je nosil, Pidži – v spisu 
je pisal o Pigiju, sčasoma se je preimenoval 
v Pidžija, Nusa – zaradi polovično izgovorje-
nega stavka/besede v otroštvu, Prohtni – po 
obnašanju, Faci – imel je govorno napako, 
Šipta – njegovim staršem so gradili hišo Al-
banci, Puba – najmlajši med tremi brati, Ata 
– na nogometnem igrišču ga je tako klical 
sin, isto so ga potem klicali soigralci, Čebel-
ca – priden kot čebela, Lučka – ena razlaga: 
zaradi strahu pred temo, druga: ker je ve-
dno hotel biti zraven, svetil je zraven, Mojdun 
– ker je pogosto uporabljal to besedo, Harn-

baš – robusten, grob, Sladki – po osladnem 
obnašanju, Nac – imel je podoben plašč kot 
Ignac, Cici – bil je vzvišen, Pelinkovec – rad 
je pil, Urdi – počasen, Čriček – lovil je čričke, 
Gumitvist – takega obnašanja, Gruzi – pri 
igri v otroštvu so si zanj izmislili to ime, Dol-
ga riba – lovi ribe, Inšpektor – zaradi pokli-
ca in njegove drže, Kurja smrt – ker je rad 
jedel kure, Kintas – ker je imel enkrat denar, 
Presta – razvažal je kruh in pecivo, Grmy 
– poslušal je pesem, ki je vsebovala besedo 
‘grmlin’, Hu – zaradi besed ‘hu, ha’, ki jih je 
rad govoril, Džek – pri angleščini je zame-
njal Johna z Jackom.
Vzdevki, ki so nastali iz imena: Frati,  Džos,  
Pišta,  Dac,  Radki,  Džobo,  Fonza,  Johi/Joh,  
Cra,  Radle,  Henc,  Mičo,  Davac,  Ludva, 
Dreja,  Čiva, Faka, Bori,  Pali, Frenk, Frida, 
Anc, Peri,  Japek,  Simi,  Pildi,  Slaki,  Neča, 
Diksi,   Ački,  Kori, Čarli. 
Vzdevki, ki so nastali iz priimka: Muc,  Fiski, 
Čini, Vezi, Vida (skrajšano iz imena in priim-
ka), Čufta, Gači, Guli, Peta, Boži, Geri, Poli, 
Maka, Luka, Piks, Žigi, Švajs, Trdi, Emri, Buri, 
Bezi, Frči, Kalči, Smrči, Napi, Strmi, Guc, 
Šumi, Ruža. Nekaj teh so preprosto prevedli 
oziroma poiskali sopomenko: Plank, Taubi, 
Murki, Tavki 
Vzdevki, ki so nastali zaradi postave osebe 
oziroma njegovega izgleda:
Piši – majhne postave, Ovca – bujni, kodrasti 
lasje, Dugi – velik in suh, Korni – bil je maj-
hen, precej kriv, Tatamata – močan, Buco 
– močnejše postave, Racman – zaradi veli-
kih stopal oz. načina hoje, Mali – manjše ra-
sti, Cima – drobne postave, Tvigi – visok in 
suh, Čurimuri – mlad, skodran, temen, Milki 
– mlečen, ni mogel daleč brcniti žoge, Kne-
fi – majhen, tudi zaradi izgovarjave besede 
‘knof’, Kapč – majhne postave, Striči – za-
radi brkov, Čori – najmanjši, Bis – okrogle 
postave, bajsi, Ranta, Štrankl – visok in suh, 
Kavka – zaradi črnih las, tako so ga poime-
novali na smučanju na planini, Beli – zara-
di svetlih las, Drobtinica, Mrvica, Vitki – NI 
suh, gre za nasprotje resnične postave, Mi-
ško – ker NI droben.
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STROKOVNO MEDICINSKI SVET KOROŠKEGA 
DRUŠTVA ZA OSTEOPOROZO

Vzdevki po neki znani osebi: Šlibar – po 
znanem skakalcu, Zebec – po znanem nogo-
metašu, Hos – po filmskem liku iz Bonanze, 
Boka – po znanem nogometašu, Kekec – po 
klobuku, podobnem iz filma Kekec, Jason 
– po junaku iz filmske grozljivke, Telebajsek 
– po obilnih junakih iz risanke, Billy – po liku 
iz risanke, Makavi – sam se je tako poimeno-
val po rap izvajalcu, Dosti – po albanskem 
nogometašu, Mekenz – podoben generalu 
McKenzu, ki je v filmu žrtvoval vlak civili-
stov, Dudek – po liku iz filmske nadaljevan-
ke, Aga – po nogometašu.
Ženski vzdevki: Puška – po priimku, Sindi-
kalna Ančka – po službeni dejavnosti, Fraca 
– po liku iz risanke, Totrca – zaradi ‘pototra-
ne’ žoge pri igri ‘med dvema ognjema’, Špil-
ca – po vžigalicah, Regica – po filmski juna-
kinji , Oliva – po liku iz risanke, Aca – njen 
mlajši brat ni znal izgovoriti imena Francka, 
Munda – po pesmi Rozamunda, Taka – za-
radi načina izražanja, Mini honda – zaradi 
hitre vožnje, Lutka – zaradi drže, Pikica – po 
priimku, Mačka – po priimku, Pinkica – po 
trgovini Pinky, Činika – iz priimka, Činča, 
Pika, Sponka.
Podedovani vzdevki: Diksi, Pajo, Gresa, Boži, 

Luka, Ludva, Bezi, Lipi, Fika, Gulika, Piki, Pi-
kica, Čikica.
Vzdevki, za katere nismo dobili razlage: 
Crki, Lumpi, Keks, Živac, Srači, Pizdi, Keš, 
Napš, Dodi, Školčki, Koki, Repe, Čomba, 
Hemp, Solza, Rihi, Kaiva, Čana, Hasan, Ka-
pušar, Cuci, Cuzl, Čif, Buka, Bergi, Klupa, 
Čeruga, Gawki.
Nekateri imajo več vzdevkov (najprej Driksi, 
potem Džeki; Hasan – Strmi). Včasih se po-
javi isti vzdevek pri različnih osebah (Japek, 
Taubi).
Zbrali pa smo tudi 24 vzdevkov v višjih ra-
zredih osnovne šole: 17 je fantovskih, 7 pa so 
jih pripisali deklicam. Zanimivo bi bilo spre-
mljati, ali se bodo tudi vzdevki teh najstnikov 
prijeli in obdržali.
Žal nismo prejeli vseh oddanih anketnih li-
stov, precej jih je bilo polovično izpolnjenih, 
ovira je bila tudi občutljivost ljudi, poleg tega 
pa vpisani podatki niso preverjeni, ker je 
bil vir posredno podan – zato bi bilo dobro-
došlo, če  bi se med Črnjani našel kdo, ki bi 
nadgradil našo raziskavo. 

Tomaž Piko, David Verdel – 8.r.
Mentorici: Irena Greiner, Milena Mesner

Več ali manj že vsi poznate naše Koroško 
društvo za osteoporozo. Po celi Koroški dru-
štvo deluje preventivno. Kot prednostno je 
naša preventivna terapevtska telovadba 
pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Te-
lovadijo ne samo bolnice z osteoporozo, tudi 
ostale, ki jim že nagaja zdravstveno stanje, 
in tudi tiste, ki želijo ohranjati svoje zdravje. 
Telovadi nas 260 članic v 13 skupinah po raz-
ličnih krajih Koroške. Naša telovadba pote-
ka enkrat tedensko po eno uro, in to sedem 
mesecev na leto.
Zdravstveno stanje in odnos do telesne aktiv-

nosti sodobnega človeka je po vladnih razi-
skavah z Medicinske fakultete South Caro-
lina v Charlestonu iz leta 2009 dr. Dane E. 
Kingove o zdravju v letih 1988 do 1994 in med 
leti 2001 do 2006 pokazala študija, da Ame-
ričani po 40. letu do 75. leta postajajo vedno 
težji, manj telesno dejavni in da jedo vedno 
več nezdrave hrane in posledica tega je vse 
več bolezni. Doktor Kingova ugotavlja, da 
se ta trend pojavlja tudi pri otrocih in mla-
dostnikih in je prepričana, da bi se zgodilo 
32.000 manj srčnih napadov na leto, če bi se 
vrnili k navadam iz leta 1988.
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Mislim, da pri nas ti podatki in ugotovitve ne 
držijo, saj opažam, da se vse več populacije 
vključuje v različne aktivnosti pri različnih 
društvih, ki so pri nas organizirana in ki skr-
bijo s svojo propagando k osveščanju ljudi 
za zdrav način življenja: saj kolikor opažam, 
so telovadnice polno zasedene, na prostem 
igrišča, stadioni, izkoriščene pa so tudi poti 
v naravi s pohodniki. V Koroškem društvu 
za osteoporozo je vključenih 260 članic (to 
je več kot 50 % vseh članic) v terapevtsko 
telovadbo, ki jih v 13 skupinah vodijo fizio-
terapevtke. Vse več ljudi se zaveda koristno-
sti gibanja, saj ga sami ob takih dejavnostih 
najbolje občutijo na lastnem telesu. To je tudi 
izjava članic pri terapevtski telovadbi. Za 
ugotovitve je veljalo, da pozitivni učinki telo-
vadbe trajajo približno 1 uro -  toliko časa, 
kot je trajala naša intenzivnost pri izvajanju 
le-te. Novejše raziskave, ki so jih opravili na 
Univerzi Vermont, pa so ugotovile, da učin-
ki telovadbe trajajo 12-krat dlje. To se pravi, 
da za kratek čas ene ure potenja telesa nato 
uživamo 12 ur dobre volje in dobrega poču-
tja. 

KAKŠNO TERAPEVTSKO TELOVADBO 
PRIPOROČAJO SODOBNA STROKOVNA 
SPOZNANJA?

Vadba pod strokovnim vodstvom fiziotera-
pevta, ki je dodatno usposobljen za varno 
in učinkovito terapevtsko vadbo, pomeni 
najboljši pristop k programirani telesni ak-
tivnosti, ki zmanjšuje posledice osteoporo-
ze in lahko vodi v ozdravljenje. Izbor vaj je 
namreč specifičen in usmerjen v reševanje 

poglavitnih gibalnih težav, ki jih povzroča 
osteoporoza. To je zmanjševanje mineralne 
kostne gostote, na katerega lahko vplivamo 
z ustreznimi ANTIGRAVITACIJSKIMI VA-
JAMI, pri katerih izkoriščamo težnost telesa 
oziroma vaje proti uporu. Sila težnosti ima 
močan vpliv na kosti in že 10-minutna po-
končna stoja nadomesti daljše izvajanje vaj 
v postelji. 
Tako kot se ne moremo izogniti staranju člo-
veka, se ne moremo izogniti staranju kosti, 
ki se kaže v krhkosti in lomljivosti. Prav tako 
se ne moremo izogniti atrofiji mišic – izgu-
bljanju mišične mase, količina mišic v telesu 
je znak biološke starosti organizma (zmanj-
ševanje hormona, ki je odgovoren za mišič-
no maso). 
Intenzivna vadba sprošča v možganih en-
dogene opiate, kar deluje protibolečinsko in 
temu hormonu pravimo tudi hormon sreče.
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 
drži telesa pri vsakdanjih opravilih, spre-
membah na hrbtenici, ukrivljenosti – hiper-
kifoza, gibljivosti v sklepih, kontrakture, ne-
elastičnosti mehkih tkiv … Z vzdrževanjem 
telesne pripravljenosti lahko te procese po-
maknemo v poznejša leta in redna telesna 
aktivnost v veliki meri izboljšuje in vzdržuje 
stanje celotnega  organizma, ohranja gibal-
ne sposobnosti, hitrost reagiranja ter tako 
preprečuje padce in posledične poškodbe. 
Terapevtska telovadba pod vodstvom fizi-
oterapevta, ki ima za to specialno znanje, 
poskrbi, da vsaka faza terapije temelji na 

Najstarejša članica Fanika Janderšič
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stabilnem izhodiščnem položaju, ki je odvi-
sen od varnosti, fiksacije, možnosti gibanja 
in sposobnosti osebe. Aktivnosti usmerja v 
povečanje mišične mase, izboljšuje gibljivost 
sklepov, raztezanje mišic, dihalne vaje, spro-
stitvene tehnike, koordinacijo gibov, trening, 
spretnosti ter vaje za propriocepcijo.
Slišali ste o pomembnostih in učinkih aktiv-
nosti na zdravje, zato vabim vse tiste, ki še 
niste nikjer vključene, da to storite. V Koro-
škem društvu za osteoporozo na Ravnah na 

Koroškem opozorimo na to dejavnost že ob 
plačevanju članarine. Imamo pa tudi majice 
z emblemom, ki sporoča: TERAPEVTSKA 
TELOVADBA ZA VAREN KORAK.

TOREJ STORIMO ČIM VEČ ZASE, KO JE 
ZA TO ŠE ČAS.
      

Koroško društvo za osteoporozo
Strokovno medicinski svet

Elica Kajzer, fizioterapevtka

HUDOMUŠNA PREDSTAVITEV KOROŠKEGA DRUŠTVA
ZA OSTEOPOROZO

Po dolgem času se na vasi srečata stari prija-
teljici. Obe sta že pred časom srečali gospo-
da Abrahama. Micka se s tem dejstvom ni in 
ni mogla sprijazniti, bila je prepričana, da jo 
na tem svetu čaka samo še bolezen, odkar 
pa se je upokojila, se je zaprla med svoje šti-
ri stene. Mož ji je pred nekaj leti umrl, otro-
ci so šli na svoje. Kaj naj reva še pričakuje 
od življenja? Nič, če se bo kar naprej smilila 
sama sebi. Neža pa je bila njeno pravo na-
sprotje. Pa čeprav je v življenju že marsikaj 
doživela, prej slabega kot dobrega, pa tudi 
zdravje ji je nagajalo, med drugim je imela 
močno osteoporozo. Večkrat si je zlomila ka-
kšno kost. Njena volja in optimizem pa sta ji 
vedno vlivali voljo do življenja.
Neža: »Micka, kok fajn je, da te vidim. No, pa 
zaka se tk kisvo držiš?«
Micka: »Neža, veš, včasih kak dan najrajši 
sploh ne bi vstava, ko se pa vsak jutr bojim, 
ka me bo bolevo, če gr vstanem.«
Neža: »A si bva kaj pri dohtarju?«
Micka: »Ja, pa veš ka, št dohtar se me je pa 
fajn am vzel! Vredo me je pregledu pa tud 
spravhu se je fajn. Pri seb sem mislava, no, 
končno smo dobli enga fajn dohtarja. Pol, ko 
je vse moje izvide pregledu, me je pa kr fejst 
užalu, ko mi je reku, da mi nič ni in da naj 
bom gmajtna, ko majo drugi ledi pr mojih le-
tih vejko zdravstvenih težav.«

Neža: »Vidiš, gmajtna bod, pa ne mej tk kisl-
ga ksihta. A ti je še kak nasvet dal?«
Micka: »Ka nasvet, pravo pridigo mi je nare-
du. A veš, le ni tk fajn dohtar, kokr sem mi-
slva!«
Neža: »No, no, kako pridigo ti je pa taj nare-
du?«
Micka: »Ja, če ne boš komu povedva, ti pa 
povem.«
Neža že vsa radovedna: »Pa tk veš, da na 
mene se vahko zaneseš. No, povej mi že en-
bert.«
Micka: »Reku mi je, da naj se nč ne smilim 
sama sebi, pa da morm neki zase naredit. Pa 
mi je kr nalogo dav, ker misli, da se sama od 
sebe že ne bom zguncava. Najprej si moram 
poiskat kako prjatelco, pa da tisti ne smem 
jamrat, ampak si naj kak vic poveva, grema 
naj kam na šprancir in naj malo telovadim, 
to pa vsak dan mavo več, da mi bo laže švo. 
Vse drugo bi še nekam švo, samo za kako 
miganje sem pa že prestara, sem mo rekva. 
Dohtar pa, namesto da bi mi prav dav, se je 
glasno nasmejo. Pol je pa reku, da on pozna 
eno čudno fajn društvo, ko ženskam poma-
ga pri telovadbi, pa je baru, če vahko kr on 
pokliče, da bi me medse sprejeli. Ja, ka mi 
je pa ostavo drugega, kot da sem pokimava. 
Jezna sem bva tk na njega, da sploh nisem 
mogva govort.«
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JEM SADJE IN ZELENJAVO Z BLIŽNJE KMETIJE

Neža: »Čak mavo, kam pa je klicu. Mislim, 
da vem. A je klico dovta na Osteoporozo v 
Guštan?«
Micka: »Ja, točno, kok pa ti to veš?«
Neža: »Jaz že pet let hodim k šetmu društvu 
telovadit, pa še vejko več je tam kokr sama 
telovadba. Tam zravno pa le pojd, boš vidva, 
mi se mamo prav fajn. Cel kup nas je, pa šta 
telovadba meni prav fejst pomaga, zadne 
lete se mi kosti ne lomjo več tejko, kokr so se 
mi pa prej.«
Micka: »A misliš, da bi taj res šva tam zravn? 
Nekam nerodno mi je, ko sem tk štorasta, da 
se mi ne bojo zato smejale.«
Neža: »Le ne boj se, v ponedelek pridem zve-
čer pote, da boš šva prvič zravn mene. Nobe-
na se ti ne bo smejava, če pa ne boš kaj prav 
naredva, ti bo pa fizioterapevtka pomagava, 
pa lepo ti bo vse razložva. Vela, v ponedelek 
pridem, pa da boš parajt!«

Neža se je kar se da hitro poslovila, da si ne 
bi Micka premislila. Pri sebi si je pa rekla: 
»Več kot petdeset let sem se trudva z njo, pa 
vse je bvo ibržno, da bi Micka neki zase in za 
svoje zdravje naredva. Sedaj pa pride v naš 
kraj nov dohtar in poglej čudež. Prav zanima 
me, kak je ta dohtar. Rada bi ga vidva, samo 
zadnjo leto sem tk zdrava, da res ne vem, po 
ka bi šva k njemu v ambulanto. Sicer pa naj 
se raje ukvarja s pravimi bolniki kot z mano, 
jaz že znam sama zase poskbet.« 
Spomni se in pogleda na uro, bila je zmenje-
na z ostalimi članicami društva za osteopo-
rozo, da gredo na dolg pohod, in to na Piko-
vo. Micka jo je zadržala, pa nič zato, jo bo pa 
mahnila po bližnjici. 
In vsa vesela je pospešila korak.

Leonida Arbeiter

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je bil 
tudi na 2. javnem pozivu za oddajo projek-
tnih predlogov za izvajanje lokalne razvojne 
strategije Občin Ravne na Koroškem, Preva-
lje, Mežica in Črna na Koroškem uspešen z 
novim predlogom »Jem sadje in zelenjavo od 
bližnje kmetije«. 
Na podlagi pridobljenih sredstev lahko sko-
zi številne aktivnosti predstavimo pomemb-
ne vrednote zdrave prehrane vzgojno izo-
braževalnim in drugim javnim zavodom, ki 
si želijo obogatiti znanje s področja zdrave 
prehrane. 
Z izvedbo projekta želimo povezati vzgojno 
izobraževalne ustanove (vrtce, šole) in dru-
ge javne zavode (CUDV Črna, domove za 
starejše) z lokalnimi kmetijami. S tem pove-
zovanjem bomo prispevali k informiranju, 
motiviranju in varovanju ter krepitvi zdravja 
z zdravo in uravnoteženo prehrano otrok in 
ostale populacije. Z vzpostavljanjem lokalne 
trajnostne oskrbe, s promocijo lokalne pri-
delave in ponudbe, sezonskosti in kakovosti 

živil (integrirana, ekološka pridelava) bomo 
pripomogli k kakovostnemu načinu prehra-
njevanja v javnih zavodih. 
V projekt vključujemo vrtce, osnovne in sre-
dnje šole, druge javne zavode ter kmete. Po-
membne informacije želimo predati vodstvu 
vrtcev in šol ter drugih javnih zavodov, or-
ganizatorjem prehrane in kuharskemu ose-
bju, otrokom, staršem in ostalim odraslim 
ljudem.
S sodelovanjem javnih zavodov in lokalnih 
kmetij se bo vzpostavila lokalna trajnostna 
oskrba, s tem se bodo povečali tudi pridelki 
na kmetijah in okrepilo medgeneracijsko so-
delovanje (otroci-starši-vnuki).     
Promocija pomeni uživanje hrane, ki je pri-
delana brez kemikalij ali z gnojili, ki so oko-
lju prijazna in strogo nadzorovana. Zdrava 
hrana, ki mora biti kakovostna in varna ter 
pridelana in porabljena lokalno na trajno-
stni način, je izjemnega pomena. Lokalno 
pridelana hrana je sveža, naravno dozo-
rela, zdrava in polnega okusa. Kratke poti 
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lokalno pridelanih živil od proizvajalca do 
potrošnika imajo številne prednosti in s tem 
pomemben doprinos okoljskim dejavnikom. 
Prav tako je strožji nadzor nad varnostjo, 
kakovostjo in sledljivostjo hrane, v primerja-
vi s hrano, ki prihaja od oddaljenih predelov 
Evrope oziroma širšega sveta. 
Vodilo Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne 
v tem projektu je, da bomo nudili strokovno 
podporo vključenim v projekt in da se bomo 
zavzemali za pridelane izdelke v lokalnem 
okolju. 

V času izvajanja projekta potekajo nasle-
dnje aktivnosti:
Ob izteku leta 2010 smo v sodelovanju s 
partnerji KGZS-Zavodom Celje izpeljali de-
lavnice za nekatere javne zavode (vzgojno- 
izobraževalne) in kmetije Mežiške doline. 
Področje prehrane je široko področje, ki se 
tiče vseh zaposlenih v ustanovi in ne samo 
osebja v kuhinji, zato smo na delavnice po-
vabili vodstvene delavce, organizatorje pre-
hrane, kuharsko osebje ter kmete. 
Z vsebinami delavnic smo želeli doseči za-
vedanje, da lahko na eno največjih vrednot 
– na zdravje večidel vplivamo tudi sami - ter 
povečati osveščenost  prebivalcev in  kmetov  
Mežiške doline o pomenu lokalno pridela-
nih živil. Izvajalci delavnic smo bili različnih 
strok od zdravnika, sanitarnega inženirja, 
kmetijskega svetovalca-specialista za eko-
loško kmetovanje in kuharja, ki je pripravil 
jedi iz domačih živil.  
V prvi fazi projekta smo med številnimi nalo-
gami izpeljali tudi evalvacijo posnetka stanja 
ponudbe in povpraševanja za lokalno pride-
lane pridelke/izdelke. S pomočjo analize an-
ketnih vprašalnikov, ki smo jih pripravili za 
kmetije in zavode, želimo pripraviti nabor 
živil s področja lokalne pridelave zelenjave 
in sadja ter drugih kmečkih pridelkov in 
izdelkov ter omogočiti vzgojno-izobraževal-
nim zavodom (vrtcem, šolam) in drugim za-
vodom (CUDV Črna, Dom starejših na Fari) 
povezovanja z lokalnimi kmetijami. S tem bi  
otrokom in varovancem lahko ponudili ka-
kovostno in zdravo domačo hrano.

S pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so jih 
izpolnjevali vključeni vzgojno-izobraževalni 
in drugi zavodi, smo pridobili zanimive po-
datke. Preverjali smo, katere lokalno pride-
lane pridelke/izdelke bi lahko le-ti vključili 
v jedilnik organizirane prehrane, v kolikšni 
meri zavodi sploh razmišljajo o sodelovanju 
z lokalnimi kmetijami ter ali morebiti vidijo 
ovire pri sodelovanju in katere so tiste ovi-
re. Vprašalnik pa so izpolnjevali tudi kmetje, 
od katerih smo želeli pridobiti podatke gle-
de ponudbe lokalnih pridelkov/izdelkov. Po 
opravljeni evalvaciji smo prišli do nekaterih 
skupnih ugotovitev. Oboji razmišljajo o med-
sebojnem sodelovanju. Poraja se vprašanje, 
kako začeti? Po kateri poti, na kakšen način 
približati medsebojno sodelovanje? Skupne 
ovire pa so naslednje: zagotavljanje zado-
stnih zalog pridelkov/izdelkov ter možnosti 
skladiščenja, sistem naročanja-javna naroči-
la in izpolnjevanje razpisne dokumentacije, 
pravočasnost dostave in višina cene pridel-
kov/izdelkov, velike razlike med ponudbo 
živil in tistimi, po katerih povprašujejo zavo-
di … Glede naročanja živil od kmetov se je v 
lanskem letu, z mesecem aprilom, nekoliko 
poenostavil postopek naročanja živil višje 
kakovosti. Naročilo živil do vrednosti 20.000 
evrov brez DDV se lahko izvede s pomočjo 
naročilnice. Naročniki so za ta naročila 
dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji. Ta 
obsega navedbo predmeta in vrednosti jav-
nega naročila. S tem korakom je že lažja 
pot doseganja kvalitetnejših živil v prehrani 
otrok. Širši problem pa je v tem, da naravni 
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dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih 
dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno 
travinje, zato je prevladujoča živinoreja. Tudi 
kmetje, ki so bili vključeni v analizo ponudbe 
lokalnih pridelkov/izdelkov, v glavnem po-
nujajo meso in mesne izdelke, mleko in mleč-
ne izdelke, jajca in med. V manjših količinah 
so njivske površine, kjer prevladuje silažna 
koruza, sledijo žita in krompir. Kljub oviram 
pa je že opazna ponudba različnih vrtnin.

V prihodnje bomo še za učence višje predme-
tne stopnje pripravili izobraževalni material, 
na temo Lokalna živila. Pripravljen material 
bodo lahko uporabili v šol. l. 2011/2012. Za 
zaključek projekta pa bo organizirana stro-
kovna ekskurzija na Ekokmetijo, ki sodeluje 
z lokalno šolo (ogled primera dobre prakse 
povezovanja lokalne šole z lokalno kmetijo, 
predstavitev dela na kmetiji). Formalno se 
bo projekt zaključil septembra 2011.

ZZV Ravne na Koroškem

TEČAJ PEKE POTICE – ŠARKELJ 

Bliža se čas velikonočnih 
praznikov in to je čas, ko 
vsaka gospodinja razmišlja, 
kaj bo dala na mizo. Ena iz- 
med tipičnih prazničnih do-
brot je seveda potica. Toda 
kako speči okusno in povrh 
še lepo potico? To se vse 
sprašujemo. Zato je padla 
odločitev, da za nasvet pov-
prašamo strokovnjakinjo 
Jožico Haule (kmetica leta 
2010), ki je takoj privolila, da 
nam zadevo kar praktično 
prikaže. Voljne znanja smo 
se v soboto, 26. 3. 2011, zbra-
le na turistični kmetiji Pla-
znik v Bistri, si nadele pred-
pasnike in zavihale rokave. Gospa Jožica je 
najprej pripravila vse potrebno za testo ter 
ga zgnetla, kar pa smo poskusile tudi ostale, 
saj tako najbolje veš, kakšno mora biti. Med 
vzhajanjem smo pripravile še orehov na-
dev. Nato smo naših 15 hlebčkov razvaljale, 
namazale z nadevom in dale peči v krušno 
peč. Med čakanjem smo veselo poklepetale, 
da pa zaradi tega ne bi bilo dežja, je bil z 
nami tudi predstavnik moškega spola, in si-

cer 4-mesečni Jure, ki bo kaj kmalu pomagal 
mami pri peki potice. Dosegle smo cilj – poti-
ca se je lepo zapekla, bila je okusna in lepa. 
Vsaka je domov odnesla svoj »šarkelj«, ob ve-
liki noči pa upamo, da nam enako uspe tudi 
brez inštruktorice. 
(Marec 2011)

Kristina Adamič
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INVAZIVNE RASTLINE SO TUDI PRI NAS 

Minili so časi, ko so ob naših rekah, breži-
nah, v gozdu, pa tudi na travniku in polju 
rasle le naše avtohtone vrste rastlinstva. Na 
žalost so se počasi, potiho, ampak vztrajno 
mednje na različne načine razširile že kar 
številne tujerodne rastline, med katerimi so 
mnoge invazivne in delajo veliko škodo na-
šemu rastju. 

Z razvojem in uporabo različnih transpor-
tnih sredstev je človek preko oceanov in gor-
skih verig omogočil naselitev rastlinskih in 
živalskih vrst v področja, kjer prej niso žive-
la. Takšnim organizmom rečemo tujerodne 
vrste. Mnoge v novem okolju niso preživele, 
druge so se uspešno udomačile ter se hitro 
razmnožujejo in razraščajo. Takim vrstam 
pravimo invazivne, zaradi njihovega širjenja 
se zmanjšuje naše prvotno, domače rastje. 
Za spreminjanje življenjskega prostora so 
invazivne vrste rastlin in živali  drugi najpo-
membnejši vzrok izumiranja rastlinskih in 
živalskih vrst. Širitev na polja s kulturnimi 
rastlinami pa povzroča manjši pridelek, saj 
jemljejo prostor in hrano poljščinam (soji, 
koruzi …).

Najbolj uspešno reševanje tega problema 
je zgodnje odkrivanje invazivnih vrst, ker je 
ukrepanje lažje in učinkovitejše. V Sloveniji 
se z invazivnimi rastlinami še ne ukvarjamo 
dovolj sistematično, kar se nam lahko kar hi-
tro maščuje. Eden izmed vzrokov je, da tega 
rastja ne poznamo in se premalo zavedamo 
negativnih posledic.

Invazivne rastline najdemo najpogosteje v 
obrežnih predelih, na območju zapuščenih 
gradbišč, ob cestah, železniških progah, 
opuščenih kmetijskih zemljiščih …

Na problem invazivnih rastlin je že leta 1953 
opozoril znani slovenski botanik Viktor Pet-
kovšek.

Mnoge invazivne rastline so najprej gojili 
kot okrasne rastline v vrtovih, od koder so 
se razširile v naravo, ker so nekatere medo-
nosne, so jih ob čebelnjakih sejali čebelarji, 
zaradi hitrega razraščanja pa so jih sejali za 
utrjevanje brežin. Danes je seznam invaziv-
nih vrst rastlin v Sloveniji že zajeten, prila-
gam seznam invazivk iz Wikipedije :

• Ailanthus glandulosa - visoki pajesen 
• Ambrosia artemisiifolia - žvrklja, ambro-
zija 
• Aster laevis - več okrasnih vrst severnoa-
meriških nebin 
• Aster lanceolatus 
• Aster novae-angliae 
• Aster novi-belgii 
• Aster squamatus 
• Aster tradescantii 
• Bidens frondosa - črnoplodni mrkač 
• Broussonetia papyrifera - navadna papir-
jevka 
• Cuscuta campestris - njivska predenica 
• Echinocystis lobata - oljna bučka 
• Elodea canadensis - vodna kuga, račja zel 
• Epilobium adenocaulon - vejicati vrbovec 
• Fallopia aubertii - grmasti slakovec 
• Fallopia japonica - japonski dresnik 
• Fallopia sachalinensis - sahalinski dresnik 
• Helianthus tuberosus - laška repa, topi-
nambur 
• Heracleum mantegazzianum - orjaški de-
žen 
• Impatiens glandulifera - žlezava nedotika 
• Impatiens parviflora - drobnocvetna nedo-
tika 
• Lindernia dubia - dvomljiva lindernija 
• Lonicera japonica - japonsko kosteničje 
• Lupinus polyphyllus - mnogolistni volčji 
bob 
• Parthenocissus quinquefolia - navadna vi-
nika 
• Physocarpus opulifolius - pokalec 
• Pistia stratiotes - vodna solata 
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• Robinia pseudacacia - robinja, akacija 
• Rudbeckia laciniata - deljenolistna rudbe-
kija 
• Solidago canadensis - kanadska zlata ro-
zga 
• Solidago gigantea - orjaška zlata rozga 
• Spiraea japonica - japonska medvejka 

Invazivne rastline, ki jih najdemo tudi  pri 
nas v Črni, so predvsem: žlezava nedotika, 
japonski dresnik in pelinolistna ambrozija 
ali žvrklja.

ŽLEZAVA NEDOTIKA -  Impatiens glanduli-
fera

V slovenskem prostoru je že od 30-ih let 20. 
stoletja. Kar močni sestavi so ob Meži (v Ru-
darjevem ob obeh bregovih Meže), izredno 
dosti pa je vidimo ob železniški progi od Ra-
ven do Dravograda. 
Je do dva metra visoka enoletnica, s kolen-
často odebeljenim steblom s stranskimi cve-
točimi poganjki in širokimi krempljastimi 
koreninami. Steblo je votlo. Cvetovi so škrla-
tni ali rožnati. Zreli plodovi se ob dotiku ek-
splozivno razprejo in izvržejo semena tudi 
do 7 metrov daleč, tako nastanejo tako gosti 
sestavi nedotike, da onemogoča vsako dru-
go rastje, v sestojih nedotike ne uspevajo niti 
koprive. Nedotik je več vrst. Kar precej dela 
sem imela tudi sama, da sem jo v glavnem 
odpravila z brega pod našo hišo (se še tru-
dim), pa tudi sosedje jo ob potoku pridno ko-

sijo, preden zacvete in se razmnoži. Lansko 
leto sem ob potoku opazila manjšo, rumeno 
cvetočo nedotiko.  
Neposrednega vpliva na gospodarstvo pri 
nas še nima, so pa brežine rek porasle z žle-
zavo nedotiko in drugimi invazivnimi rastli-
nami manj stabilne in bolj podvržene erozi-
ji. 
Preventivni ukrepi: Smiselna bi bila prepo-
ved gojenja v okrasne, čebelarske in druge 
namene, zasajevanje brežin z domorodnimi 
vrstami, odstranjevanje nedotike pred cvete-
njem s puljenjem ali košnjo. Ker v zemlji se-
mena dolgo časa zdržijo, je treba postopek 
odstranjevanja večkrat ponoviti. Kjer smo 
odstranili nedotiko, je potrebno zasaditi ali 
posejati domače vrste, da se slučajno ne na-
seli kakšna druga invazivna vrsta, ki jo je še 
teže odstraniti. Tak je na primer japonski 
dresnik.  

JAPONSKI DRESNIK - Fallopia japonica

V Evropo so ga prinesli v 19. stoletju kot kr-
mno rastlino, za ozemlje Slovenije ga prvi 
omenja Hayek 1908. leta. Danes je razširjen 
po vseh področjih Slovenije, najpogosteje ob 
rekah. Sadili so ga za utrjevanje brežin in 
preprečevanje erozije.
Celi nasadi japonskega dresnika so na Igr-
čevem nasipu, ob poti na Pikovo pa je že 
nekaj grmov ob grabnu ob starih garažah, 
čisto blizu Mušenika. Od Žerjava naprej 
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proti Mežici so na levem bregu Meže že zelo 
močni sestavi. Deblo je votlo, jeseni propade, 
spomladi pa ponovno zraste. 
Listi po videzu malo spominjajo na lipov 
list, cvetje je belo. Zelo uspešno se razmno-
žuje vegetativno, stebelni členki se zlahka 
zakoreninijo, rastlina pa tvori tudi močne 
podzemne korenine, ki lahko prodrejo skozi 
5 cm debele plasti asfalta, zato ima negati-
ven vpliv na stavbe, ceste, nasipe in jezove. V 
mnogih evropskih državah se že leta spopa-
dajo z njim, pri nas pa so v Zasavju ponekod 
že pravi neprehodni gozdovi.
Zelo težko ga je odstraniti ali nadzirati, ker 
že iz 1 cm koščka rastline lahko požene nova  
rastlina. Fizično odstranjevanje rastline je 
dolgotrajen proces, več let zapovrstjo ga je 
treba kositi ali puliti mlade poganjke ter iz-
kopavati korenine. Vendar pazljivo z odpa-
dnim materialom, ker se ostanki  lahko uko-
reninijo. Najbolje ga je posušiti in sežgati ali 
pa se ga naj ustrezne službe lotijo s pomočjo 
herbicidov, ki se ga nanaša na 5 cm visoko 
pokošena stebla. 

PELINOLISTNA AMBROZIJA - Ambrosia 
artemisiifolia

Je ena najbolj alergenih rastlin. 
Rastlina zraste od 1,0 do 1,5 m višine. Steblo 
je pokončno, razvejano ter poraslo z gostimi 
dlačicami. Listi so  deljeni in prav tako odla-
kani. Cvetovi so v obliki grozdastega socve-
tja na vrhu stebla in stranskih vej. Ambrozi-

ja cveti od konca julija do konca septembra, 
odvisno od vremenskih razmer. Vlogo opra-
ševalca opravlja veter. Ena rastlina lahko 
proizvede več kot 60.000 semen ter nekaj 
milijonov, po nekaterih podatkih pa tudi do 
nekaj milijard pelodnih zrn. Količina pelo-
dnih zrn je odvisna od vremenskih razmer 
v posameznem letu, v suhih letih jih je več in 
obratno. Pelodna zrna imajo zelo dobre ae-
rodinamične lastnosti, saj lahko s pomočjo 
vetra prepotujejo tudi razdalje, večje od 100 
km. Največja koncentracije pelodnih zrn je 
v krogu 1 km okrog rastline. Seme ambro-
zije ostane kalivo v tleh tudi več kot 30 let. 
Hitrost širjena rastline je med 6 in 20 km na 
leto. Pelod ambrozije je eden najmočnejših 
znanih alergenov. Osebe, občutljive na cve-
tni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za 
alergijskim rinitisom in astmo.
Avgusta 2010 je pri nas stopila v veljavo od-
redba o ukrepih za zatiranje škodljivih ra-
stlin iz rodu Ambrosia, ki določa, da morajo 
lastniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, 
škodljive rastline odstraniti in preprečiti nji-
hovo ponovno razrast. Ker invazivne rastli-
ne povzročajo gospodarsko škodo, škodujejo 
zdravju in ogrožajo naše domače rastje, je 
Ministrstvo za okolje in prostor leta 2010 ob 
Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti 
organiziralo usposabljanje in delavnice na 
temo o invazivnih rastlinah. Dosti koristnih 
napotkov o tej tematiki lahko poiščemo na 
internetu. 
Za preprečevanje širjenja invazivnih rastlin 
lahko ogromno naredimo s tem, da preveri-
mo, katere rastline gojimo, da potencialne 
invazivne rastline odstranimo in posadimo 
kako lepo, staro rastlino, ki je že skoraj izgi-
nila z naših vrtov. 

                                                                   
                 Zapisala Marjeta Burjak

Literatura: različni članki o invazivnih ra-
stlinah na internetu
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ZAHVALA ZA NEIZMERNO POMOČ 

So trenutki in dnevi, ki jih človek v svojem 
življenju nikoli ne pozabi. 
Naši družini so se strašni trenutki pričeli 
12. novembra 2010 nekaj pred 2. uro ponoči, 
ko smo se iz tople postelje morali umakniti 
na plano, od koder smo lahko le nemočno 
opazovali, kako ognjeni zublji požirajo naš 
dom. 
Soseda Zdenka in Filip Mokina sta nas brez 
pomislekov sprejela pod lastno streho, ga-
silci, sorodniki in sokrajani so v najkrajšem 
možnem času prihiteli na pomoč. Šele danes 
se zavedamo, da so se takrat za nas začeli 
svetli trenutki in dnevi, čeprav smo bili po-
polnoma nemočni in obupani. 
Pomoč naši družini je začela prihajati z vseh 
strani, saj so nam dobrotniki že prvo jutro 
prinašali hrano in oblačila ter pričeli odstra-
njevati posledice požara. Klici in sporočila o 
pripravljenosti pomagati so prihajali z vseh 
strani. 
Gradnja novega doma se je pričela prej, pre-
den smo dojeli, da smo prejšnjega izgubili. 
Lesena hiška Menina je pred našimi očmi 
rastla kot v pravljici. In najbolj čaroben tre-
nutek naše družine je napočil na predvečer 
božiča, ko smo spet lahko prespali v lastnem 
domu. Samo dobrih 40 dni smo bili brez la-
stne strehe nad glavo. Bili so težki in čarobni 
hkrati. Ves svet se je vrtel le okoli nas, nismo 
bili sami.
Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam kakor 
koli pomagali v naših težkih dneh – v strahu 
za dom. Največja zahvala gre prostovoljnim 
gasilcem, sosedoma Zdenki in Filipu Mokina, 
Gozdnemu gospodarstvu Slovenj Gradec, 
Občini Črna na Koroškem, Karitasu Črna 
na Koroškem, geodetskim storitvam Podoj-
steršek,  podjetjem: Kogradu IGEM, Koroški 
KGZ, TAB, MPI, Slemenšku, Kojzeku, obrtni-
kom: Janku Potočniku, Ivu Taradiju, Marja-
nu Lužniku, Stanislavu Dolerju in Robertu 
Kebru ter posameznikom: Franciju, Branki, 
Milanu in Andreju Lesjaku, Ivanki in Jožetu 

D’amico, Alešu Kašniku in Janji Senegačnik, 
Bojanu Feušu, Vladu Čuriču, Mirku Rajzer-
ju, Boštjanu Bicu ...  
Neizmerno smo hvaležni še prav vsem, ki  
so nam poleg že omenjenih pomagali pri 
postavljanju novega doma,  pri urejanju do-
kumentacije, nabavi in prevozu materiala, 
zagotavljanju prevoznosti cest, za darova-
na oblačila in hrano ter za vse prostovolj-
ne finančne prispevke.  Hvaležni smo prav 
za vsak dobronameren korak, pa naj bo to 
topla beseda, stisk dlani ali iskren pogled v 
oči. 
HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ – 
NAJ VAS POT ŠE KDAJ ZANESE K NAM. 

                     Sašo, Lea, Ines in Matic LESJAK

Z A H V A L A

FRANJA in IVAN MLINAR, oskrbnika 
koče na Pikovem, se zahvaljujeva vsem, 
ki ste v desetih letih, ko sva oskrbovala 
kočo, prihajali na Pikovo. Prijetno smo 
se družili in uživali lepote te enkratne 
planinske postojanke. Poslavljava se z 
bogastvom spominov na vesela planin-
ska srečanja, na nepozabne prijateljske 
vezi, ki smo jih spletli v teh letih.

Franji in Ivanu se je zahvalila tudi županja
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FRANJI IN IVANU  MLINARJEVIMA

Od nekdaj je Pikovo planinska postojanka, 
eden črnjanskih biserov je to,

mogočna lipa, stara koča, znanka,
še gotska cerkvica krasi podobo to lepo.

Je let deset se obrnilo, kar Pikovo je zacvetelo. 
Ko Franja in Ivan sta prišla za oskrbnika,

kot da je daleč naokrog zvenelo,
da Pikovo je točka, ki na izlet te mika.

Z veselo dobrodošlico sta vsakega sprejela,
postreženi bili smo res prijazno,  

planinci so bili, pohodniki in gorski kolesarji –
še kuža Pik je znal do vseh prijazen bit!

Če stara lipa bi lahko spregovorila,
kolikokrat je v svojo senco muzikante povabila!

Bilo je večkrat gostov, kot je listja v lipi,
vsi so hoteli se na Pikovem poveseliti. –

In prašiče čez poletje sta redila, 
jih pozimi v pečenko, mežer-

le, klobase spremenila,
da za goste so na mizi b’le koline,

se glas o teh dobrotah širil je v doline.

Tradicija pa dolgoletna je bila,
da ženske povabila sta za dan žena.

 Smo se narajale, poveseli-
le, vmes kulturo smo gojile,

od helenskega župana nagelj smo dobile.

Tako minilo vama je veliko let.

A svet vrti se dalje, z nami al’  brez nas.
Zdaj Pikovo za vaju naj bo zgodovina. 

Naj svetla bo od spominov lepih na ta raj,
na mladost, na delo, srečanja

prijateljev in znancev kraj.

  Pikovo, 12. marec 2011
                                                                                      

 MaRe

KVARTALNI PREGLED

Neverjetno, a čas med enimi in drugimi Črjan-
skimi cajtngami se obrne skoraj tako hitro kot  
prazni žepi, za nameček pa se v tem času sko-
raj nič ne zgodi. Razen sranja: par stotov no-
vih pasjih kakcev v Černi, ki so se tri mesece 
nemoteno in (najbrž) brez vednosti človeškega 
faktorja nizali ob cestah in poteh sanjske koro-
ške turistične destinacije in pa – ja, novosti z 
zbiranjem  fekalij, pardon, lokalnih odpadkov, 
ki jih Černjani skoraj tako na veliko ustvarja-
mo, kot Tina  kolajne.
     In s tem bo, mislim odpadke in ne kolajne, 
kar bo in bo videti, kar se bo skrivalo. Pravza-
prav kot jasnovidec upam, brez strahu, da se 
bi zmotil, napovedati, kaj bo (rudnik je šel že 
dolgo nazaj k hudiču, ceste po tekočem traku 
vrag jemlje, Bog je že davno dvignil roke od 
nas namesto nad nas, lokalnim veljakom =ba 
že tudi ne gre več prav dobro od riti in podob-
ne finese)  v letošnji pomladi v Černi in okolici 
najbolj cvetelo. Trdim, da bodo ta nova črna 
(černa, čarna sta alternativni izbor) odlaga-
lišča vseh vrst, torej od odvržene bele tehni-
ke do gnojevke in odpadnih olj, pričakujemo 
pa jih lahko na najbolj romantičnih in skritih 
delčkih ljube nam ožje domovine. Če upa kdo 
zastaviti drugačno trditev, se lahko kar zdaj 
in tu prijavi za naslednjo večjo akcijo čišče-
nja okolja, ki jo bodo silom prilik prisiljeni or-
ganizirati »zeleni«, ki, namesto da bi zgrabili 
onesnaževalce brezupnega formata za vrat, 
skrbijo za zastonjske potuhe oportunistom, 
kalkulantom, pokvarjencem, lenobam in oh 
ter sploh cvetoberju ljubezni do narave, ki so 
tako polni domovinskih čustev kot deževniki 
ob robu gnojišča.
     Le zakaj sem prepričan, da bo v tej akciji 
dosti šparanja, skrivanja, preveč velikih  ust, 
dolgih jezikov in mnogo snedenih besed? Ko 
ljudje dajo na tehtnico ogromno dobrih name-
nov, lepih obljub, skrb za jutri ter zanamce, 
etiko in moralo, jih pač običajno pretehta že 
10 centov in današnja lagodnost ter lenoba sta 
daleč pred dobrimi deli za jutri.
Kako dolgo še Katilina? Dokler se sosed ne 
bo začel zavedati, da mu sosed z nemarnim 
ravnanjem in željo, da si bi prihranil kak sold, 
dela škodo? In dokler se vsi ne bomo zavedali, 

HUMOR
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da smo Zemljo pripeljali na rob in čez ter da 
bo hudo težko in špasno uživati v neobstoječih 
blagodatih življenja, ko si bomo pustili le smeti 
in umetno naravo.
Kakorkoli že, a krasno je, da se je premaknilo 
in so faktorji končno začeli skrbeti za te bolj 
zapacane odlomke čistopisja v lepi Černi in 
(če raztegnem mehe) na Koroškem ter Kranj-
skem. Kako bo pa ajda cvetela, bodo pa za-
namci videli, vedeli in sejali.
Pa še to.
Velika, sveža in nujno potrebna pridobitev za 
voznike v Črni je tisti merilec hitrosti pred čr-
njansko lekarno: izmeri hitrost, osvešča neo-
sveščene, deluje na zaznave, utrjuje občutek 
varnosti pasantov … hkrati pa deluje skoraj 
direktno na zavore vseh vrst. Krasno in bravo 

tistemu nekomu na občini – s tem merilcem je 
za varnost šolarjev na cesti naredil več dobre-
ga kot vsi črnjanski jeziki skupaj.
Kdor se zaveda, tisto dogajanje gleda in kdor 
gleda, se kmalu zave, da je to res nekaj modre-
ga in dobrega – če ne prej, ko začnejo rdeče 
številke noro utripati, mora normalnemu voz-
niku utripniti v neumni glavi in v možganske 
celice zapisati VOZITE 67 in kakšna neznana 
priča bo lahko v primeru nesreče to izpoveda-
la. Naprej pa povedo zgodbo možgani povsem 
samodejno. In ti se zavedajo, da v zaporih in 
brez vozniškega dovoljenja ni kakšnih uživa-
ških športnih voženj. 

Kvantalni Niko

»Vedeti je moč« - Ta pregovor je znan, ampak in-
formacija in znanje o diabetesu pomenita še več. 
V naši Črni je registriranih okoli sto sladkornih 
bolnikov, a sem bila kar malo razočarana na 
OZ društva, saj je bila prisotna le slaba polovica 
včlanjenih članov. Vsako naše druženje je pove-
zano tudi s predavanji in izobraževanjem, kar 
koristi nam in je preventiva za naprej.

SLADKORNA BOLEZEN NEKOČ
Ljudje so sladkorno bolezen poznali že v prazgo-
dovini. Seveda bolezni dolgo niso razumeli in je 
tudi niso znali zdraviti. Leta 1552 pr. n. št., v času 
tretje egipčanske dinastije, je nastal prvi zapis o 
sladkorni bolezni, ko je zdravnik Hes –Ra omenil 
simptom pogostega uriniranja pri posameznih 
bolnikih. V medicinskih knjigah starih civilizacij 
Egipta, Grčije, Indije, Rima in Kitajske opisuje-
jo različna opažanja, za katera zdaj vemo, da je 
šlo za sladkorno bolezen. V prvem stoletju naše-
ga štetja je Rimljan Arateus bolezen opisal kot 
»raztapljanje mesa in okončin v urin«. Leta 164 n. 
št. pa je grški zdravnik Galen zmotno opredelil 
diabetes kot bolezen ledvic. Kljub pomanjkanju 
znanja o človeškem telesu so bolezen diagno-
sticirali že na začetku našega štetja. Nekako v 
11. stoletju  so bolezen potrjevali s pokušanjem 
urina ljudi, pri katerih so sumili bolezen. Imeno-
vali so jo »bolezen sladkega urina«, ker naj bi bil 
urin sladkega okusa. Znana kitajska zdravnika 
Chanaka in Sushruta sta opisovala, da bolniki 
izločajo sladki urin, kot dež iz medu, kar je imelo 
za posledico, da se je strokovnemu izrazu diabe-
tes dodal »mellitus«, kar v latinščini pomeni med 
– torej znamenje za »sladko«. V 16. stoletju je Pa-

racelsus identificiral bolezen kot resno bolezen 
organizma. Šele v 19. stoletju so prvič razvili ke-
mične teste za potrditev in merjenje sladkorja v 
urinu. V 20. stoletju so bolnike poskušali zdraviti 
z različnimi dietami (oves, mleko, riž, krompir in 
tudi opij), pogosta metoda pa je bilo stradanje. 
Nekaj let pozneje sta bila vodilna specialista za 
sladkorno bolezen Američana Friderik Madi-
son Allen in Elliot P. Joslin. Joslin je verjel, da je 
sladkorna bolezen najboljša kronična bolezen, 
ker je čista, redko neprijetna na pogled, ni ku-
žna, večinoma neboleča in jo je mogoče zdraviti. 
Po treh letih raziskav pa je Allen objavil knjigo 
študij za razvoj zdravljenja, ki je bila izjemno po-
membna.
Največja prelomnica pa je bilo odkritje inzuli-
na leta 1921, ko je to uspelo kanadskemu znan-
stveniku Bartingu. Čeprav ni bil deležen velike 
hvale ali čestitk, pa je bila to najpomembnejša 
prelomnica v zgodovini sladkorne bolezni. Leta 
1944 je bila razvita klasična inzulinska brizga in 
s tem omogočeno preprostejše zdravljenje bole-
zni. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so 
razvili glukometre in inzulinske črpalke, hkrati 
pa tudi lasersko terapijo. Okoli leta 1940 je posta-
lo jasno, da sladkorna bolezen povzroča dolgo-
ročne zaplete in posledice na ledvicah in očeh. 
Leta 1959 so spoznali, da obstajata dva tipa di-
abetesa mellitusa – tip 1 odvisen od insulina (se 
pojavlja pri suhih in pri mladih ljudeh) in tip dva 
od inzulina povsem neodvisen diabetes. Vendar 
danes ni več tako. Zdravniki še ne vedo, kako bi 
najbolje krotili bolezen pri otrocih (zaradi pre-
velike telesne teže), z zdravili ali s kombinacijo 
medicine in spremenjenega življenjskega stila. 
Torej s povečanjem telesne aktivnosti, spremem-
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bo prehranjevalnih navad in izgubo telesne teže. 
Ko bolezen napreduje, pa je potrebno zdravlje-
nje najprej s tabletami, nato z inzulinom. Inzulin-
sko zdravljenje je zelo napredovalo, v prihodnje 
lahko pričakujemo še boljše preparate, ki bodo 
omogočili učinkovito nadzorovanje ravni slad-
korja v krvi.
Vsekakor pa je velik del tudi na nas, da z zdra-
vim načinom življenja in upoštevanjem navodil 
zdravnika čim bolj nadzorujemo svojo bolezen. 
Informacija in vzgoja za diabetika ni samo ži-
vljenjsko važna, temveč sama po sebi umevna, 
kajti mi sami lahko odločilno vplivamo na potek 
svojega diabetesa. Znani diabetiki so državni pr-
vaki, predstavniki državnih reprezentanc, ume-
tniki, gospodarstveniki, olimpijski zmagovalec 
Davidovega pokala, znani politiki. Med slavne, 
vsemu svetu poznane diabetike, ki so s svojim 
življenjem in delom prispevali pomemben ka-
menček v mozaik utripa sodobne dobe, sodi tudi 
pokojni izraelski politik in nekdanji predsednik 
Menachem Begin. Njegovo življenje je bilo nape-
to, razgibano, naporno in veličastno – žal pa le 
malokdaj srečno in zadovoljno, kaj šele mirno 
in spokojno. Diabetes ni prizanašal legendi jazz 
glasbe Elli Fitzgerald, ki ni prizadel le njenega 
vida, amputirali so ji tudi obe nogi. Odšla je tiho, 
skoraj neopazno, za seboj pa pustila opus, s ka-
terim se je zapisala med zvezde.
Tako, dragi bralci, toliko sem izbrskala, da pri-
bližam poznavanje bolezni tudi tistim, ki ne živi-
te z njo, in upam, da nikoli ne boste.
Viri: Zdravje v besedi in sliki, revija Dita in Slad-
korna

TUDI ŽENSKE SO USTVARJALE ZGODOVINO
V mesecu, ki je najbolj ženski, najbolj naš, v mar-
cu, ko smo praznovale dan žena in materinski 
dan, ko so se mladenke razveselile rož, babice 
voščilnic, ljubice pa tudi kakega bolj dragega da-
rila, sem začutila neko mlačnost do teh prazni-
kov, pa ne samo od drugega spola, tudi od nas 
žensk. Zbledel nam je pogled na ženske, ki so v 
razmerah in času, v katerem so živele in delova-
le, presegle krog svojega osebnega življenja in 
ustvarile dodano vrednost, posredovale svoje vi-
denje sveta drugim, poskušale izboljšati okolje in 
razmere, v katerih so živele, skratka na ženske, 
ki so segle preko meja svojega časa in okolja.
VELIKE ŽENSKE
Jabolko je bilo že nekdaj sadež spora. Prva, ki se 
ni mogla upreti skušnjavi, je bila EVA. Sledila je 
božja kazen – izgon iz raja. Tudi v grški mitologi-
ji je imelo jabolko nevarne posledice. Trojansko 
vojno je povzročilo prav zlato jabolko, ki ga je 

takrat kot nagrado na lepotnem tekmovanju do-
bila HELENA, Zevsova hči.
Med grškimi božanstvi je bilo veliko močnih 
žensk, v prazgodovini naletimo na matriarhat 
in materinsko pravico, zmagovite AMAZONKE, 
ustanoviteljice mest, z malo pravicami, ki pa so 
jih prvič politično priznali v tretjem stoletju pr. n. 
št. v času rimskega cesarja Dioklecijana.
Dolgo je veljalo, da ženska skrbi za dom in druži-
no ter hodi v cerkev. Ponekod to še zmeraj velja, 
kljub temu pa so ženske postale znanstvenice, 
zdravnice, političarke, osvajalke vesolja, ki dela-
jo svet pisan, lep in drugačen.
Rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji še bolj 
uspešna ženska, vsekakor ni iz trte izvit. Pa jih 
poglejmo, nekatere od mnogih, ki so ustvarjale 
zgodovino. 
KLEOPATRA – egipčanska kraljica
Bila je visoko izobražena Grkinja in je govorila 
več svetovnih jezikov, tudi afriških. Finančni ge-
nij in odličen politični talent. Ni bila lepotica, a je 
izžarevala čarobno privlačnost. Ko je leta 51 pr. 
n. št. zasedla prestol, je bila usoda sredozemskih 
dežel v njenih rokah.
IVANA ORLEANSKA – francoska narodna juna-
kinja
Sveta Ivana, bolj znana kot devica Orleanska, je 
bila kmečko dekle, ki je začutila božji klic, naj reši 
Francijo, ki so jo v stoletni vojni ogrožali Angle-
ži. Vse, kar ji je narekoval božji glas, je prenesla 
duhovnikom in dvoru, zato so se uspešno borili 
in zmagali. Zaradi nevoščljivosti se je znašla v 
rokah sovražnikov, ki so jo obsodili čarovništva. 
Njena vera in čistost niso ganile duhovnikov in 
učenjakov, obsodili so jo na dosmrtno ječo. Mit o 
devici Orleanski živi še danes med ljudmi. Leta 
1920 so jo razglasili za svetnico.
MARIJA TEREZIJA – vladarica habsburških de-
žel
Ta izjemna vladarica je rodila kar 16 otrok. Od-
ločna katoličanka, avstrijska in nemška cesari-
ca je s smislom za vladanje in žensko intuicijo 
zaznamovala 18. stoletje. Bila je prijazna in lepa 
ženska ter dobra mati. Obvladovala je politič-
ni položaj in si znala izbirati prave sodelavce. 
Poosebljala je avtoriteto, taktnost in sočutje. Je 
začetnica mnogih reform, ki so pomembne tudi 
za Slovence: osnovno šolstvo in tako omogočila 
nacionalni preporod, ukinjala je podložništvo, 
izboljšala položaj kmetov in vpeljevala državno 
upravo.
KATARINA VELIKA – ruska cesarica je posta-
la po državnem udaru in umoru svojega moža, 
carja Petra. Uspešno je vodila zunanjo politiko. V 
času njenega vladanja se je zgodil največji kmeč-
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ki upor, ki pa je bil zatrt, razmere tlačanov so se 
poostrile. Njene sanje so bile ponovna vzposta-
vitev starorimskega cesarstva. Po njeni smrti je 
Rusija postala evropska velesila.
MARIE CURIE – znanstvenica, ženska, ki je do-
bila Nobelovo nagrado, pa ne le eno, ampak dve. 
Eno skupaj z možem na področju fizike in samo-
stojno na področju kemije. Odkrila je radioaktiv-
ni element polonij, izolirala radij in raziskala nje-
govo kemijo. Nevarno odkritje je načelo zdravje 
znamenitega para, ona je umrla za levkemijo.
COCO CHANEL – ustvarjalka visoke mode
Pogumno je vstopila v svet moških ustvarjalcev 
visoke mode. Šokirala je z načinom življenja 
emancipirane ženske. Mala, zagorela, kratko 
pristriženih las, kratka krila, moške brezrokav-
nike, modre mornarske jopiče, biserne ogrlice, 
športne puloverje … skratka fantovski način 
oblačenja, v katerem je ohranjala veliko ženstve-
nost. Zavzemala se je za lepoto in praktičnost 
ženskih oblačil, primernih za novi čas in postala 
središče visoke družbe. Njen je tudi znameniti 
parfum Chanel No. 5 iz leta 1921.
MATI TEREZA – dobrotnica
Indijska misijonarka makedonskega rodu. Usta-
novila je samostojen red za nego najrevnejših in 
zapuščenih po svetu. Leta 2000 razglašena za 
blaženo, leta 1979 je bilo njeno neutrudno delo z 
odvisniki od drog in obolelimi z aidsom nagraje-
no z Nobelovo nagrado za mir. Še ko je živela, so 
jo v Indiji častili kot svetnico.
VALENTINA TEREŠKOVA – prva ženska v veso-
lju
V vesoljski ladji Vostok 6 je v vesolje poletela kot 
prva ženska. Na svojem poletu je kar 48-krat ob-
krožila Zemljo. Po tem poletu je postala simbol 
SZ, nikoli več pa ni potovala v vesolje.
MATA HARI – vohunka
Dvojna tajna agentka in ljubica mnogih moških. 
Ustreljena v Parizu kot nemška vohunka.
GOLDA MEIR – izraelska političarka
Zelo priljubljena političarka in vzor judovske 
matere. Borila se je za nastanek judovske drža-
ve in mirno rešitev arabsko-izraelskega spora. 
Podpisnica proklamacije o ustanovitvi države 
Izrael leta 1948 in njena predsednica vlade do 
leta 1974.
FRIDA KAHLO – ena največjih slikark dvajsete-
ga stoletja
Ker je bila hroma in priklenjena na invalidski 
voziček, ji tudi bolečina ni prizanašala. Bolečina 
je bila glavna tema njenega slikanja. Največ je 
upodabljala sebe, po navadi s portretom nekoga 
drugega. V njenih delih je opazen vpliv indijan-
ske ljudske umetnosti.

Viri: Didakta Radovljica 1998, Ženske ikone 20. 
stol.

Tako, nič novega, boste rekli. Res je, le spomniti 
sem vas hotela na nekaj ljudi, nekaj žensk, ki so 
zaznamovale svet. Nekaj takih, znamenitih smo 
imeli in imamo tudi Slovenci. Pa poglejmo!
IVANA KOBILICA – slikarka, katere dela se uvr-
ščajo v klasiko slovenskega realizma, ki je utira-
la pot modernemu slovenskemu slikarstvu. Je 
tudi ilustrirala.
ZOFKA KVEDROVA – pisateljica, pripovednica, 
dramatičarka, prevajalka in urednica. Pisala je 
o življenju in izseljevanju.
ALMA KARLIN – svetovna popotnica, prepoto-
vala je skoraj ves svet. Med potovanji je objavlja-
la novele, reportaže in podlistke. Leta 1919 je v 
Londonu opravile izpite iz osmih jezikov in sesta-
vila slovar desetih jezikov.
IDA KRAVANJA – ITA RINA – največja sloven-
ska filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood. S 
filmom Erotikon je zaslovela in postala najslav-
nejša filmska igralka evropskega filma tridese-
tih let. Izjemno lepa, fotogenična in nadarjena 
je posnela 18 filmov, v glavnem češke in nemške 
proizvodnje.

Viri: koledar za leto 2004
V knjigi »Znameniti Slovenci« najdemo 135 oseb-
nosti, med njimi je 13 žensk, katerim je uspelo 
prodreti v moški svet. To so zdravnica gineko-
loginja Lidija Andolšek Jeras, astrologinja in 
alkimistka Barbara Celjska, atletinja Brigita 
Bukovec, alpinistka Mira Marko Debelak, so-
pranistka Bernarda Fink Inzko, flavtistka Irena 
Grafenauer, plastična kirurginja Zora Janžeko-
vič, zdravnica onkologinja Berta Jereb, biokemi-
čarka Jožica Ledinek Paddle, mezzosopranistka 
Marjana Lipovšek, operna pevka Ana Pusar Je-
rič, smučarka Mateja Svet in pianistka Dubrov-
ka Tomšič Srebotnjak.
Kaj pa v naši ožji domovini - Koroški?
MARIJA OVČAR – ena prvih terenskih babic je 
leta 1921 na slovenjgraškem območju nastopila 
službo porodne pomočnice – babice. V svoji po-
klicni karieri je na svet pomagala več kot 3200 
otrokom in zaslišala njih prvi krik. Svoj poklic je 
opravljala več kot štirideset let, zaradi pomanj-
kanja babic pa honorarno še naprej do sedem-
desetega leta in več.
Take ali podobne babice so bile tudi babice v 
Črni. Po pripovedovanju mame in drugih kra-
jank je bilo delo babic na terenu pred vojno in 
prva leta po njej zelo težko. Brez neomajne vere 
v zapriseženo poslanstvo babiškega poklica ne 
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Paella PETROV KOT(L)IČEK

Je španska tradicionalna jed. Pri nas bi 
lahko temu rekli rižota z morskimi sadeži. 
Rižoto smo doma navajeni kuhati v posodi 
s pokrovom, tako da se rižota kuha v pari. 
Značilnost paelle pa je, da je pripravljena v 
veliki ponvi brez pokrovke. Ker pri takem 
načinu kuhanja tekočina hitro izpari, mora-
mo paello pogosto zalivati z juho. Najboljša 
je ribja juha.

Potrebujete:
olivno olje
čebulo
ščepec žafrana ali kurkuma
papriko (rdeča, zelena)
paradižnik
2 zrni česna
30 dag dolgozrnatega riža
1-2 dl belega vina (tu ni všteta popita količi-
na med pripravo paelle)
3-4dl ribje jušne osnove
1 brancin
20 dag graha
20-30 dag kuhanih in očiščenih kozic

Na olivnem olju prepražite čebulo. Dodajte 
ji riž in mešajte, da postekleni. Dolijte vino in 
dodajte kurkumo ali žafran. Na žaru prepe-
cite brancina 6 minut na vsaki strani, vmes 
pa zalijte riž z 1/4 ribje jušne osnove. Dodaj-
te grah, mešajte in ko tekočina izpari, dodaj-
te še 1/4 jušne osnove. Zdaj dodajte na koc-
ke narezano papriko in kozice ter na kocke 
narezanega pečenega brancina. Kuhajte in 
zalivajte paello, dokler riž ni skuhan alden-
te. Na koncu dodajte še na kocke narezan 
paradižnik in servirajte.
Španci v to jed dodajo tudi na koščke nare-
zano zelo ostro špansko klobaso in na košč-
ke narezano perutnino.

Peter Lenče
______________________________________ 
Čestitke Petru Lenčetu za priznanje …

bi zmogle poguma za dolge in samotne pohode 
po hribovskih stezah, ob vsakem vremenu, po-
zimi in poleti, z najmanj deset kilogramov težko 
torbo v roki. Le slutimo lahko njihove tesnobe in 
celo trenutke brezupa, ko so se jim v oddaljeni 
samoti prikazovale slike vseh možnih zapletov 
pri porodu. Ob vsej skrbi za druge otroke so bili 
njihovi otroci samorastniki, ki so se kmalu mo-
rali znajti sami. Samo dveh babic se spominjam. 
Babice Pečolar, ki je bila tudi pri mojem porodu, 
in babice Pepce Gaber, s katero sva bili kasneje 
sodelavki v bolnici in na katero me vežejo nepo-
zabni spomini. Njene besede »vsak jok novoro-
jenčka me je osrečil in mi dal moč, veliko moči, 
da sem lahko premagovala težave« so le potrdi-
tev njene veličine.
V nekdanji bolnišnici v Črni je med drugo NOB 
delala kot zdravnica dr. Marija Ramšak. Že jese-
ni leta 1942 je začela pošiljati na teren zdravila 
za partizane. Skoraj ni minil dan, da ne bi prišel 
kakšen aktivist s prošnjo za zdravila in sanite-
tni material. Kmetje so prinašali v skritih žepih 
ali čevljih pisemca zahvale za poslana zdravila 

in prošnje za nova. Na njih so bili našteti bolniki 
in znaki njihove bolezni, da je lahko zdravnica 
ustrezno ukrepala. Tako je bilo vse do konca voj-
ne in vedno se je srečno izteklo.
Rada bi se spomnila še vseh žen, deklet, mamic, 
kmetic … ki so med dolgo in težko vojno kakorko-
li pomagale in se borile. Tudi te si zaslužijo, da 
so med velikimi ženskami, ki so ustvarjale zgo-
dovino.
Naj mi Črnjani ne zamerijo, da sem vso pisanje 
namenila ženskam. Saj veste, da brez vas ne 
gre, le včasih ste v senci žensk. Danes imamo v 
Črni le eno veliko, največjo športnico vseh časov 
do sedaj, našo Tino Maze, svetovno smučarsko 
prvakinjo in pravo Korošico v vseh smislih. Bra-
vo Tina!
Za vnaprej pa razmišljam, da imamo v Črni na 
vodilnih mestih kar nekaj kandidatk, da posta-
nejo velike, ko bodo opravile velike naloge, ki jih 
čakajo in če bomo pomagali tudi mi.
Dragi Črnjani, želim Vam lepe praznike, ki so 
pred nami!

Lenčka Ošlak
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

odbor: Janez Praprotnik, Marjeta Burjak, Gvido Jančar
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Naklada 1400 izvodov, april 2011.

Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov: 
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani reševalec prejšnje križanke Janez Ramšak, Sp. Javorje 15, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


