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NAGOVOR ŽUPANJE

PROSTOVOLJSTVO KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Črna na Koroškem je že vse od leta 2014 pre-
jemnica naziva »prostovoljstvu prijazno mes-
to«, zato nam je Slovenska filantropija letos 
zaupala organizacijo in izvedbo 5. slovesne-
ga dneva prostovoljstva, ki se bo odvil 14. 
maja 2019 v Kulturnem domu in katerega se 
bo udeležil tudi predsednik vlade. Dogodek 
zajema podelitev nazivov: prostovoljstvu pri-
jazna občina, za katerega ponovno kandidi-
ramo, naj prostovoljec, junaki našega časa, 
naj mentor in naj mentorica prostovoljcev. 
Slovenska filantropija se že 25 let aktivno 
odziva na družbene probleme, spodbuja 
in razvija prostovoljstvo, ki je nastalo zara-
di potreb v skupnosti. V Črni ima prosto-
voljstvo posebno mesto, saj je veliko občanov 
vključenih v različne oblike prostovoljnega 
dela, kar se odraža v izredno aktivnem delu 
vseh naših društev, pa najsi gre za humani-
tarne, športne ali kulturne dejavnosti.  Izpo-
staviti pa velja prostovoljstvo, ki se odvija v 
Društvu upokojencev v okviru projekta Sta-
rejši za starejše, kjer so članice, vključene v 
projekt, že prejele državno priznanje, v le-
tošnjem letu pa smo za nagrado predlaga-
li vodjo projekta. Društvo upokojencev je k 
temu projektu pristopilo že leta 2010, pred-
vsem z namenom, da pomaga osamljenim in 
pomoči potrebnim sokrajanom, ki jih člani 
društva poiščejo sami. V tem projektu sedaj 
sodeluje 18 prostovoljcev, vendar bi jih zara-
di obsežnosti terena potrebovali še več, zato 
vabljeni vsi, ki vam je prostovoljstvo blizu. 
Prav zato, da se s to možnostjo seznani čim 
več naših sokrajanov, kot tudi z  drugimi 
oblikami pomoči, ki jih nudi ali Društvo upo-
kojencev, Občina ali pa kakšna druga insti-
tucija, sem ta uvodnik namenila tej tematiki. 
Dom starejših Na Fari, Prevalje že nekaj let 
izvaja storitev Pomoč družini na domu. Sto-
ritev je namenjena ljudem, ki so še vedno 
doma, vendar zaradi starosti, invalidnosti 
ali bolezni potrebujejo pomoč pri dnevnih 
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri 

ohranjanju socialnih stikov. Te oblike pomo-
či se v Črni ne poslužuje veliko ljudi, mogoče 
zato, ker ne vedo zanjo ali pa iz drugih razlo-
gov, je pa zelo koristna, predvsem iz razloga, 
da lahko ljudje ob tej pomoči čim dlje živijo 
v svojem okolju. Storitev v veliki meri plača 
občina, tisti uporabniki, ki pa svojega deleža 
ne zmorejo, pa lahko uveljavljajo še možnost 
sofinanciranja v okviru socialno varstvenih 
pravic. 
Telekom Slovenije izvaja projekt »Varni in 
povezani na domu«, v okviru katerega želi 
predvsem zagotoviti varnost bivanja na 
domu. Temu se je priključila tudi naša obči-
na, ki želi s sofinanciranjem omogočiti čim 
več uporabnikom, da bi se za to storitev od-
ločili. E-oskrba omogoča celodnevno poveza-
vo preko telefonskega alarma. Tak nadzor 
omogoča varnost, samostojno in bolj neod-
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NAGOVOR ŽUPANJE

KOMUNALNA DELA

Na državni cesti se na odseku Črna–Koprivna
pri odcepu v Toplo zaključuje delo na mostu čez
Mežo                                               

Nadaljevanje rekonstrukcije ceste Črna–Mežica

Foto: Mojca Dimnik

visno bivanje na svojem domu in takojšnjo 
možnost pomoči v primeru nezgod. O tej 
obliki pomoči bo v kratkem ponovno orga-
nizirano informiranje v okviru Društva upo-
kojencev. 
Občina poleg rednih in izrednih denarnih 
pomoči ter nudenja vseh vrst informacij o 
možnostih pomoči, ki jih nudijo druge or-
ganizacije, nudi tudi brezplačne prevoze za 
upokojence na relaciji Žerjav–Črna ter po 
predhodni najavi tudi brezplačen prevoz do 
zdravnika in nujnih opravkih na javnih insti-
tucijah.
Občina ima tudi »Demenci prijazno točko«, 
ki se nahaja v Medgeneracijskem centru 
»Plac«, ki je namenjena osebam z demenco 
in njihovim svojcem. Tu se lahko vsako zad-
njo sredo v mesecu od 17. do 18. ure pogo-
vorite s strokovnjakinjo na tem področju o 
tem, kako prepoznati prve znake demence 
in kako poiskati ustrezno pomoč za omilitev 
te hude bolezni današnjega časa. 
Veliko prostovoljnega dela pa opravijo tudi 
humanitarne organizacije v našem kraju, 
obe območni organizaciji Rdečega križa, 

Črna in Žerjav, ter Župnijska Karitas, ki po-
magajo socialno ogroženim družinam ne 
samo z materialno pomočjo, pač pa tudi s 
koristnimi nasveti. 
Omeniti velja še, da Koroška osrednja knji-
žnica dr. Franca Sušnika, v okvir katere spa-
da tudi naša knjižnica, starejšim in obolelim 
ponuja »Knjižnico na obisku«. Samo pokliče-
te ali pa svojo željo izrazite v naši knjižnici 
in prijazna knjižničarka bo prišla k vam na 
dom, se z vami pogovorila, kaj radi berete, 
ter vam želeno knjigo prinesla. Čisto eno-
stavno, pa tako dragoceno, kajne?
Ob koncu se želim zahvaliti vsem prosto-
voljcem v naši Črni za njihovo nesebično 
pomoč, ki jo nudijo sokrajanom in kraju, ter 
še posebej  prvim posredovalcem - članom 
PGD Črna na Koroškem, ki jim ni nikoli nič 
pretežko. Brez vseh vas naziva, da smo pro-
stovoljstvu prijazen kraj, ne bi bilo.
In ker se bliža 1. maj, vas vabim, da se skupaj 
poveselimo na Pikovem ter počastimo pra-
znik dela in vse delavce.

Županja: mag. Romana Lesjak
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PRIZNANJA

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM PREJELA PRIZNANJE

ZA RAZVOJNO NAJBOLJ PRODORNO OBČINO

Občina Črna na Koroškem je v Kristalni palači v lju-
bljanskem centru BTC prejela priznanje zlati kamen 
za najbolj razvojno prodorno občino, ki ga vsako leto 
podeljuje Planet GV.
Izbor razvojno najprodornejše slovenske občine za 
leto 2019 je potekal med štirimi regijami, na katere 
so ocenjevalci razdelili Slovenijo. Letošnje finalistke 
iz vzhodne Slovenije so bile Grad, Ormož in Ptuj. Iz 
regije med Koroško in Posavjem so se v finale uvrstile 
občine Črna na Koroškem, Šmarje pri Jelšah in Zre-
če. Finalistke iz osrednje in jugovzhodne Slovenije pa 
so bile občine Črnomelj, Novo mesto in Trebnje. Med 
občinami iz zahodne Slovenije so se v končni izbor 
uvrstile Pivka, Radovljica in Žiri.
Med vsemi dvanajstimi finalistkami, ki so prejela pri-
znanje, je zlati kamen 2019 za razvojno najbolj pro-
dorno občino prejela Mestna občina Novo mesto.
Zbrane predstavnike občin je nagovoril tudi predse-
dnik Vlade Republike Slovenije gospod Marjan Šarec 
in jim čestital za njihovo delo in prejeta priznanja.

VISOKO PRIZNANJE
DR. TOMAŽU SIMETINGERJU

Dr. Tomaž Simetinger je za svoje strokovno delo prejel eno 
najvišjih priznanj Javnega sklada Republike Slovenije. Le-ta 
podeljuje priznanja za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, 
poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organi-
zacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju 
kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in 
pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. 
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je 
konec januarja etnologu in kulturnemu antropologu in v. 
d. direktorju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik 
dr. Tomažu Simetingerju podelil priznanje zlati znak. Gre 
za eno izmed najvišjih odličij, ki jih podeljuje omenjeni javni 
sklad. Dr. Tomaž Simetinger si je priznanje zlati znak prislu-
žil z dolgoletnim uspešnim strokovnim delom na področju 
folklorne dejavnosti. 

Čestitamo!
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Prireditev ob dnevu žena

Obnova pregrad
na hudourniku
v Dolini dimnikov

Foto: Milan Javornik

KS ŽERJAV

PREBUJANJE KRAJA

Prišla je pomlad, za nekatere najlepši letni 
čas, čas, ko se narava začne prebujati. Pti-
ce nas budijo s svojim petjem. Gozdovi, trav-
niki, polja se odevajo v bujno zelenje, prav 
tako naš kraj Žerjav.
Prebudile so se tudi aktivnosti v kraju.
Še preden je prišla pomlad, se je na odru 
dvorane Delavskega doma predstavilo Kul-
turno društvo z otoka Šolta s kulturnim pro-
gramom ter s kulinaričnimi dobrotami.
Ob dnevu žena so ženam, materam, dekle-
tom otroci OŠ Črna, podružnica Žerjav, 
pripravili lep in prijeten nastop. Gledališka 
skupina Kulturnega društva Holmec pa jih 
je nasmejala z igro POŠTAR JAKEC.
Pred Delavskim domom smo pričeli z obno-
vo parka, kjer smo odstranili oziroma poža-
gali nekaj starih dreves, zasadili pa bomo 
nove.
V aprilu smo ob svetovnem dnevu Zemlje 
organizirali čistilno akcijo za lepši in čistejši 
kraj.
5. maj je krajevni praznik kraja Žerjav. Na ta 
dan bo organiziran pohod po poteh Bračiče-
ve brigade - vsako leto ga izvede Društvo za 
vrednote NOB Žerjav - in kulturni program 
v Delavskem domu.

Zadnja sobota v mesecu maju  pa je rezervi-
rana za tradicionalni pohod h koči Dukles 
na Pogorevcu.
Tudi letos želimo imeti vzorno urejene parke 
in zelenice ter vsepovsod veliko cvetja. Zato 
bomo tudi letos na vse mostove v kraju posa-
dili rože v cvetličnih koritih.
Nadaljevali bomo z izgradnjo vodovoda do 
naselja Mrdavsavo in še kaj se bo našlo.

Vizija brez dejanja je samo sen.
Dejanje brez vizije je zapravljanje časa.
Vizija z dejanjem lahko spremeni svet.
(Jed A. Barker)

Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar
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POROČILO

USPEŠNA DEMONSTRACIJA
TEHNOLOGIJE ZA ČIŠČENJE ZEMLJINE

Uspešno se je zaključil evropski projekt pro-
grama LIFE+, v katerem sta podjetji Envit in 
Arhel demonstrirali inovativno tehnologijo 
čiščenja zemljin, onesnaženih s težkimi ko-
vinami, ki je bila v celoti razvita v Sloveniji. 
Testiranje tehnologije v demonstracijskem 
obratu na Prevaljah je potrdilo, da je čišče-
nje zemljin s predlagano tehnologijo izve-
dljivo tudi v večjem obsegu. Raziskovalci Bi-
otehniške Fakultete Univerze v Ljubljani so 
potrdili, da so tla po čiščenju primerna za 
varno pridelavo zelenjave. Demonstracijski 
obrat na Prevaljah bo še naprej namenjen 
predstavitvi tehnologije, možno pa je tudi 
čiščenje manjših količin zemljine za potrebe 
lokalnega okolja.

Po začetnih težavah z negativnim odzivom 
okolice in problemi pridobivanja gradbe-
nega ter okoljevarstvenega dovoljenja za 
demonstracijski objekt na Prevaljah se je 
evropski projekt LIFE ReSoil (LIFE12 ENV/
SI/000969 - Demonstracija inovativne tehno-
logije pranja s toksičnimi kovinami močno 
onesnaženih vrtnih tal) uspešno zaključil. 
V okviru projekta sta podjetji ENVIT in AR-
HEL na Prevaljah postavili obrat za demon-
stracijo inovativne tehnologije, ki edina na 
svetu omogoča učinkovito odstranjevanje 
svinca in drugih potencialno toksičnih ele-
mentov (t.i. težkih kovin) iz tal, pri čemer tla 
po odstranitvi onesnažil ostanejo rodovitna, 
sam postopek čiščenja pa nima negativnih 
vplivov na okolje. Inovativna tehnologija na-
domešča do sedaj uporabljeno, a iz trajno-
stnega vidika nesprejemljivo prakso izkopa 
in deponiranja onesnaženih tal na odlaga-
lišča odpadkov. Postavitev demonstracijske-
ga objekta je bila sofinancirana s strani 
evropskega okoljskega programa LIFE+, ki 
podpira razvoj novih tehnologij za reševanje 
obstoječih okoljskih problemov. Tehnologija 

je plod slovenskega znanja in je zaščitena s 
tremi patenti v državah EU, Veliki Britaniji, 
ZDA, Kanadi in na Kitajskem. 
V okviru projekta LIFE+ ter raziskovalne-
ga projekta J4-8219 »Vrtovi z remediiranimi 
tlemi: zmanjševanje tveganja in pridelava 
varne hrane«, ki ga financira Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, sta podjetji skupaj z raziskovalci 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v 
neposredni bližini objekta postavili demon-
stracijski vrt, kjer si lahko posamezniki ogle-
dajo uspešnost rasti vrtnin na očiščenih tleh. 
Hkrati na demonstracijskem vrtu potekajo 
poglobljene raziskave primerjave kakovosti 
onesnaženih in očiščenih tal, ki jih izvajajo 
raziskovalci Biotehniške fakultete. Med nji-
mi je tudi domačinka, študentka agronomije 
Tanja Leskovec, ki očiščena tla raziskuje za 
svojo magistrsko nalogo.  
Visoke grede demonstracijskega vrta so bile 
postavljene v juliju 2018. Tri grede so bile na-
polnjene z onesnaženo zemljino (1700 mg/
kg svinca) iz okolice, šest pa z očiščeno ze-
mljino (560 mg/kg svinca). Najprej je bila v 
vse grede posajena ajda. Ajda je bila v času 
cvetenja zmulčena in zakopana v zemljo za 
namen zelenega gnojenja. Vse grede, tako 
tiste z onesnaženo kot tiste z očiščeno zem-
ljo, so bile enakomerno dodatno pognojene. 
Jeseni so bili v grede posejani radič, špinača 
in motovilec. Novembra požetim nadzem-
nim delom gojenih vrtnin je bila izmerjena 
tako masa kot vsebnost težkih kovin. Masa 
suhih nadzemnih delov rastlin se statistič-
no ni razlikovala. Rastline, ki so zrastle na 
očiščenih tleh, so vsebovale 78–93 % manj 
svinca in 74–87 % manj kadmija v primerjavi 
s tistimi, ki so zrastle na onesnaženih tleh. 
Visoke grede so izvedene kot posode za lov-
ljenje izcednih voda. Redne analize so poka-
zale, da je koncentracija svinca in kadmija 
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Na demonstracijskem vrtu, ki stoji v neposredni 
bližini objekta, se lahko na lastne oči prepričate, 
kako uspeva zelenjava v očiščenih tleh.

v izcednih vodah iz očiščenih tal večinoma 
pod mejo določitve, medtem ko je v izcednih 
vodah iz onesnaženih tal rahlo povečana. 
Pralnega sredstva (EDTA) v izcednih vodah 
ni bilo zaznanega. 
Rastline, ki so uspevale na očiščenih tleh, so 
vsebovale 5 do 14-krat manj svinca in 4 do 
8-krat manj kadmija kot rastline na onesna-
ženih tleh. Glede na zakonodajo (Uredba 
Komisije 1881/2006/ES, 2015/1005, 488/2014 o 
določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesna-
ževal v živilih) je bila izmerjena koncentraci-
ja svinca in kadmija v proučevanih rastlinah 
(špinača, motovilec in radič), ki so zrasle na 
očiščenih tleh, pod mejno vrednostjo. Vseb-
nost svinca in kadmija v rastlinah, ki so ra-

stle na onesnaženih tleh, so imele preseženo 
mejno vrednost za obe kovini. Zaključki razi-
skav so potrdili, da je pridelava zelenjave na 
očiščenih tleh, za razliko od zelenjave, pride-
lane na onesnaženih tleh, varna. Rezultat so 
potrdile tudi ekstrakcijske metode določanja 
biološko dosegljivih frakcij kovin v tleh.
Trenutno v gredi uspevajo čebula, česen in 
radič, poleti pa si boste lahko ogledali še, 
kako uspevajo korenje, solata in por.
Po zaključku projekta bo Demonstracijski 
objekt na Prevaljah nadaljeval svojo funk-
cijo. Namenjen bo nadaljnji demonstraciji 
tehnologije zainteresiranim domačim in tu-
jim končnim uporabnikom, testiranju učin-
kovitosti postopkov ekstrakcije na različnih 
zemljinah in pa tudi čiščenju manjših količin 
zemljin za potrebe lokalnega okolja. 
Predstavitve rezultatov projekta so požele 
veliko zanimanja za tehnologijo s strani raz-
ličnih deležnikov in končnih uporabnikov, 
predvsem iz tujine. Z vsemi nadaljujemo po-
govore in smo aktivni na drugih področjih 
komercializacijskih aktivnosti, za katera 
smo pridobili tudi sofinanciranje iz progra-
ma Horizon 2020.
Tehnologija je bila razvita na primeru tal iz 
Mežiške doline, ki so onesnažena večinoma 
s svincem in kadmijem. Veliko svetovnih ža-
rišč se, poleg naštetih dveh kovin, sooča tudi 
z onesnaženostjo z organskimi onesnažili 
(PAH-i, mineralna olja) in arzenom. Ekipa 
projekta ReSoil se je že lotila nadaljnje nad-
gradnje tehnologije, ki bo omogočala soča-
sno odstranjevanje vseh naštetih onesnažil. 
Taka tehnologija namreč še ne obstaja. 
Vljudno vabljeni na dan odprtih vrat de-
monstracijskega vrta, ki bo v soboto, 18. 05. 
2019, ob 10.30 na lokaciji Pri Brančurniku 24, 
Prevalje. 

Dr. Neža Finžgar, Envit d.o.o., prof. dr. 
Domen Leštan, Biotehniška Fakulteta,

Univerza v Ljubljani

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna.

www.crna.si
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 V SLOVO

SLOVO G. ŽUPNIKU MAG. TONETU VRISKU 
»DARITEV BODI TI ŽIVLJENJE CELO.«

Januarja so se v Vojniku, kjer je bil rojen in je zdaj tudi pokopan, še zadnjič poslovili od priljub-
ljenega župnika mag. Toneta Vriska. Že ob slovesu v Črni, prav tako pa v Vojniku, so mu v slovo 
prebrali spodnje besedilo, ki ga je v ta namen napisal Aleš Praprotnik.

Novo leto. Nova pričakovanja, nova upanja. 
Krog se sklene in začne se na novo. Ta no-
voletni dan ne bo takšen, kot je bil poprej. 
Je dan z grenkim priokusom. Odšel je. Izgu-
bili smo ga, a ne za vedno; samo za čas ze-
meljskega popotovanja. Tam se bomo z njim, 
ko se izteče naš čas, ponovno srečali in si iz-
menjali lepe besede.
Tone Vrisk, naš dušni pastir, nas je pustil za 
seboj in odšel, da se izpolni, kar je bilo zapi-
sno v knjigo življenja že ob njegovem rojstvu. 
Velika praznina bo sedaj v naši fari, v na-
šem kraju. Zrak je drugačen, sonce ne sije 
enako toplo, oblaki so lenobni. V Črno na 
Koroškem je prišel daljnega leta 1978 kot ka-
plan tedanjemu g. duhovniku Simonu Čreš-
niku. Le tri leta pozneje je bil zadolžen za 
duhovnega vodjo župnij Črna na Koroškem, 
Javorje in Koprivna s pripadajočimi podru-
žnicami. V tem času je bil tudi sodnik cer-
kvenega sodišča v Mariboru ter opravljal 
službo referenta za pastoralo turistov.
Težko se bo sprijazniti z mislijo, da ne bo več 
njegovih besed hvaležnosti za dan, ki ga nam 
je Bog podaril, za lepe dni, za lepe praznike, 
ki so ali pa še prihajajo. Težko je pomisliti, 
da ne bomo več slišali: »Bogdaj, ljudje Božji.«
Imel je poseben duhovni dar, ki je človeka – 
četudi samo obiskovalca – nagovoril z bese-
dami, da so se te dotaknile. Ne, ni bil vsiljiv 
z našo vero, ampak je rad ljudi – predvsem 
tiste, ki so mlačni ali pa so opustili misel in 
voljo v krščanstvo – povabil medse in jim 
skušal pokazati, da ni nikoli prepozno; da 
iz slabega lahko vznikne dobro, da iz teme 
posije luč, da trpljenje mine in pride veselje. 
Skrbel je za župnije Črna, Javorje in Kopriv-
na, jih vzdrževal in nudil ljudem Božjo bese-

do vsako nedeljo in med tednom, četudi je imel 
ogromno opravil. Obnovil je sakralne objek-
te in jim vnovič vdihnil duh življenja. Ustvaril 
je spominske sobe ter doprinesel k zvišanju 
sakralne kulturne ozaveščenosti. V vsaki 
župnijski cerkvi ali v njenih podružnicah je 
poskrbel za duhovno dobrodošlico in toplino 
vsakogar, ki je bil soudeležen pri zakramen-
tih sv. krsta, sv. obhajila, sv. birme, sv. zako-
na ali pa samo pri navadni sveti maši. Zanj 
so bila vrata cerkve odprta za vsakogar – za 
majhnega ali velikega človeka. Vsakogar je 
s toplino nasmeha ter besede sprejel in mu 
dal vedeti: »Tukaj si vedno dobrodošel.«
Trudil se je za vse – za novorojence, mlade, 
odrasle, ostarele, bolne. Hodil je obiskovat 
svoje vernike po domovih za ostarele, po do-
movih v kraju, v bolnišnico in jim lajšal dneve 
z Božjim naukom in ljubeznijo, ki je neminlji-
va. Družina je bila zanj svetišče in temelj kr-
ščanske vzgoje. Pridige so bile preproste ter 
vedno usmerjene v hvaležnost, spoštovanje, 
pomoč ubogim, pomenu družine z vzgojo 
mame, očeta, babice in dedka. Vedno, am-
pak resnično vedno, je bil pripravljen poda-
riti blagoslov na domu, na domačiji; podariti 
svete zakramente vsakomur, ki je želel ali pa 
je pokazal vsaj majhno zrno volje.
Zelo rad je imel Črno. Skoraj ni bilo svete 
maše, ko ne bi omenil: »Kako čudovit je naš 
kraj; ljudje Božji, kako smo lahko ponosni 
na naše prednike.« Ja, znal je reči: »Hvala.« 
Znal je človeku pokazati, da je hvaležen za 
storjeno delo, izrečeno besedo. Dejanja sv. 
Ožbolta ter rek škofa Aidana »Naj ta roka 
nikdar ne strohni!« so postala vedno bolj po-
vezana z njim, saj je vedno dajal in imel za 
vsakogar ali za skupino obiskovalcev vedno 
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V slovo črnjanskemu župniku mag. Tonetu
Vrisku pripravili tudi zloženko

VELIK ČLOVEK PO DUHU

vsega dovolj. Zelo dobro je sodeloval z Obči-
no, Osnovno šolo, lokalnimi obrtniki, še po-
sebej tesno vez je imel s CUDV-jem in njiho-
vimi varovanci, ki jim je, kot edini duhovnik v 
Sloveniji, omogočil, da so pristopili k obredu 
sv. birme.
Še več bi lahko napisal, še več bi lahko pove-

dal, saj sem se – odkar sem pred več kot dese-
tletjem prišel v Črno – z gospodom Vriskom 
zelo dobro spoznal. Velikokrat sva poklepe-
tala v njegovi pisarni, v cerkvi, na sestankih 
župnijskega sveta in nazadnje ob bolniški 
postelji, kolikor je zmogel.
Hvala Vam, spoštovani g. Vrisk, za Vaše du-
hovno udejstvovanje v našem kraju, hvala za 
pozitivne misli, besede in dejanja, hvala, ker 
ste nas naučili, da moramo biti hvaležni – ne 
le za mir – ampak za preproste in majhne 
stvari. Hvala, ker ste se trudili za kraj in skr-
beli zanj v vsem svojem znanju in dobri volji 
in ker ste bili ponosni na svoje ljudi in na nji-
hove pridne roke.
Sedaj ste že pred obličjem Najvišjega. Naj 
Vam bo vsemogočni in usmiljeni Bog kot oče, 
ki v naročje vzame svojega novorojenca.
Vaši: ključarji, župnijski pevski zbor, Kari-
tas, župnijski svet, ministranti ter vsi farani 
in občani.

Vzpenjati se na 6.000 m visoko goro zaradi 
pomanjkanja časa brez poprejšnje aklimati-
zacije pomeni slabost, ki te sili na bruhanje, 
težko dihanje, ko se ti zdi, da se ti bodo ob 
vsakem vdihu strgala pljuča, ko ti je edina 
prava želja, da bi se ulegel in mirno zaspal, 
ko ti pred očmi poplesavajo zvezde in raz-
ločno vidiš le nje, vse ostalo pa je tam nekje 
daleč od tebe. Toda ne da bi vedel, od kje in 
kako, je v tebi neustavljiva želja, ki prema-
guje vse težave in ti daje nerazumljeno ener-
gijo in misel, naprej, naprej, do vrha. In na-
enkrat stojiš na njem. Ne, vrh ni premagan, 
saj ta stoji tukaj že tisoče let. Premagana pa 
je človeška slabost, lagodnost in to ti daje no-
vih moči za nadaljnje življenje. Kilimanjaro 
pa je nespremenjen
V zatohli sobi, napolnjeni s težko tropsko 
vlago, ko se obleka kar lepi na tebe, ko se 
ti jezik zapleta in ti oči zaliva pot, iščeš pos-
teljo, ki bi imela najboljšo, najbolj intimno 

lokacijo, da bi nanjo položil po celem dnevu 
hoje utrujeno telo in lahko nekaj ur umirje-
no zaspal, in je seveda ne najdeš. Kako jo 
tudi bi, v prostoru, nekaj manjšem od šolske 
učilnice, v njem pa nameščenih petindvajset 
postelj. Potem se pač uležeš na najbližjo in 
v trenutku zaspiš. Ko se zjutraj zbudiš, ti ta 
ista soba deluje že čisto domače, naslednji 
večer pa je že čisto prijetna. Soba, za kate-
ro si še pred dvema dnevoma dejal, da v njo 
ne bi dal niti svoje slike, kaj da bi v njej sam 
spal. Nikaragva je čisto drug svet.
Ko na prvo vprašanje, kaj bi bilo za jesti, do-
biš odgovor, domačo čorbo ali nekaj podob-
nega, in ko poskusiš z vprašanjem še enkrat, 
dobiš enak odgovor. Zato tretjič sploh ne po-
skusiš. Vdaš se v usodo, da bo pač domača 
čorba, karkoli že to bo. Dva dni brez pamet-
ne hrane, lakota se je poleg v želodec zažrla 
že tudi v glavo. Kljub lakoti vonj, ki pride do 
mize skupaj s skledo, ki umivanja očitno ni 
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videla že od prejšnje generacije, ni nič kaj 
prijeten. Še najbolj spominja na lastne noga-
vice po tedenski hoji. In okus? Za le-tega pa 
ni besed na tem svetu. Ampak skleda je kar 
hitro spraznjena, pa ne pod mizo, temveč v 
želodec. Kako bi že rekli doma? To ni niti za 
svinje. Tukaj pa so merila čisto drugačna. To 
je Nepal.
Nekaj divjih brzic je že mimo, uspešno iz-
peljanih. Čas je za počitek in uživanje v vro-
čem subtropskem soncu. Nasloniš se nazaj 
ter se leno zazreš v zasnežene očake. Voda, 
sicer po barvi in gostoti podobna jutranje-
mu kapučinu, čoln počasi in mirno potiska 
navzdol. Zatišje ne traja dolgo, ni več daleč 
do najbolj divjih brzic. Pa se pripravimo 
nanje, a problem je v tem, da ne veš, kaj bi 
moral storiti, da bi se pripravil nanje. Zato 
se vsak samo pogrezne v svoje misli. Začne 
se. Naenkrat imaš tistega pred sabo globo-
ko pod sabo, naslednji trenutek pa že visoko 
nad sabo. In to se v divjem ritmu ponavlja, 
tako da čez nekaj časa sploh ne veš več, ali 
si zgoraj ali spodaj. Potem pa skala, obrat in 
prijatelja na sprednji poziciji katapultira iz 
čolna. Čoln nese naprej, gosta voda se peni, 
njega, njegove glave pa nikjer, o moj bog, kaj 
je z njim. Večnost ne more biti daljša kot tre-
nutki, ki so potekli, ko končno priplava na 
površje in hlastno z vsemi pljuči, kot da bi za-
jemal vso vesoljstvo, zajame blagodejni zrak. 
Rio Mendoza, Argentina, ni za vsakogar.
Debela polenovka, iz ust se ji še cedi kri. 
Vonj okoli nje, riba kot riba, ko še ni pečena. 
Nobeden ne kaže ravno pravega interesa, 
da bi se je lotil, vsi bi raje šli k pripravi krom-
pirja ali solate. A bo potem kosilo brez ribe! 
Pa tako dobra je, ko je pečena, sedaj pa tako 
odvratna. Nekaj časa traja besedno preigra-
vanje, kdo bo koga, kdo bo prej omagal, a še 
pravi čas se najde dogovor, da je nato kosilo 
pravi čas na mizi, z dišečo ribo vred. Sami 
kuharski mojstri, ki nimajo veliko znanja za 
dobro in pravo kuhinjo, z uspešnim dogovo-
rom pripravijo slastno kosilo. Uspešen in ne 
konflikten dogovor v reševanju kakršnihkoli 
težav ali zapletov je in je bil vedno osnova 

prijetnosti in dobrega počutja na dolgih po-
tovanjih. Okoli in okoli Islandije.
Ljudje ga poznajo kot prijaznega župnika, 
kot zaupanja vrednega dušnega pastirja, kot 
uspešnega organizatorja, kot dobrega člove-
ka, gospoda Antona Vriska namreč. Meni 
pa je bilo dano spoznati ga v življenjskih si-
tuacijah, ki so človeka postavile pred težje in 
tudi nevarne izkušnje. V situacije, ki zahte-
vajo celega človeka, v situacije, v katerih se 
pokaže tista prava, ne igrana, človeška na-
rava in resnične človeške lastnosti. In v teh 
situacijah se je Tone vedno znova in znova 
izkazal kot trdna osebnost. Ni bil gornik, še 
manj alpinist, niti raftar niti kuhar, a je vse 
te veščine širom po svetu uspešno opravljal. 
Brez večjih težav in brez nepotrebnega ne-
godovanja se je znal prilagoditi vsem situaci-
jam, pa če so bile še tako drugačne od njego-
vega vsakdanjega življenja. Ob srečevanju z 
vedno novimi sopotniki na trekingih so le-ti 
ob informaciji, to je pa duhovnik, kar malo 
zastali in verjetno mislili, ja kaj bomo pa z 
njim, znal vedno postaviti takšna razmerja, 
da je bil sprejet kot enakovreden član. To pa 
je blagodejno vplivalo na splošno prijetno 
vzdušje. 
Brez dvoma pa je bila njegova največja 
vrednota izredno visoka stopnja strpnosti in 
ne konfliktnosti. Saj kako pa bi sicer človek 
lahko prebil z njim dneve in dneve v tujem 
svetu in potem to znova in znova ponavljal. 
Nikoli, in res nikoli, med nami, ki smo pre-
bili skupaj veliko časa, ni prišlo do prepirov 
ali celo sporov. Skupaj z Milanom Savellijem 
smo pravzaprav bili malo čudna druščina, 
Tone duhovnik, Milan partijski sekretar in 
jaz nekaj vmes. In kako smo lahko funkcio-
nirali? Krasno, brez problemov, s strpnostjo 
in spoštovanjem drug drugega. Vsak je poz-
nal ideološko in politično prepričanje druge-
ga in nikoli in nikdar nobeden ni poskušal 
prepričevati drugega. Ničkolikokrat smo si 
rekli, če bi naši ideologi, teologi, politiki po-
kazali toliko strpnosti in spoštovanja drug 
do drugega, kot mi, bi bila ta naša draga 
Slovenija popolnoma spravljena.

 V SLOVO
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ZAHVALA LOVCEV OB SLOVESU 
MAG. ANTONA VRISKA, DUHOVNIKA

V ČRNI NA KOROŠKEM

Pred leti je odšel Milan, letos na samega no-
vega leta dan pa Tone. Tone, ki je energijo za 
svoje neumorno in uspešno delo črpal v svoji 
fari in jo plemenitil z bogatimi spoznanji tu-
jih ver, kultur, običajev in jo nesebično delil 
in dajal svoji okolici, svojim faranom ter jih 
tako bogatil in plemenitil. Oni pa so mu to 

vračali z iskreno ljubeznijo. Tone je bil velik 
človek po duhu.
Tone, tisoče in tisoče korakov si naredil po 
celem svetu, tisoče poti prehodil, v iskanju 
svojega in obče človeškega bistva. Želim in 
upam, da si bil pri tem izpolnjen!

Marijan Lačen

Pred dobrimi štiridesetimi leti je v malo gor-
sko vas Črno na Koroškem prišel službovat 
mladi duhovnik Anton Vrisk. 
Pravijo, da pokrajina, v kateri mlad živiš, 
značajsko pomaga oblikovati človeka. Tone 
prihaja iz rodovitnih krajev, kjer je kmetij-
stvo glavna panoga, s katero se preživljajo 
ljudje. Ti ljudje so običajno mili, odprti do so-
ljudi, povezani z naravo in delovni. Takšen 
mil, odprt do soljudi, povezan z naravo in 
deloven je prišel Tone v Črno na svoje dru-
go poslanstvo. Kraj, kot je Črna, pa je dokaj 

drugačen kot njegov Vojnik. Tu prevladuje-
jo za kmetijstvo neprimerne razmere, gozd, 
visoke planine in tu so doma »knapi«, »hol-
cerji« in »jagri«. Ampak ti ljudje so drugačni: 
običajno so dokaj zaprti vase, na videz ro-
bati, kot je v teh krajih težko pridelan črni 
kruh. Na zunaj so kot trdo zapečena skorja, 
v sredini pa je mehka, dobra sredica. Gro-
bo, trdo skorjo je treba predreti in prideš do 
rahle, okusne sredice. Vsakdo te trde skor-
je ne predre zlahka. Tonetu je to z njegovim 
značajem hitro uspelo. Navadil se je na ljudi 
in Črnjani so se navadili nanj.
Rad je imel naravo. Na kratko bom opisal 
doživljaj s Tonetom, ki o njegovi povezano-
sti z naravo pove veliko. Na birmo mlajšega 
sina sem povabil tudi lovskega prijatelja Šte-
fana iz Prekmurja. Štefan je bil že večkrat v 
našem lovišču in vzljubil je tiste dobre občut-
ke, ki jih dobi lovec, ko zasliši prve kitice red-
kega gozdnega trubadurja iz naših gozdov. 
Prosil me je, če lahko pride že prejšnji dan, 
da smo ga šli poslušat. Seveda prošnji nisem 
odrekel. Na kosilo po birmi sem povabil tudi, 
lahko rečem kar prijatelja, Toneta. Ob mizi 
je bilo veliko pogovorov o divjem petelinu in 
preden se je Tone poslovil, je name naslovil 
prošnjo: »Janez, ali bi mene tudi peljali poslu-
šat petelina, kajti že toliko sem slišal o njem, 
videl ali slišal ga pa še nisem?«
Res me je naslednji dan poklical in šla sva 
na naše bogato rastišče Mačje korito. V trdi 

 V SLOVO



12

temi sva prišla do rastišča in čakala. Pravi 
lovec ve, da je takšno čakanje lepo, v kolikor 
čakaš sam, ko pa je s teboj gost, pa temu ni 
tako. Petelini se kot zakleti to jutro niso hoteli 
oglasiti. Nagnil sem se k Tonetu in mu šepnil: 
»Morda se je tu okrog sprehajala kuna ali je 
rastišče preletel orel. Greva višje, morda bo 
več sreče.« 
Pomaknila sva se nekaj sto metrov višje in 
zaslišal sem kar tri peteline na robu, proti 
sosednji Šajmanci. »Ali jih slišite?« sem šep-
nil. Tisti, ki prvič sliši nežno, za marsikoga 
kar svojevrstno petje, le s težavo loči rastitev 
petelina od petja drugih ptic, ki so se že za-
čele oglašati.
»Primite me za roko in »naskočila« jih bova, 
tako da bova prav blizu njih. Pazite, da ne 
boste delali korakov, ko bom obstal.« 
Kmalu je začul klepanje, drobljenje, končni 
udarec in brušenje. Pomaknila sva se le dob-
rih dvajset korakov do srednjega petelina in 
se stisnila k debeli smreki. Vsa zamaknjena 
sva poslušala to čudovito pesem, ki jo izvabi 
le narava, in dočakala, da je izza grebena 
pokukalo sonce. Kot v najlepših sanjah je 
osvetlilo petelina v kovinsko barvo, ko je ko-
rakal po debeli smrekovi veji in kazal svojo 
moč konkurentom in kuri, ki je medtem pri-
letela na rastišče. 
Kar ušlo mi je: »Tone, vi imate pa res veze s 
tistim zgoraj, kajti le redko se zgodi, da kdo, 
ki prvič vidi petelina, ga vidi  res v vsej njego-
vi veličini in lepoti.«

Po dobre pol ure se je petelin pričel spreha-
jati po veji, a midva sva prav strmela vanj. 
Vedel sem, da bo skoraj odletel na tla, bodisi 
k svoji kuri ali pa tekmecem nasproti. Opa-
zoval sem Toneta. Nepremično je gledal v 
petelina, naenkrat pa se je močno zdrznil, 
kajti v tistem času je petelin odletel. 
»Da vas ne bo kap,« sem brez pomišljanja zi-
nil. 
»Ne, ne, le močno zaverovan sem bil v to ču-
dovito žival, da sem pozabil na vse okrog 
sebe,« je odgovoril in nadaljeval: »Res, Janez, 
čudovito je bilo in sedaj vem, zakaj vstajate 
tako zgodaj in v tem hladnem vremenu pri 
miru zdržite ure in ure. To bom zagotovo po-
vedal faranom.« In res, pri vsaki maši v nas-
lednjem tednu je povedal svoje doživetje in 
mnogo lepega o lovcih.
Tudi sam se moram Tonetu za marsikaj zah-
valiti: od tistega dobrega sodelovanja pri pi-
sanju diplomske naloge do odličnega sodelo-
vanja v času županovanja in tudi pri mojem 
kasnejšemu delu. Malo me je zaneslo in sem 
v tem prispevku veliko govoril o svoji zahvali 
Tonetu kot velikemu človeku, a tudi prijate-
lju.
Pri lovcih še vedno velja, da tradicija pome-
ni veliko. Še vedno si izrečemo dober pogled 
in lovski blagor in še vedno prisegamo 
na lovske svetnike, kot je sveti Hubertus. V 
veliko slovenskih lovskih družinah organizi-
ramo Hubertusove maše kot poklon za vse 
tiste dobre poglede in lovske blagre, ki nam 

SLOVO 

Ne najdem misli ne besed,
 ker danes naše srce joče,

da več ne srečamo se kdaj,
verjeti naše srce noče.

Ostal spomin bo na obraz
doma in v vsaki hiši,

a zvon na cerkvi še zvoni,
le tvoj se glas ne sliši.

Nekoč nekje nad zvezdami
 se srečamo pač vsi,

a do takrat nas tvoj odhod
vse bolj, vse bolj boli.

Premalo bo beseda hvala, 
kar storil si za kraj in nas,

bi radi čas nazaj vrnili,
a žal, le solza gre nam čez obraz.

Stanko Grl

 V SLOVO
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FOTOREPORTAŽA

27. GRADOVI KRALJA MATJAŽA

jih je narava v letu podarila. Pred leti smo 
se lovci iz Črne in Mežice odločili, da vsako 
leto priredimo to zahvalno mašo. Idejo smo 
predstavili našemu duhovniku Tonetu Vri-
sku in nad njo je bil navdušen. 
Tone je bil odličen govornik in mislec. Znal 
je pritegniti v cerkev tudi tiste, ki v ta hram 
le redko zaidejo, in pri tej maši je bila ved-
no polna cerkev ljudi, ne le lovcev. Mašo je 
pripravil tako, da je bilo v njej veliko pesmi 
lovskih rogov in lovske pesmi in veliko go-
vorjenja o lepotah narave.

Hvala, naš lovski prijatelj Tone, za vse lepe 
besede o naravi, lovcih, lovu. Navsezadnje si 
veliko pomagal k družbeni sprejemljivosti 
za lov, tako v domačem okolju kot širše.
Tone, naj vam bo ta prispevek kot naša ve-
lika hvaležnost za vsa sodelovanja, za vse 
vaše lepe besede o lovcih. Na ta način se lov-
ci pridružujemo veliki množici užaloščenih 
Črnjanov, ki so se v teh dneh poslovili od svo-
jega priljubljenega duhovnika. Tone, hvala 
vam.

Janez Švab

Tokrat je
Kralj
Matjaž
priletel na
prizorišče
s padalom
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FOTOREPORTAŽA

Foto: Boris Keber

KRALJ MATJAŽ

Daleč naokoli gore ni enake,
kot je mogočna Peca naša.
V osrčju svojem skriva zgodovino,
ki po svetu celem se lahko ponaša.

Pred mnogo, mnogo leti deželo našo
preplavila je strašna vojska z juga,
pustila za seboj vasi požgane,
otroke, ženske v begu, moške poklane.

Bili so Turki kruti, strašni,
nihče v deželi se jim v bran postaviti ni znal.
Vsi grofje in njihovi vojščaki bili so plašni,
a vetra strašnim Turkom
edino kralj Matjaž je dal.

Pripovedka stara govori, da je v dolini Ziljski
vojake neustrašne, slovenske kmete zbral.
Bila je vojska to pogumna in z njo se proti 
Turkom je podal.
Bil neenak je boj proti desetkrat večji vojski 
z juga.

Junakov je njegovih padlo mnogo,
zato ostale je odpeljal v gore,
da zavaruje vojsko svojo ubogo,
da v gozdu temnem jim Turek strašni
do živega ne more.

Ko gora Peca Matjaževo je vojsko uzrla,
spoznala je vojake neustrašne zbrane,
slovenske kmete, vsi so imeli hude rane,
jim v hipu svoja nedra je odprla.

So strašni Turki jih nato iskali neuspešno
po gori Peci, ki se ovila je v meglo sivo,
zato ujeli so v past se smešno,
saj vsi zdrveli so v prepad srhljivo.

Junaki naši pa z Matjažem 
v votlini Pece so zaspali 
in spijo danes še pravično spanje.
Le kdaj se bodo prebudili, le kdaj vstali?

Spet nam zgodba govori,
da kralj Matjaž za mizo spi
in ko se brada bo njegova devetkrat okrog 
mize ovila,
iz spanja se stoletnega bo zbudil in Peca ga 
ljudem bo spet vrnila.

V deželo našo naj bi prinesel zopet sanje,
ljudem bo vrnil dostojanstvo in pravice,
odpravil vse razlike in krivice.
Le kdaj bo to, le kdaj lahko verjamemo
mi vanje?

LUNA PUŠNIK, 9. a-razred
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INTERVJU

IRENA MOLIČNIK

Črnjanka IRENA MOLIČNIK je od končane-
ga študija leta 2006 na ekonomski fakulteti v 
Mariboru zaposlena v mednarodni ameriški 
korporaciji (gospodarsko združenje iz več so-
rodnih ali istovrstnih podjetij). Živi v Ljublja-
ni in večino časa dela od doma. Sodobna in-
ternetna povezava ji omogoča delovne stike z 
vodstvom podjetja v Ameriki in s sodelavka-
mi in sodelavci širom sveta. 
Znotraj korporacije je bila leta 2015 izbrana 
v program, ki pošilja svoje top talente v raz-
lične države širom sveta z namenom pomo-
či neprofitnim organizacijam. Irena je svoje 
znanje delila na Kitajskem, kjer je pomagala 
Univerzitetnemu inkubacijskemu centru pri 
njihovem delovanju.

Prosili smo jo za pogovor.

S čim se ukvarja tvoj delodajalec?
Delam v ameriški multinacionalni družbi ali 
korporaciji za informacijsko tehnologijo s 
sedežem v Armonku v New Yorku. Korpora-
cija deluje v več kot 170 državah in zaposluje 
več kot 360.000 ljudi. Podjetje je bilo ustanov-
ljeno v Endicottu v New Yorku leta 1911 kot 
podjetje za računalniško-tabularsko snema-
nje. 
Trenutno korporacija izdeluje in prodaja raču-
nalniško strojno opremo, vmesno programsko 
opremo in programsko opremo ter ponuja sto-
ritve gostovanja in svetovanja na področjih, od 
velikih računalniških sistemov do nanotehno-
logije. Korporacija je tudi velika raziskovalna 
organizacija, ki drži rekord že 26 zaporednih 
let v Ameriki kot družba z največ letno prizna-
nimi patenti. Najpomembnejši izumi vključuje-
jo bankomat, disketo, programski jezik SQL, 
črtno kodo UPC ... 
Poslovanje poteka v angleščini, vsi stiki po 
svetu so mogoči z internetnimi povezavami. 

Kako si se zaposlila pri njih?
Leta 2006 sem začela delati pri njih kot štu-

dentka in hitro 
napredovala 
do pogodbe. 
Začela sem v 
financah pri 
sprejemu ra-
čunov, od tam 
napredovala 
v računovod-
stvo, kjer sem 
se ukvarjala z 
davki in obdav-
čitvijo podjetja, 
nato pa sem 

prešla na kontroling oz. neke vrste notranjo 
revizijo ali inšpekcijo. V notranji reviziji sem 
analizirala obnašanje zaposlenih, kaj počne-
jo z denarjem, ki ga dobijo od korporacije. 
Preverjala sem zaposlene, če uporabljajo de-
nar za namene poslovanja ali pa je ta denar 
bil porabljen za lastne potrebe. Pred krat-
kim pa sem se prestavila v oddelek analitike 
in transformacije, kjer pomagamo pri izbolj-
šavah poslovanja znotraj same korporacije. 
Morate vedeti, da je korporacija tako ogro-
men poslovni subjekt, da so znotraj korpora-
cije različni oddelki in organizacije, ki imajo 
konstantno potrebo po izboljšavah. Trenu-
tno se ukvarjamo z izboljšavami na podro-
čju potnih stroškov. Moje delo obsega ana-
lizo velike količine podatkov in na podlagi 
te analize izdelam predlog izboljšav. Potem 
pa je odločitev oddelka za potne stroške, ali 
bodo to upoštevali ali ne. 
Delo v korporaciji je dinamično, nikoli ru-
tinsko, vedno je nekaj novega, vedno so novi 
projekti, kjer prihajaš do novih izkušenj, do 
novih spoznanj. Ves čas moraš biti v koraku 
s časom, ves čas nekaj novega počneš, pri-
dobivaš izkušnje, nadgrajuješ svoje delo. Ob 
taki dinamiki se spontano samoizobražuješ, 
ne moreš 'zaspati' na enem delovnem mestu, 
strokovno rasteš.
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Kako konkretno poteka tvoje delo?
V korporaciji delo poteka na različnih ni-
vojih, in sicer lahko delaš na nivoju države, 
regije ali pa globalno. Moje delo poteka na 
nivoju globala, kar pomeni da nimam svoje-
ga oddelka ali tima v Sloveniji, temveč smo 
razpršeni po celem svetu. Zaradi različnih 
časovnih pasov moje delo tako rekoč pote-
ka čez cel dan. Vendar imam srečo, da sem 
doma v Evropi, kar pomeni pol časovne poti 
do Amerike in pol časovne poti do Azije. 
Tako po navadi zjutraj 'lovim' tim iz Azije, po-
poldne pa Američane – z ozirom na časovne 
pasove.
Ravno delo od doma pa mi zelo olajša to 
delo preko dneva, tako nisem vezana na 
točno določene ure dela, na primer od 8.–16. 
ure, ampak je moj delovnik veliko bolj fleksi-
bilen. Vsekakor pa se pričakuje, da je delo 
narejeno, ne toliko kdaj, kot to, da je nare-
jeno. Seveda moje delo ves čas nadzorujejo 
in ocenjujejo. Na podlagi tega ocenjevanja te 
rangirajo, razvrščajo po uspešnosti. Če ne 
dosegaš določenega nivoja, imaš razgovore 
z nadrejenimi in obstaja tudi možnost izgu-
be službe. Ves čas je težnja podjetja, da daješ 
'vse od sebe' – kot radi rečemo. To je njihov 
način, da imajo zaposlene najboljše. 

Kako se počutiš pod stalnim nadzorom?
Imam občutek, da smo velika družina. To 
pa zato, ker so medsebojni odnosi urejeni. 
Res je delo dinamično. Vendar nas povezu-
je tudi čut za sočloveka. Vedo, da ima vsak 
zaposleni tudi privatno življenje. Če opazijo, 
da imaš težave, si od nadrejenega deležen 
obzirnosti in pomoči. To trdim tudi iz lastne 
izkušnje. Pokličejo te na pogovor, dovolijo ti, 
da si vzameš čas. Ob takem odnosu čutiš, da 
si nekdo, ne številka v ogromni firmi. In to 
nas poleg skupnega dela še dodatno povezu-
je. Firma deluje po načelu, da če se zaposleni 
pri svojem delu dobro počuti, bo tam ostal in 
se bo še bolj potrudil. Zadovoljni zaposleni 
so osnova uspeha podjetja. Lahko rečem, da 
delam z veseljem, ker se v podjetju, in tudi v 
tej družbi, dobro počutim.

Veliko si bila po svetu 
Seveda. Zelo me zanima, kako živijo dru-
god. Zanima me kultura dežele, rada sama 
doživim drugi svet, drugo resničnost. TV in 
politika svet predstavljajo s svojega zornega 
kota, lastna spoznanja so drugačna. Seveda 
kot turist, popotnik pač ne vidiš vsega v tis-
tih nekaj dneh, a vendar ni vse tako grozno, 
kot imamo vtis po kakšni TV oddaji. Bila sem 
v državah z veliko kriminala, kot je Gvate-
mala, kjer so na prvih 12 straneh dnevnega 
časopisa samo opisi umorov iz prešnjega 
dneva, ali El Salvador, majhna država v cen-
tralni Ameriki, ki je še vedno zelo razklana 
od državljanske vojne in vojne s Hundura-
som zaradi izgubljene nogometne tekme. 
Tudi na poti čez Turčijo mimo iraške meje v 
Iran, kjer so nas ustavljali turški vojaki, ali 
pa molitve v avtobusih v Venezueli za varen 
prihod v drugo mesto, da nas ne oropajo 
tolpe ... Vendar nisem nikoli doživela slabe 
izkušnje. Povsod sem srečevala prijazne, 
dobronamerne prebivalce dežel. Seveda pa 
je treba razlikovati med navadnimi ljudmi in 
politiki. 
Ko se vrneš s potovanj domov, venomer zno-
va ugotavljaš, da v primerjavi z mnogimi 
deželami sveta imamo mi dobro zdravstvo, 
dobro šolstvo, razmeroma dokaj socialno 
državo in se tega premalo zavedamo. Če 
primerjam z Indijo; kakšna nepredstavljiva 
revščina milijonov Indijcev, iz katere nimajo 
nikakršnega izhoda. Dobesedno ničesar ni-
majo. In tako si rečeš, da v Sloveniji živiš v 
raju. 

Eden od projektov v korporaciji, v katerem 
si sodelovala, je bilo delo v kitajskem mestu 
Xi'an. Kako si prišla v to ekipo?

Eden od številnih projektov v korporaciji je 
tako imenovani »Corporate service corps«, 
to je program za razvoj dežel. Nevladne 
organizacije, ki delujejo v posameznih de-
želah, imajo dobre ideje in so po navadi 
osredotočene na svoj cilj, nimajo pa v svojih 
vrstah ekonomistov, računalničarjev in dru-

INTERVJU



17

gih strokovnjakov, zato jim pri delu kje za-
škriplje. Ideja korporacije je, da če pomaga-
mo neprofitnim organizacijam, s tem damo 
ljudem možnost razvoja in spodbudimo ne le 
humanitarni, temveč pospešimo tudi  gospo-
darski napredek njihove regije, morda celo 
države.
V ta program se lahko prijavi vsak, ki je za-
poslen v korporaciji več kot 2 leti, mora biti 
prepoznan s strani šefov kot top talent, pri-
poročene pa so tudi izkušnje v prostovoljnih 
dejavnostih. Pri prijavi dobiš 4 esejska vpra-
šanja in potem greš skozi sito. Ker je korpo-
racija mednarodna, prijave v ta program 
prihajajo s celega sveta. Od vseh prijavljenih 
pa je vsako leto izbranih le 11 % . Do sedaj 
sem edina Slovenka, ki je bila poslana na 
tako misijo. To je bila kar velika čast.
Ko si izbran, oblikujejo ekipo 10–12 ljudi, ki 
so iz različnih delov sveta. To pomeni, da so 
iz različnih kultur z različnimi pogledi na 
situacije. S to ekipo se 3 mesece pred odho-
dom na misijo tedensko srečuješ preko video 
konferenčnih klicev in se pripravljaš na delo 
v državi, kamor si poslan. Ker je bila naša 
misija na Kitajskem, smo med drugim spoz-
navali osnove njihove kulture, poslovanja in 
komuniciranja. 
Kitajci imajo tisoče nenapisanih osnovnih 
pravil vedenja. Če vsaj delčka tega ne poz-
naš, jih lahko užališ, osnovna komunikacija 
je zato lahko motena. Ko prideš npr. nekomu 
na obisk, zraven prineseš darilce. Izročiš ga 
mami, ker je ona glava družine. Zelo radi do-
bijo hrano in jaz sem s sabo na Kitajsko pri-
nesla koroški med. Presenečenje in veselje je 

bilo nepopisno. Obožujejo rdečo barvo. Zelo 
cenijo, da si se tudi ti potrudil zanje. To spre-
jemajo kot izraz spoštovanja do gostiteljev. 
Ko te povabijo za mizo, je sedežni red točno 
določen, šef po navadi sedi nasproti izhod-
nih vrat. Števila jim pomenijo tudi simbole: 4 
se sliši kot smrt, zato npr. v dvigalu hotela ni 
označeno 4. nadstropje, 8 je srečna številka 
itd ... 
Poleg naštetega pa pričneš pripravljati po-
moč organizaciji, h kateri si bil dodeljen.
Po preteku treh mesecev greš v državo za 
mesec dni, kjer intenzivno delaš na projektu. 
Zelo  velik izziv predstavlja dejstvo, da člane 
ekipe dejansko vidiš prvič šele v državi, ka-
mor si napoten. 

Vaše delo je bilo razporejeno v več projek-
tov
Program po navadi pokrije 3–4 projekte in 
vsak od izbranih kandidatov je dodeljen v 
en projekt v državi. 
Sama sem bila dodeljena v projekt Univerzi-
tetnega inkubacijskega centra. Inkubacijski 
center pomeni prostor, namenjen mladim 
podjetnikom, da tam razvijajo svoje ideje, 
dobivajo nasvete, kako naj predstavijo svojo 
idejo potencialnim vlagateljem ...
Problem inkubacijskega centra je bila veli-
ka fluktacija zaposlenih. Torej konstantna 
menjava kadra. Zato je bil naš temeljni cilj, 
kako jih naučiti, da obdržijo kadre dlje časa 
na dodeljenih delovnih mestih. 
Izzivov je veliko, od tega, da imaš samo me-
sec dni časa, da rešiš problem, do tega, da 
se dejansko ne moreš z njimi direktno pogo-
varjati, ker govorijo kitajsko. Pri tem so nam 
pomagali kitajski študenti prevajalstva in 
samo ugibaš lahko, koliko besed, stavkov je 
bilo s prevodom izgubljenih. Projekta smo se 
lotili tako, da smo prvi teden imeli intervju-
je z zaposlenimi, da smo spoznali probleme 
pri njihovem delu, se pogovorili o tem, kaj že-
lijo, kaj jih ovira pri delu in na podlagi tega 
hitro ugotovili, kje imajo probleme in na čem 
moramo delati. 
Eden od pristopov, kako popraviti določene 
napake, so bile delavnice za vse zaposle-
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ne, vključno z direktorjem. Predvsem zato, 
ker izhajam iz tega, da ko greš reševat nek 
problem, ne moreš ljudem samo suhopar-
no predavati, ker to nima učinka. Treba se 
je poistovetiti z njimi, jim stvari približati iz 
vsakdanjika.
Eden izmed problemov, ki smo jih ugotovili, 
je bil, da zaposleni nimajo timske pripadno-
sti. Zato smo jim pripravili predavanje, kaj 
naredi športno ekipo uspešno. Ker sem bila 
odbojkarica, mi ni bilo težko govoriti, zakaj 
je na primer odbojkarska  ekipa uspešna. 
Šest igralcev, ki se borijo za skupni cilj, ima 
vsak svojo nalogo, nihče ne naredi napake 
namerno, vsekakor pa se le-ta lahko zgodi, 
vendar si v ekipi pomagamo, ker delujemo 
skupaj za isti cilj. Tako je pri vsakem tim-
skem delu. Vsak ima svojo nalogo in le vsi 
skupaj lahko dosežejo uspeh. Veliko vzpo-
rednic je s športnimi ekipami in poslovnim 
svetom. 
Poleg tega smo jim pripravili delavnice, s 
katerim smo jim hoteli pokazati, kako po-
membna so natančna navodila in komuni-
kacija med sodelujočimi. Dali smo jih v pare. 
Pari so sedeli obrnjeni s hrbtom drug proti 
drugemu. Navodilo je bilo, da eden v paru 
nariše svojo sobo, ampak samo z geometrij-
skimi liki, nato pa drugemu opiše sobo in le-
-ta nariše po opisu njegovo sobo. Sobe so bile 
povsem različno narisane, ker ni bilo komu-
nikacije in točnih navodil. 
Potem smo jim hoteli tudi pokazati, kako po-
membno je, da so naloge razdeljene. Zato 
smo jih razdelili v dve skupini in vsaki sku-
pini dali papir, škarje, lepilo, jim dali deset 
minut časa za nalogo, naj izdelajo čim več 
hišic. Po določenem času je bila samo v eni 
skupini narejena ena hišica, v drugi skupini 
pa ni bilo nobene.  Ko smo jih svetovali, naj si 
razdelijo delo, naj eden reže, drugi sestavlja, 
tretji lepi …, je bilo pri ponovnem poskusu v 
obeh skupinah hišic precej več. 
Vsekakor so bili nad pristopom navdušeni, 
takšen način dela je bil zanje novost. Na ta 
način smo jim svetovali, kako naj razmišljajo, 
da bodo uspešni. Ampak nismo jim pripravi-

li samo predavanj in delavnic. Pripravili smo 
jim cel dokument, kako naj se lotijo izboljšav 
s časovnico z ovrednotenjem najnujnejših in 
najpomembnejših del, ki jih potrebujejo za 
uspešno realizacijo obstoja kadrov. Ko smo 
se vrnili domov, smo z njimi komunicirali še 
približno dva meseca in več, da smo prever-
jali, koliko od naših predlogov so sprejeli, če 
so jih vpeljali, kako so bili uspešni, njihove 
pripombe, o nadaljnjih problemih …
Poleg našega pa sta potekala še dva druga 
projekta, in sicer en projekt je bil z nevladno 
organizacijo, ki se trudi oživiti kitajska po-
deželja. Kitajska ima velik problem, da se 
ljudje iz vasi preseljujejo v mesta, na podeže-
lju ostajajo stari starši z vnuki, starši gredo 
v mesta za zaslužkom. Pri tem se podeže-
lje prazni in propada. Ta organizacija se je 
trudila oživiti vas v turistično vas v »bližini« 
osemmilijonskega mesta Xi'an. Tako bi dobi-
li nekaj delovnih mest, kar bi omogočilo, da 
bi mladi ljudje ostajali v domačem kraju. 
Tretji projekt je bil na področju razvoja 
žensk. Kitajska ima plačljivo šolstvo, ki 
mnogim onemogoča izobrazbo. Posebej so 
prikrajšana dekleta in ženske. Zato spodbu-
jajo dekleta, da obiskujejo šole, se učijo, izo-
bražujejo. In tretja skupina jim je pomagala 
pri načrtovanju financiranja. 

Kako ste se sporazumevali?
Mi med seboj – kot vse delo v korporaciji – 
v angleščini. Seveda si z njihovimi pismen-
kami nismo mogli pomagati, povsem smo 
bili odvisni od prevajalcev. To so bili njihovi 
študenti angleščine. Velikokrat nismo vede-
li, ali so nas razumeli, kako so prevedli našo 
angleščino v kitajščino in obratno. Tudi to je 
bilo hudo zanimivo. Verjamem, da je tudi za 
te študente bila to edinstvena življenjska iz-
kušnja. 

Koliko ste Kitajce spoznavali tudi osebno?
V okviru projekta je tako imenovani dan za 
skupnost, kjer greš med navadne Kitajce, da 
spoznaš tudi njihov vsakdan in obenem tudi 
deliš svoje znanje in kulturo. 
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Na tem dnevu so nas starejše gospe učile iz-
delovati njihove tipične jedi, in sicer kot ne-
kakšne žlikrofe, nudlne. Učili so nas pisanja 
pismenk in kitajskih plesov. Pri njih je nava-
da, da namreč zjutraj in zvečer gredo, sploh 
starejše gospe, v parke, kjer jim je ples kot 
nek način rekreacije. Parki so polni teh sta-
rejših gospa, ki plešejo. 
Mi pa smo jim predstavljali naše države in 
ker je bil z nami Brazilec, jih je učil plesati 
sambo in tako naprej. Že nasploh smo jim 
bili zanimivi. Seveda Slovenije niso poznali, 
mogoče kakšen starejši se je še spomnil Ju-
goslavije, ampak po večini niso poznali, od 
kod prihajam. 
En dan nas je tudi direktor Univerzitetno in-
kubacijskega centra povabil k sebi domov, k 
svojim staršem na podeželju. Njegovi starši 
se ukvarjajo z izvozom jabolk in imajo ve-
lik sadovnjak. V mojem timu sta bila poleg 
mene še Američan in Indijec. Zelo zanimiva 
je bila reakcija Indijca, ko je videl sadovnjak 
– on je doma v New Delhiju v še eni betonski 
džungli sveta in dejansko je prvič videl, kako 
rastejo jabolka na drevesu; Američan je po-
vedal, da enkrat na leto gredo v park sadnih 
dreves, kjer plačajo vstopnino za nabiranje 
jabolk, da še otroci vidijo, kako rastejo jabol-
ka. Ko to vidiš in doživiš, si rečeš: oh, kje jaz 
živim, kako lepo je! 

Kaj lahko za konec poveš o Kitajski?
Bili smo v mestu Xi'an, v enem najstarejših 
kitajskih mest (eno manjših kitajskih mest z 
osem milijoni prebivalcev), znano predvsem 
po začetku znamenite 'svilne poti'. Je pa tudi 
eno redkih kitajskih mest, v katerem je sta-
ro mestno jedro, obdano z obzidjem, namreč 
večino obzidij in ostankov cesarske Kitajske 
je bilo uničenih med kulturno revolucijo. 
Zanimivo je, da je v mestu veliko muslima-
nov, ki so prišli v mesto preko svilne poti in 
si zgradili znamenito muslimansko ulico. 
Samo mesto pa je še znano po tem, da so 
v njegovi bližini čisto po naključju šele leta 
1974 odkrili celo vojsko glinenih vojščakov, ki 
izhajajo iz 3. stoletja pred našim štetjem. O 

izvoru vojščakov je veliko legend in teorij, a 
samih dokazov še vedno ni, kaj je res in kaj 
ni. Ena izmed teorij je, da so v času cesarske 
Kitajske po smrti cesarja z njim pokopali 
tudi vso svojo vojsko – žive vojščake, da so 
jih branili v posmrtnem življenju. In legen-
da je, da je takratni cesar bil tako dober, da 
je raje kot žive vojake po svoji smrti zakopal 
glinene. Vendar za to ni nikakršnega doka-
za. Zanimivo pa je, da ima vsak vojščak svoje 
poteze obraza – niti eden ni enak drugemu.  
Predvsem mislim, da imamo vsi napačno 
predstavo o Kitajski. Kitajska postaja zelo 
napredna država. Sama mesta so čista in 
tehnološko napredna. Imajo hitri vlak, s ka-
terim potuješ iz enega konca na drugega 
preko 300 km/h. Njihovi muzeji so sodobni, 
vse je novo in moderno. Mesta pa imajo ne-
predstavljivo polno ljudi, povsod je gneča, 
nikoli nisi sam. Še nekaj; pri nas kar naprej 
poslušaš: kriza, kriza, kje smo v krizi, je že 
mimo, se nam bliža nova … Kitajci občutijo 
gospodarski razvoj, vsi čakajo, pričakujejo 
več, bolje, navdušeni so, srednji sloj občuti 
napredek, lahko si končno kaj privoščijo, 
razvijajo se … Kitajci so optimistični, polni 
energije, navdušeni zrejo v prihodnost. 
Vsa potovanja in izkušnje dela s tujci in tu-
jimi kulturami me bogatijo in širijo moje 
znanje in zaznavanje sveta in okolice. Rada 
imam Slovenijo in Črno – je kot nek košček 
neokrnjenega sveta in rada pridem domov, 
ker imamo toliko lepega in pristnega. Am-
pak moj nemirni duh me še vedno vleče, da 
spoznavam druge ljudi, kulture in načine 
življenja. Preden sem šla na Kitajsko, sem 
zapisala znameniti stavek Nejca Zaplotnika 
»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo do-
segel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil 
v sebi.«

Irena, hvala za ta zanimiv pogovor. Tudi 
nam je razširil obzorje. Želimo ti še veliko 
tako enkratnih doživetij, ki bodo bogatila tvoj 
svet in boš z njim bogatila tudi svojo mlado 
družino in vse, ki jih boš srečevala na svoji 
življenjski poti.

Marta Repanšek in Irena Moličnik

INTERVJU
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SKROMNI POTOKI, MRTVA REKA

Maj, pravijo, najlepši mesec v letu. Narava se 
prebuja, drevje se olista, travniki bogato cve-
tijo. Potoki veselo žuborijo in prenašajo veliko 
voda s hribov, kjer se topi še poslednji sneg. 
Res prava idila, ki je še posebej čudovita v tej 
naši krajini, sicer stisnjeni med pogorje Pece, 
Smrekovca, Olševe in Uršlje gore. Brez poto-
kov ne bi bilo rastja in živalstva in tudi našega 
življenja domala ne. Visoko v hribih začenjajo 
zbirati svoje vode ter rastejo in rastejo, da bi 
od Žerjava naprej tekla že prava reka, reka 
Meža. Tako naj bi bilo, a ni čisto tako!
Kar nekaj potokov se za nekaj časa zelo po-
suši prej in svojo vodo proti Meži prenašajo 
s prekinitvami, a tudi Meža v svojem toku 
ponikne in z zelo skromnim prilivom teče do 
Prevalj. Zaradi tega je v potokih manj življa, 
ribe so manj številčne, ker se težko prebijajo 
v višje ležeče kraje na drstitev ali se sploh ne 
morejo, raki večkrat ostajajo na suhem, ni 
prijetnih tolmunov, kjer je na različne načine 
možna sprostitev ljudi. V toku Meže praktič-
no ni ribištva, tudi kajakaštvo in še kakšen 
šport bi bil na njej možen, če bi tekla v pol-
nem toku. Vse to se dogaja na Savinji in mno-
gih drugih slovenskih rekah, na Meži pa nič. 
Skratka, ekologija po eni strani je pod nivo-
jem potrebnosti in uživanje danosti voda kra-
janom z različnimi vsebinami po drugi strani 
je neprimerno ali celo ni možno. Seveda bodo 
sedaj nasprotniki takšnega razmišljanja šli v 
zrak, da kakšne neumnosti kvasim in to pred-
vsem z dvema protiargumentoma. Prvi je ta, 
da upravljalci in s tem regulatorji tokov vedno 
puščajo potreben ekološki tok vode. Ker jih 
nihče ne kontrolira, se seveda postavlja vpra-
šanje, ali ga res in vedno (večkrat verjetno 
ne, glej priložene fotografije). Pri tem pa je 
ta ekološki minimum itak samo nekaj takega 
kot minimalna plača, preživiš lahko, kakšna 
pa je kvaliteta življenja, je pa že čisto drugo 
vprašanje. In drugi protiargument je ta, da 
so potoki in Meža tako ali tako s tako nizkim 
vodostajem, da nobena aktivnost ni možna. 
Sprejeti takšen argument je sprejeti govorje-
nje na pamet, saj teh potokov in Meže v res 
pravem polnem pritoku že dolga dolga leta ni 

nihče videl. 
Vse to je posledica elektrarn. Elektrarn, ki 
so bile v polpreteklem obdobju zgrajene na 
naših potokih: tri manjše (v Bistri, v Topli in 
v Jazbini) ter dve večji na Meži. Bili smo na-
mreč v obdobju, ko je bilo hudo moderno in 
aktualno graditi male elektrarne. Takrat so 
se tri zgradile, pritisk za še nove pa je bil hudo 
velik. Tudi širša družbene klima, češ produ-
cirajmo elektriko na domačem pragu, je bila 
temu zelo naklonjena, ker je pač elektrike v 
državi kronično primanjkovalo. A na srečo 
za tri elektrarne malo prepozno, a za vse 
nove (po neuradnih informacijah je bilo še 39 
kandidatur za nove male elektrarne) še pravi 
čas, je v Črni (po zaslugi komunalne komisi-
je z Alojzom Repanškom na čelu) prevladala 
trezna presoja in se je postavil moratorij na 
gradnjo novih malih elektrarn, ki očitno drži 
še danes; saj se od tistega časa ni zgradila več 
nobena nova. 
Obstoječe pa žal imamo in bodo ostale, saj jih 
verjetno nihče ni misli podirati, tudi jaz ne s 
tem razmislekom. Zakaj pa potem sploh to 
razmišljanje?
Zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da imam 
kar nekaj slabe vesti, ker sem bil takrat v 
vodstveni strukturi krajevne skupnosti Črna 
in smo premalo naredili za to, da bi preprečili 
kakršno koli gradnjo malih elektrarn. Seveda 
s tem svoje napake in slabe vesti ne bom mo-
gel v celoti opravičiti, a že ko sem to napisal, 
se vsaj malo bolje počutim. In drugi razlog? 
Če že imamo stanje, kot ga imamo, bi zara-
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di tega občina Črna, torej krajani, morala od 
tega imeti večje koristi. V obliki odškodnine. 
To kar je bilo do sedaj, je absolutno premalo 
(pa tudi za to prenizko odškodnino je krivda 
še iz prejšnjih časov, ko so se te cene določile, 
sedaj se pač samo valorizirajo v skladu z in-
flacijo; če se).
Poglejmo malo zelo pavšalne izračune. 
Elektrarni na Meži proizvedeta letno okoli 
19.200.000 kwh, verjetno pa prej več kot manj 
(podatek ni pridobljen direktno od lastnika 
in tudi sicer ga je skoraj nemogoče pridobiti 
zaradi poslovne tajnosti; ga pa lahko lastnik 
negira s konkretnimi podatki). Elektrarne na 
treh potokih proizvedejo okoli 450.000 kwh 
(tudi ta podatek lahko lastniki s konkretni-
mi številkami ovržejo, če je napačen). Skup-
no se torej na vodah v Črni proizvede okoli 
19.500.000 kwh električne energije. Končna 
cena prodane elektrike uporabnikom je za 
gospodinjstva 0,17 EUR/kwh in za gospodar-
stvo 0,08 EUR/kwh, če vzamemo povprečno 
ceno, bi ta bila 0,125 EUR/kwh. In če rečemo, 
da je prodanih 19,5 milijonov kwh, je končni 
strošek uporabnikov električne energije 2,4 
milijona EUR. Za toliko evrov se proizvede 
elektrike na vodah v občini Črna. Kdo vse in 
koliko v verigi od proizvodnje do končne pro-
daje imajo strošek oz. zaslužek (proizvajalec 
elektrike, distributer, prodajalec, davki), je se-
veda že drugo vprašanje in ni predmet tega 
razmišljanja. Seveda je dejstvo, da so proizva-
jalci daleč od zgoraj navedenega zaslužka, 
nedvomno pa je tudi dejstvo, da proizvajalci 
nimajo poslovne izgube, ker če bi jo imeli, se s 
tem preprosto ne bi ukvarjali. Celo več, brez 
dvoma zaslužek ni ravno mali. 
In kaj ima od tega občina Črna? Do vključ-
no leta 2015 je iz koncesnine prejemala nekaj 

več kot 10.000 EUR letno. Od skupno ustvar-
jenega končnega prihodka od proizvedene 
električne energije v občini je to manj kot pol 
odstotka! Žalostno malo!
Leta 2016 pa se je spremenil zakon, ki je ob-
činam vzel še to žalostno malo in prenesel 
pravice do koriščenja vodnih virov na drža-
vo. Ukinil je koncesnine in uvedel tako ime-
novano vodno povračilo. Po neuradno prido-
bljenih podatkih to nadomestilo za koriščenje 
vodnih virov v občini Črna znaša nekaj več 
kot 4.000 EUR letno. Glede na skupno ustvar-
jeni končni prihodek od proizvedene električ-
ne energije v občini je to manj kot dva promi-
la. Katastrofalno malo!
Ampak to na žalost sploh ni več problem obči-
ne, da se dobi katastrofalno malo, temveč dr-
žave, ki to malo pokasira. Občina, kot rečeno, 
po novem zakonu ne dobi nič. Pri tem pa je 
to eden najbolj diskriminatornih zakonov, ki 
si jih je izmislila ta država oz. njeni birokrati. 
Vzela je namreč občinam vsa nadomestila, če 
gre za male elektrarne (vse v naši občini so 
male elektrarne), pustila pa je del nadomesti-
la občinam, če gre za velike elektrarne. Tako 
npr. občina Črna ne dobi nič, občina Dravograd 
pa zaradi elektrarne na Dravi dobi kar pre-
cej sredstev. Absurd! Ta je še toliko večji, če 
pomislimo, da je zajezena Drava občini Dra-
vograd prinesla celo koristi (ribolov, šport na 
Dravi ipd), pri nas pa imamo posušene poto-
ke in mrtvo reko Mežo.
In predvsem razsvetlitvi tega vprašanja je na-
menjeno to razmišljanje. In kaj sedaj? Sedaj 
so prvi na potezi proizvajalci omenjene elek-
trike, da te številke zanikajo, če so napačne. 
In če vsaj približno držijo, se občini splača, da 
začne izvajati svoj pravni interes, da v imenu 
škode, ki je neposredna posledica upadlih (iz-
sušenih) potokov in reke Meže, skupaj s prav 
tako prizadetimi občinami v Sloveniji, ki jih je 
kar nekaj, odločno zahteva spremembo za-
kona, ki je prinesel to absurdno in diskrimi-
natorno stanje. In se občinam povrne (povi-
šana!) koncesnina ali kakorkoli se po novem 
zakonu že imenuje nadomestilo za koriščenje 
voda, katerega posledica je osiromašeno oko-
lje v občini Črna.

Marijan Lačen
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Konec prejšnjega meseca (marec) je bila 
slovenska šolska desetčlanska delegacija 
na strokovnem obisku v Singapurju. Člani 
delegacije so bili predstavniki šolskega mi-
nistrstva, mariborske Univerze, Zavoda za 
šolstvo Slovenije, Zavoda Antona Martina 
Slomška Maribor in trije osnovnošolski rav-
natelji, kjer se uvajajo inovativni didaktični 
pristopi oz. pedagogika 21. stoletja. Zakaj 
Singapur? 
Singapurski učenci in učitelji že več kot de-
setletje veljajo za svetovno velesilo v šolskem 
sistemu (poleg Fincev). Na mednarodnih 
raziskavah znanj so vedno med najmanj pr-
vimi petimi v svetu, zadnja leta pa med tremi 
najboljšimi oz. prvi. Zato se je ministrstvo za 
šolstvo odločilo, da pošlje tja delegacijo prek 
projekta Inovativna učna okolja na dvodnev-
no mednarodno konferenco o vodenju v šol-
stvu, na kateri so predstavljali primere dob-
re prakse in probleme, s katerimi se soočajo. 
Sebe vidijo kot državo, narod, mesto priho-
dnosti, ki razvija pristope izobraževanja za 
prihodnost. V času obiska smo si šli ogledat 
dve šoli ter imeli srečanja na Nacionalnem 
inštitutu za izobraževanje (National Insti-
tute for Education - NIE) in Ministrstvu za izo-
braževanje (Ministry of Education – MOE). 
Predstavili smo si osnovne značilnosti ter 
organizacijo obeh izobraževalnih sistemov, 
nato pa izpostavili posebnosti. Za njih je bil 
pri nas zelo zanimiv didaktični pristop pri 
uvajanju pedagogike 1:1 (en učenec na eno 
digitalno napravo), formativno spremljanje 
pouka ter splošna organizacija pouka za 
glasbo, šport in likovno umetnost. 
Nekaj zanimivosti o singapurskem šolskem 
sistemu: 
Osnovna šola v Singapurju traja 6 let (od 6. 
leta starosti do 12. leta), je obvezna in (vsaj 
minimalno) plačljiva. Velikost razredov je 
običajno med 35 in 40 učenci. Vsaka šola 
ima vsaj 1000 učencev - če jih je manj, šole 
združijo. Običajno število učencev je od 1500 
do 2500 učencev na šoli (za primerjavo – kot 

da vsi občani naše občine obiskujemo šolo). 
S poukom začenjajo ob 7.40, učitelji so na 
delovnem mestu ob 7.15. Pouk se zaključi ob 
13.30 oz. 14.00, vendar učitelji nadaljujejo z 
aktivnostmi na šoli do 17. ure (priprava na 
pouk, sestanki, aktivi ...). Učni jezik je angle-
ščina, otroci pa se poleg tega učijo tudi raz-
ličnih maternih jezikov (malajščina, tamil-
ščina, kitajščina). Osnovno šolo zaključijo z 
izpiti PSLE (Primary School Leaving Exam) 
iz angleščine, materinščine, naravoslovja 
in matematike. Na urniku imajo tudi druge 
predmete (športna vzgoja, glasbena in likov-
na umetnost, social science), vendar niso del 
zaključnih izpitov in se vrednotijo z rubrika-
mi (opisne ocene, z znaki A, B ...). Učna ura 
traja 30 minut, vendar običajno izvajajo blok 
ure brez odmora 60 minut (na 32 do 38°C, 
pri 65 do 85 % vlažnosti, v večini učilnic brez 
klime, odprta okna in vrata). Tedenska obve-
za učitelja tako znaša v povprečju 17 ur (po 
60 minut). 
V zadnjih letih organizirajo tudi popoldan-
sko varstvo (Student Care), ki sicer poteka 
v šolskih prostorih, vendar ga izvajajo pri-
vatna podjetja, starši pa morajo izvedbo pla-
čati (250 $ na mesec). Delovnik večine Singa-
purcev poteka od 9. do 18. ure. Zanimivo je, 
da ne kuhajo doma, temveč se prehranjujejo 
v javnih restavracijah. Šole imajo jedilnico s 
ponudbo zunanjih izvajalcev v šolski kantini 
(običajno jih je več, vsaj 5 različnih kuhinj, 
da lahko zadostijo potrebam različnih kul-
tur), otroci samostojno dnevno poskrbijo za 
plačilo svoje malice. 
Ravnatelje in učitelje imenuje ministrstvo. 
Ravnatelje izbirajo izmed učiteljev, ki jih do-
datno usposobijo in rotirajo med šolami vsa-
kih 5–6 let. Ker so šole velike, ima ravnatelj 
pomočnike in »head of department« (vodje 
aktivov), ki imajo manjšo obvezo. 
Ministrstvo zagovarja holistični pristop k 
izobraževanju, imajo jasno vizijo, kaj priča-
kujejo od izobraževalnega sistema, ki je po-
memben del singapurske družbe. Izpostav-
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ljajo, da so ljudje njihovo edino bogastvo. Na 
MOE večje skupine strokovnjakov, ki so se 
dokazali na različnih področjih, razvijajo 
strategije v petletnih ciklih. Vsakemu sledi 
evalvacija, na osnovi katere razvijajo novo 
strategijo za prihodnje petletno obdobje. Ci-
kle uvajajo v šolski sistem neposredno in ne 
preko projektov. Nimajo nikakršnih težav 
učiti se iz napak in le-te brez težav izposta-
vijo. 
Ko govorimo o strokovnjakih, je treba razu-
meti njihov karierni sistem. Postati učitelj je 
v Singapurju velik izziv. Učitelji lahko pos-
tanejo le najboljši študentje vseh smeri, saj 
fakultete ali univerze v stilu naše Pedagoške 
fakultete nimajo. To pomeni, da študirajo 
različne profile iz naravoslovja, družboslov-
ja, ekonomije, zdravstva, gradbeništva, inže-
nirstva ... ter se nato v posebnem dvoletnem 
izobraževanju za učitelje na NIE (Nationa-
tional Institute of Education) učijo učiti. Pot 
do poklica in službe je zahtevna, zanjo lahko 
po končani diplomi zaprosi le najboljših 30 
% študentov v generaciji. Kandidati opravijo 
poseben intervju in šele nato lahko tisti, ki so 
sprejeti, zaprosijo za štipendijo za dvoletno 
izobraževanje na NIE. Po končanem usposa-
bljanju je učitelj imenovan s strani ministr-
stva na šolo; če delovno mesto zavrne, mora 
vrniti štipendijo. 
Njihovi najboljši učitelji po nekajletni praksi 
v razredu lahko napredujejo kot sodelavci 
MOE ali NIE za določeno obdobje. To pome-
ni, da so zaposleni na MOE ali NIE za dolo-
čeno obdobje (3–5 let) ter se po izteku tega 
obdobja vrnejo v šolo kot učitelji ali ravnate-
lji. MOE izrazito spodbuja takšno kroženje 
kadrov. Dobra ideja je tudi sodelovanje šol, 
ki jih združujejo v klastre oz. mreže šol po 
približno 10 šol, katerih učitelji aktivno sode-
lujejo in tako razvijajo učeče se skupnosti. V 
širšem smislu skupnost učiteljev Singapurja 
deluje v zaprti Facebook skupini – v kateri 
so povezani vsi učitelji, ne glede na predmet, 
ki ga poučujejo. Spodbuja se izmenjava izku-
šenj in delitev primerov dobre rabe. 
Strategije na področju izobraževanja so vse-
skozi neposredno povezane s sprememba-
mi v singapurskem gospodarstvu in družbi. 

Ker so ugotovili, da družba postaja komple-
ksna in da se lahko kot družba uspešne-
je pripravijo na prihodnost, so v trenutnem 
ciklu večjo vlogo namenili vrednotam in 
kompetencam (soft skills). Kljub uspehom 
na mednarodnih testiranjih sami menijo, da 
imajo težave s kompetencami (transversal 
skills), ki jih v zadnjih letih uvajajo v šole. Rav-
no lansko leto so na državnem nivoju uvedli 
personalizirano izobraževanje, kar pomeni, 
da učenci pri posameznih predmetih napre-
dujejo na različnih nivojih. V Singapurju je 
napredovanje otrok v sistemu (npr. prehod 
iz osnovne v srednjo šolo) odvisno od števila 
točk, ki jih dosežejo na zunanjih preverja-
njih. Zaradi tekmovalne narave šolskega sis-
tema, zaradi stresa, ki ga doživljajo učenci, 
in zaradi večje pravičnosti želijo spremeniti 
sistem napredovanja tako, da bo lahko uče-
nec za posamezen predmet izbral nivo, na 
katerem bo lahko opravljal teste. Tako bodo 
učenci lahko na višjih nivojih razvijali pod-
ročja, ki jih zanimajo, na ostalih pa dosegali 
vsaj minimalne standarde. Prehod na boljše 
šole tako ne bo rezerviran le za tiste z naj-
več točkami, ampak se bo štelo tudi, na kate-
rih področjih učenci dosegajo izjemne rezul-
tate. Zavedati se moramo, da njihov nivojski 
pouk in šolski sistem ni direktno primerljiv 
s slovenskim (že po 6 letih osnovnošolskega 
šolanja imajo učenci različne izstopne mož-
nosti – se odločijo kam naprej in ne po 9 le-
tih, kot v Sloveniji). 
Delo učiteljev olajša dejstvo, da sta disciplina 
in znanje vrednoti in starši to podpirajo, saj v 
tem vidijo prihodnost svojih otrok. Dodatno 
skrbijo za učence iz depriviligiranih okolij 
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kot tudi za nadarjene. Za nadarjene prepoz-
najo pri 9. letih približno 1 % generacije, ki 
ima možnost šolanje nadaljevati v posebnih 
oddelkih, ki jih oblikujejo na izbranih šolah. 
Šolstvo je centralizirano. Ministrstvo razvija 
in vzpostavlja enoten sistem, tako za šolsko 
dokumentacijo, letos pa so uvedli tudi Onli-
ne Learning Management System (LMS), v 
katerega so vključili vse učitelje in učence. 
Sistem so razvijali od leta 2014, omogoča pa 
sodelovanje na daljavo, ne le med učiteljem 
in učenci, ampak tudi med učenci. Učna gra-
diva za LMS, ki je usklajen z učnimi stan-
dardi, lahko pripravljajo vsi učitelji, vendar 
na ministrstvu pregledajo njihovo kvaliteto, 
preden jih objavijo. Sistem učiteljem omogo-
ča personalizacijo gradiv za učne ure. 
Povezanost oz. sodelovanje med tremi glav-
nimi inštitucijami NIE, MOE in Univerze je 
dovršeno v vseh fazah delovanja šolskega 
sistema od skupne vizije, načrtovanja izo-
braževanja učiteljev, izvajanja pouka, pre-
verjanja in evalvacije. Takšen pristop NIE 
omogoča, da so prava valilnica pedagoških 
sprememb, ki jih uvajajo skozi usposabljanje 
učiteljev, tako bodočih kot tistih, ki že pouču-
jejo. V sklopu svojih prostorov imajo različne 
učilnice prihodnosti, opremljene s sodobno 
tehnologijo, kjer izvajajo izobraževanja za 
učitelje. Poudarek pri izobraževanju učite-
ljev v sklopu NIE-a je na sodelovalnem delu 
in problemskem učenju. 
Šolanje na univerzi ni brezplačno, je pa do-
stopno. Štipendije prejema 20 % najboljših v 
generaciji in učenci iz revnih družin. Študij 
lahko nadaljujejo v tujini, vendar se morajo 
po končanem študiju vrniti v Singapur in de-
lati vsaj 6 let ter tako vrniti vložek skupnosti. 
S tem preprečujejo beg možganov. 
Glavna skrb MOE je za vrednote in skup-
nost, s poudarkom na skupnih vrednotah 
celotne družbe. Singapur nima naravnih 
virov, zato so učitelji izjemno pomembni za 
razvoj družbe. Spoštovanje med učitelji in 
predstavniki oblasti ter tudi s strani celotne 
družbe je na izjemno visokem nivoju. 

Po mednarodnih standardih so dobri, a dve 
področji izstopata: 

- nenehno eksperi-
mentirajo in se učijo 
iz izkušenj; 
- nenehno imajo v 
mislih razvoj posa-
meznega otroka in 
mu omogočiti, da 
doseže največ znot-
raj svojih zmožnosti. 
Druga ministrica za 
izobraževanje (ima-
jo namreč dva mini-

stra za šolstvo) Indaree Rajah je izpostavila, 
če bodo učenci imeli kompetence, ki jih ne 
more nadomestiti tehnika, kot npr. kreativ-
nost, inovativnost, kritično razmišljanje, pre-
izkušanje brez strahu ..., ni potrebna zaskrblje-
nost glede zaposljivosti in prihodnosti. 
Iskanje odgovora na vprašanje, »kako prip-
raviti učitelje do tega, da bo razumel, da 
neuspeh ni poraz, ampak priložnost za uče-
nje iz izkušenj«, je vsekakor velik izziv. Niso 
pomembne le ocene, pomemben je proces 
učenja, ocene in izpiti so le povratna infor-
macija. Pomembno je zagotoviti čim več av-
tentičnih učnih situacij učenja ter zmanjšati 
število učnih ocen. 
Še dve posebnosti iz obiska osnovne in sre-
dnje šole, ki je starostno primerljiva z na-
šim III. vzgojno-izobraževalnim programom 
osnovne šole. 
Canberra Primary School - na šoli je 1400 
učencev, vsak ima svoj i-pad, kupijo ga starši, 
tudi račun je vezan na njihovo ime in e-poštni 
naslov, saj tako prevzemajo soodgovornost 
za njegovo rabo (npr. nalaganje aplikacij). 
Učenci tablic ne smejo polniti v šoli, njihova 
naloga je, da doma poskrbijo, da je njihova 
baterija napolnjena, saj s tem razvijajo svo-
jo odgovornost. Šola otrokom iz depriviligi-
ranih družin finančno pomaga pri nabavi 
naprav in dostopu do interneta. Otroci se na 
posebni šolski prireditvi zaobljubijo in zah-
valijo staršem za kupljeno tablico (foto). 
Crescent Girls School 
To je Microsoftova inovativna dekliška šola. 
Je avtonomna državna šola in kot taka pre-
jema nekoliko več finančnih sredstev kot 

V RAZMISLEK
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ostale. Je štiriletna srednja šola, ki dekleta 
pripravlja na najvišjo raven zaključnih izpi-
tov. Vstopni pogoj za sprejem je 242 točk (od 
300 možnih, ki pa jih ne doseže nihče v drža-
vi, najvišje poprečje je okoli 260 točk). 
Zagovarjajo celosten pristop k izobraževa-
nju, kjer razvijajo tako značaj, akademske 
dosežke in vrednote. Dekleta morajo izbrati 
tudi predmete s področja športa, umetnosti, 
uniformiranih skupin ali klube (npr. fotogra-
fija, računalništvo …). Vključujejo se tudi v 
delo lokalne skupnosti in opravljajo prosto-
voljno socialno delo v tujini. 
Zelo hvaležna sem za priložnost, da sem kot 
članica slovenske delegacije imela možnost 
v živo spoznati najbolj opevan, poveličevan 
in vzoren šolski sistem na svetu. Velik vtis 
je name napravilo usklajeno delovanje vseh 
treh glavnih akterjev izobraževanja: ministr-
stva, zavoda za šolstvo in univerze, ki sku-
paj oblikujejo in izpolnjujejo ter popravljajo 
oziroma dopolnjujejo vizijo šolstva. Živijo in 
načrtujejo v realnem času, realnem okolju 
s pogledom, usmerjenim v prihodnost. Ne s 
projekti, temveč z državno usmerjeno poli-
tiko. To pri naših institucijah močno pogre-
šam, saj vsak dela mimo drugega in skrbi le 
za svoj vrtiček. 
Ravno tako je hvale vredna skrb za učitelje 
na začetku kariere poučevanja in med, saj 
nikoli niso prepuščeni sami sebi, temveč 
imajo vedno v institucijah zaslombo in mož-
nost osebne strokovne rasti. Z raznimi on 
line strategijami omogočajo izmenjavo stro-
kovnega gradiva, primerov dobre prakse, 
presenetljivo ne le za učitelje, temveč tudi za 
učence. 
Seveda nismo mogli mimo tega, da ne bi o 
šolskem sistemu povprašali naključne ose-
be, ki so prihajale v stik z nami (taksisti, voz-
niki avtobusov, starši pred eno izmed šol, vo-
dič ...). Ne glede na njihov položaj oz. delovno 
mesto v družbi so vsi poudarjali pomen šole, 
izobrazbe za njih in njihove otroke in da so 
za to pripravljeni narediti vse. To vse pa pos-
tane še bolj zanimivo, saj nam na uradnih 
srečanjih o tem niso govorili. Skoraj brez 
izjeme, po besedah več različnih taksistov, 
vodiča in po preverjanju pri gostujočih rav-

nateljih, starši po končani uradni šoli od 7. 
leta dalje pošiljajo otroke v zasebne šole v 
popoldanskem času. Te trajajo večinoma od 
15. do 22. ure. Tu se učijo različnih predme-
tov oz. veščin, kompetenc. Na mnogih poglab-
ljajo znanje, ki ga v dopoldanskem času sli-
šijo v redni šoli. Bili smo na obisku na enem 
izmed teh kolidžev, kjer so se 13-letniki učili 
o bosanski vojni v 90-ih letih ter pred tem o 
razpadu SFRJ. Niso vedeli, da bomo njihovi 
gosti, ker je bilo to urejeno na sami konfe-
renci, zato se niso »pripravljali« za nas. Po 
uvodnem srečanju nas je direktor kolidža 
(zdravnik po osnovni izobrazbi) prepustil 
svojim dijakom. Ti so nas zasuli z vprašanji 
na to temo. Ogromno so vedeli, pa ne toli-
ko faktografskega znanja kot o vojaško, po-
litično, gospodarski, logistični ter še kakšni 
prepletenosti in usodnosti dogodkov. Da se 
vrnem nazaj. Za ta zasebna izobraževanja 
povprečna družina za otroka nameni 3.000 
$ (singapurskih) na mesec in jim tega sploh 
ni žal. Tako nakup tablic kot investiranje v 
popoldansko izobraževanje sprejemajo kot 
investicijo v prihodnost svojih otrok in dru-
žine kot celote. 
Imajo zelo spoštljiv odnos do učiteljev, otroci 
do staršev. V bistvu se država kot celota, ki 
leži na otoku, ki nima naravnih virov (celo 
pitno vodo uvažajo iz Malezije), nima svoje 
dolgoletne zgodovine (od 1965. samostojna, 
1891. ustanovljeno mesto/pristanišče), ki je 
mešanica več narodov, zaveda, da so edini 
kapital ljudje in da se v ljudi splača investi-
rati, v njihovo znanje, izobrazbo. Sebe vidijo 
kot državo prihodnosti, mesto prihodnosti ... 
Res smo glede na geografski obseg 28-krat 
večji kot Singapur, vendar spadamo v krog 
manjših držav na svetu kot Singapur. Kdaj 
se bomo vsaj malo približali njihovi miselno-
sti in spoštljivosti do soljudi? Kdaj bomo za-
čeli ceniti znanje, inovativnost, kreativnost? 
Pa ne le na načelni ravni, temveč v praksi? 
Kdaj bomo ugotovili, da je v sinergiji moč de-
lovanja in bistvo naroda? Vprašanja, vpra-
šanja, razmišljanje, upanje in delovanje, tudi 
to je rezultat tega obiska. 

Romana Košutnik, ravnateljica
OŠ Črna na Koroškem

V RAZMISLEK
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NEKAJ UGOTOVITEV O SVINCU

V RAZMISLEK

Rudnik je na področju svinca naredil izred-
no veliko. Včasih se je govorilo o tonah svin-
ca, ki se je spuščal v zrak, sedaj govorimo le 
še o kilogramih. Najprej so očistili Mežo, od 
Žerjava do Prevalj je bila namreč nekoč vsa 
motna. 
Ko je Rudnik še obratoval, smo velike koli-
čine kamnine oz. rude, ki je prišla iz jame, 
nakopičili zunaj, a svinca je bilo v tem komaj 
kake tri do pet procentov. Ko se je rudnik 
zapiral, je ostala vsa tista halda v Žerjavu, 
in tega naj ne bi izkoriščali. Dr. Ramšakova, 
prva zdravnica, ki se je ukvarjala z zastrupi-
tvami delavcev, je ugotovila, da tisti svinec, ki 
je v izkopanih kamninah, v rudi (v galenitu, 
PbS), v glavnem ne škoduje. Pred leti smo iz 
jame dajali delavce delat v topilnico, ker naj 
bi bili zaradi dela v jami zastrupljeni, pa v 
bistvu niso bili tako zastrupljeni, saj so ugo-
tovili, da je bilo odvisno od njihovega dela. 
Tisti, ki so nekoč v jami vrtali, so bili pred-
vsem zelo nasičeni z apnencem, da so bili 
čisto beli kot mlinarji. Ti, ki pa so vrtali skozi 
rudo, pa so bili svetlo sivi. Ramšakova je ugo-
tovila, da za mnoge v jami ni bilo nevarnosti, 
če so seveda nosili masko. 
Separacija je bila nekdaj pri pridobivanju 
svinca vmesni člen; tam se je vsa kamenina 
glede na fizikalne lastnosti ločila na to, kaj 
je ruda in kaj je ostala kamenina. Jalovina 
je šla ven, ruda pa se je drobila, na koncu 
se je zmlela, in to je bil del, ki smo ga spuš-
čali po Meži. Mivka, ki je pri tem nastala, je 
bila kemijsko predelana, strupena pa zara-
di tega, ker so vanjo dajali razne kemikalije 
in strupe, da so ločili svinec od apnenca. Ta 
mivka ni za gradbene namene, čeprav so jo 
naši delavci večinoma pokupili. 
Po ukinitvi separacije ni bilo več koncentra-
ta v prahu (PbS), ki smo ga v pražarni pra-
žili tako, da smo dobili praženec PbO, kate-
rega smo v visoki peči (plavžu) topili, da smo 
dobili tekoči svinec in ga nato vlivali v poseb-
ne kalupe. Po ukinitvi pražarne smo se reši-
li velike količine SO2 plina, ki je povzročal 

požige drevja po naših gozdovih. Dokaz je v 
Obistovih pečeh, ki so postale zopet zelene, 
pred tem pa so bile gole.
Sedaj ko separacije ni več, smo ustanovili 
podjetje Gradbeni materiali, kjer prodajajo 
haldo za mnoge stvari, pa tudi mivko, ki pa 
je zdaj tako predelana, da ni nevarna, zato 
se lahko uporablja tudi za peskovnike in od-
bojkarska igrišča. Brez problema, toda te 
površine naj bi se, kadar se ne uporabljajo, 
pokrivale! 
Znano je, da večina Črnjanov pije vodo, ki 
teče skozi rudnik, kjer je še vedno svinec. 
Vendar ni nobene bojazni, da bi bili zaradi 
tega zastrupljeni. O tem govorim, ker je to 
dokazano. 
Spomnim se starega igrišča za šolo, ki je bilo 
pozimi pokrito s snegom, nanj se je nabiral 
svinec in spomladi je bila tam ena velika 
luža, kajti ni bilo odtokov, da bi vse to odtek-
lo, otroci pa so tam skakali in dihali s polno 
paro. 
Sedanji športni park na Pristavi je res kra-
sen in gre pohvala vsem zaslužnim za to, 
vendar ko gledam tenis igrišče, pogrešam 
izpiranje le-tega. Pri vsakem projektu bi mo-
ral biti projektant bolj dosleden oziroma ob-
činski svet bi moral sprejel odlok, da naj vsi 
projektanti obvezno upoštevajo, da se v Črni 
svinec še vedno nahaja. Na primer parki-
rišča, ki so narejena iz ploščic ali tlakovcev, 
niso v redu, saj se v režah nabira svinčeni 
prah. Tržnico so tlakovali, pa to ni dobro, 
morala bi biti asfaltirana. Ko zjutraj pripe-
ljejo robo, jo mečejo sem in tja, prah pa se 
dviguje na hrano. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki raz-
iskuje vsebnost svinca pri otrocih, je zame 
malo čuden: problematika naj bi se reševala 
na licu mesta, ne pa nekaj deset kilometrov 
oddaljeno. Ugotovili so, da je svinec še vedno 
prisoten, kar je v redu ugotovitev. Ko delajo 
meritve vsebnosti svinca pri otrocih, se mar-
sikatera mama vpraša: Kaj pa jaz, koliko pa 
sem jaz zastrupljena? Merilci za otroke, ki 
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Kulinarična delavnica, izdelava
kločevih nudlnov

Praznovanje dneva žena v Koprivni

Ustvarjalna delavnica, izdelava nakita

UTRINKI

V RAZMISLEK

jih preverjajo, sploh ne vedo, kje so njihovi 
starši zaposleni, ali delajo v rudniku, kje ži-
vijo, kako daleč so od rudniških obratov … 
Upam, bo naslednja seja NIJZ v Črni, in si-
cer odprta za vse, tako da se je lahko udeleži 
vsak in pove svoje stališče, saj še vedno velja 
pregovor, da več ljudi več ve.
Prisotnost svinca se je zmanjšala, tudi to je 
res, filtri so pomagali. Sedaj pa uporabljajo 
vrečaste filtre, ki pa se včasih strgajo. Tudi 
za to je rešitev. Mene so v rudarski šoli na-
učili osnovno pravilo, da je treba za črpanje 
vode imeti dvojno kapaciteto črpalk, da če 
se ena pokvari, hitro uporabiš drugo, pa dva 
dovoda energije (elektrike) ter dva cevovoda 
za odtok. To je bil temelj znanja, sedaj pa te 
logike ne vidim, kajti tudi pri vrečastih filtrih 
bi moral delovati tak varnostni ukrep.
Ugotovili so, da so dekleta bolj dovzetna 
za svinec. Ne vem, zakaj, to bi nam morali 
strokovno pojasniti in nam dati kak nasvet. 
Ko ugotavljajo zastrupljenost otrok, je le-ta 
kako leto večja, drugič pa manjša; meni to 
ni bilo normalno, kasneje pa so povedali, da 

je bilo manj vsebnosti svinca, ker je bilo de-
ževno leto. Dež je torej spiral svinec! Res, ne-
koč smo v Žerjavu, med rudniškimi obrati, 
glavno dovozno cesto od spomladi do jeseni 
spirali z vodo, za to je redno skrbel eden od 
gasilcev. To je pomembna ugotovitev, ki bi jo 
bilo potrebno vedno upoštevati.
Čez celo zimo in daleč v pomlad so zaradi 
nevarnosti poledice naše ceste 'pošodra-
ne', na debelo posute z drobnim kamenjem. 
Tega tovornjaki povozijo, zmeljejo in spet se 
dviguje prah, tja do velike noči, ko končno 
očistijo ceste.  Če hočemo še kaj več raziska-
ti, moramo vedeti tudi, kolikšen promet gre 
skozi kraj. Tovornjakov, ki vozijo na primer 
mimo naše hiše, je ogromno - ne 30 na leto, 
kot je zapisal en projektant, več kot toliko jih 
sedaj v enem dnevu ropota skozi kraj.
Moj predlog je, da bi se šla županja zmenit 
s TAB-om, da kupi gasilne cisterne, ki bi pod 
vodstvom gasilcev redno izpirali ceste v na-
šem naselju.

Jože Leskovec
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KKŠ – KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV
SE PREDSTAVI

Klub koroških študentov (v nadaljevanju 
KKŠ) je krovna študentska organizacija Ko-
roške regije in hkrati najstarejši študentski 
klub v Sloveniji, saj je bil ustanovljen leta 
1952.
Namen KKŠ je vzpostavljanje čim boljšega 
socialnega položaja članov ter razvoj obštu-
dijskih in interesnih dejavnosti na področju 
koroške regije oziroma vseh štirih upravnih 
enot, ki zajemajo področje delovanja KKŠ: 
UE Slovenj Gradec, UE Dravograd, UE Rad-
lje ob Dravi ter UE Ravne na Koroškem. 
Kaj počnemo?
Aktivisti KKŠ si vsako leto zastavljamo cilje, 
ki jih želimo po najboljših močeh uresničiti, 
saj menimo, da je to pomemben del študent-
skega organiziranja. Trudimo se ohranjati 
in nadgrajevati sodelovanje z društvi v koro-
ški regiji, prav tako pa skrbeti za ogled Ko-
roške po vsej Sloveniji. 
Študentom in dijakom na Koroškem omogo-
čamo razne dogodke, predavanja, športne 
prireditve, izobraževanja in jim s tem poma-
gamo pri kvalitetnemu preživljanju proste-
ga časa.
Za člane vseh štirih upravnih enot izvajamo 
razpise in natečaje za inovativno-ustvarjal-
ne izzive na petih različnih področjih, ki so: 
izobraževanje, sociala, kultura, šport in za-
bava.
Se želiš včlaniti?
Če si študent ali dijak in se želiš včlaniti v 
Klub koroških študentov, lahko na uradne 
ure KKŠ prineseš originalno potrdilo o šola-
nju in izpolniš še pristopnico o včlanitvi. Za 
včlanitev v klub NI potrebna članarina!
V KKŠ se trudimo, da privabimo mladi ka-
der s svežimi idejami za sodelovanje pri pro-
jektih. Vsako leto septembra na novo sestav-
ljamo ekipo, ki aktivno sodeluje pri raznih 
projektih. Če bi te to delo zanimalo, lahko 
prebereš več informacij na: www.klub-kks.
si ali na naših družbenih omrežjih. 

KKŠ SUMMER BREAK 2019
Klub koroških študentov letos, 6. julija 2019, 
že tretjo leto zapored prireja KKŠ Summer
Break. Dogodek temelji na športnih turnir-
jih (tenis, mali nogomet, nogomet na umetni 
travi, ulična košarka, odbojka v vodi in od-
bojka na mivki), poleg tega pa se na prizo-
rišču odvija tudi pestro dnevno dogajanje v 
sodelovanju s koroškimi podjetji in društvi, 
ki bi se rada predstavila koroški mladini. Za 
večerno dogajanje pa bodo poskrbeli odlič-
ni glasbeniki iz celotne Slovenije, ki so pa za 
zdaj še skrivnost in bojo razkriti v prihod-
njih mesecih.
Vljudno vabljeni na dogodek tega poletja, če 
pa se želite udeležiti športnih dogodkov, se 
lahko prijavite z linkom, ki ga najdete na na-
šem Facebook profilu.
Kje je najlepša klet na Čečovju?
Na Ravnah na Koroškem, na Čečovju 5, naj-
deš najlepšo klet: Koroški mladinski kulturni 
center Kompleks! Znan je predvsem po svoji 
koncertni dejavnosti, organizira pa tudi do-
godke s področja neformalnega izobraževa-
nja, zdravega načina življenja, ustvarjalnosti 
ipd.Če bi se  želel/a vključiti v njihove projek-
te, piši na ana.pisar@kompleks.it. Pod men-
torstvom izkušenih aktivistov mladinskega 
centra se boš lahko spoznal/a z organizaci-
jo dogodkov in večjih projektov, srečeval/a 
nove ljudi, doživel/a zanimive izkušnje in 
pridobil/a pomembne izkušnje ter referen-
ce. Nanje se lahko obrneš tudi, če imaš idejo 
za organizacijo dogodka, pa ti manjka izku-
šenj, finančnih sredstev ... odprti so za nove 
predloge! 
Vsekakor pa vabljen/a, da si na njihovi sple-
tni strani www.kompleks.it ogledaš pester 
nabor dogodkov, ki ga nudijo vsak konec te-
dna in se jih udeležiš. Več informacij najdeš 
tudi na njihovem Facebook, Instagram ali 
Twitter profilu! 
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UČENCI PREDSTAVLJALI ČRNO V
NAJBOLJŠI LUČI

Turizmu pomaga lastna glava

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet turistič-
na vzgoja, so letošnje šolsko leto ponovno so-
delovali na državnem festivalu Turizmu po-
maga lastna glava, ki ga organizira Turistična 
zveza Slovenije in je letos že 33. Tema projekta 
je bil turistični spominek domačega kraja. 
K delu smo pristopili resno in odgovorno, saj 
nas je poleg končnega izdelka čakala še semi-
narska naloga. Kljub vabljivemu naslovu so 
imeli učenci kar nekaj preglavic pri izbiri pra-
ve ideje. Vedeli so, da morajo turistom ponudi-
ti spominek, ki bo prepoznaven za naš kraj in 
ga bodo z veseljem odnesli domov. Hkrati so 
želeli, da bo dovolj privlačen in uporaben. Iz 
lastnih izkušenj so povedali, da jim spominki, 
ki ležijo potem leta pozabljeni na policah, niso 
prav nič zanimivi. Vse bolj pa se uveljavlja tudi 
kulinarika. 
Enotni pa so si bili, da naš majhen kraj skri-
va veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. 
Prepoznan je tudi po zaslugi naših odličnih 
smučarjev. Ker se nikakor niso mogli spora-
zumeti, čemu dati prednost, je nastala pisana 
paleta spominkov našega kraja.  
Med raznoliko naravno in kulturno dediščino 
spada tudi rudnik svinca in cinka. Ta je dal 
kraju neizmeren pečat. Skoraj vsaka družina 
je tako ali drugače povezana z njim. Učenci 
so z nekdanjim halenskim rudarjem opravili 
intervju in podrobneje spoznali težko knapov-
ško delo, vse skrivnosti temačnih rovov in pri-
povedke, ki so ob tem nastajale. Kot spominek 
smo pripravili vrečo s pravo knapovško mal-
co: “ržen kroh, japko in špeh”. Izdelali smo še 
desko v obliki smuči, saj je tudi smučanje zelo 
zaznamovalo naš kraj. Na njej smo na tržnici 
ponudili “tovste grumpe“.  
Ob raziskovanju naše preteklosti smo prido-
bljeno znanje zapisali še v obliki zgodbice. 
Učenci so knapovško igro v narečju predsta-
vili obiskovalcem naše stojnice. 
Podzemlje Pece je dalo navdih še za en spomi-
nek, in sicer verižico z mineralom. Wulfenit, 
ki se pogosto pojavlja skupaj s svinčevimi ru-
dami, smo vstavili v miniaturne stekleničke, ki 

lahko služijo kot obesek na verižici.
Seveda ne moremo mimo perkmandlca, ki 
je nagajal knapom. Izdelali smo njegovo sil-
hueto, ki je popestrila našo stojnico. Manjše 
perkmandlce pa so naši “turisti” izdelali na 
delavnici skupaj s skupino otrok v vrtcu. 
Verjetno ni v našem kraju otroka, ki ne bi poz-
nal pripovedke o Kralju Matjažu. Tudi ta nas 
je vodila pri ustvarjanju spominka, saj smo iz-
delali magnetke v obliki krone.
Pa smo že na površju in tu je naša častitlji-
va Najevska lipa, ki smo jo vsekakor morali 
vplesti med naše spominke. Iz lipovega lesa 
smo izdelali obeske za ključe, in sicer v obli-
ki lipovega lista. Naši najmlajši v vrtcu pa so 
pod mentorstvom učencev izdelali še obeske 
iz gline z odtisom lipovega lista.
Z našimi spominki smo se v torek, 9. 4. 2019, 
predstavili na turistični tržnici v Merkator 
centru v Velenju. Z nekaj začetniške sramežlji-
vosti smo proti opoldnevu že prav pogumno 
predstavljali črnjansko naravno in kulturno 
dediščino ter spominke izpod gore Pece. Našo 
vnemo in delo so opazili tudi člani komisije, 
saj smo prejeli srebrno priznanje. To nam je 
dalo nov zagon in že razmišljamo, kako pro-
movirati domači kraj naslednje leto.

Mentorici projekta:
Ana Kamnik in Barbara Komar
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POUČEVANJE, PODPRTO Z IKT
(informacijsko komunikativno tehnologijo),

NA OŠ ČRNA NA KOROŠKEM

Učenci OŠ Črna so predstavili uporabo sodobnih 
digitalnih tehnologij pri pouku učiteljem z dru-
gih koroških šol

Vsi se verjetno strinjamo, da se naš svet zelo 
hitro spreminja in razvija. Včasih mu le stež-
ka sledimo, še posebej ko govorimo o tehno-
logiji. Nič kaj drugače ni v izobraževanju. Če 
želimo slediti trendom in ostati v 21. stoletju, 
se moramo vprašati, kaj in predvsem kako 
učiti. Zelo velik odstotek poklicev, za katere 
se danes mladi kvalificirajo in izobražujejo, 
pred nekaj leti še ni obstajal. Ali če se izrazi-
mo nekoliko drugače: danes otroke izobra-
žujemo za poklice, ki sploh še ne obstajajo. 
Ravno zaradi tega in zaradi dejstva, da otro-
ci danes živijo in se odzivajo drugače kot v še 
nedavni preteklosti, je potrebna sprememba 
tudi v izobraževanju.
Kot na vsaki šoli se tudi na osnovni šoli Črna 
na Koroškem venomer sprašujemo, kako ot-
rokom približati učni proces in, seveda, kako 
jih čim bolje pripraviti na življenje. Verjetno 
je eno največjih vprašanj v vzgoji in izobra-
ževanju, na kakšen način podajati znanje ot-
rokom in jim ga približati, da bo izkoristek 
maksimalen. Ker je tehnologija postala ve-
lik del našega vsakdana in je pogosto nujno 
potrebna, njena uporaba pa neizogibna in 
za otroke še posebej privlačna, je vključitev 
le-te v proces vzgoje in izobraževanja nujno 
potrebna.
Na OŠ Črna na Koroškem skušamo tehno-
logijo aktivno vključiti v poučevanje na vseh 
področjih. Iz tega razloga se tudi redno izo-
bražujemo ter smo vključeni v projekt Ino-
vativna učna okolja, podprta z IKT. Poleg 
znanja in pridobljenih novih pogledov na 
vzgojno izobraževalno delo pa je pozitivna 
stran projektov tudi pridobitev nekaj prepo-
trebne IKT tehnologije, ki je v koraku s ča-
som 
V preteklih letih se je izkazalo, da je kljub 
temu da so otroci zelo povezani ali včasih 
že kar navezani na tehnologijo in so na tem 

področju izredno domači, njihovo znanje 
na področju smotrne uporabe tehnologije v 
namene izobraževanja in varnosti na inter-
netu izjemno šibko. Znanja iz uporabe ne-
katerih osnovnih programov, kot so Power 
Point, Word, Excel, pošiljanja elektronske 
pošte, navajanje virov oziroma spoznavanje 
vse večje resnosti plagiatorstva, iskanje in 
selekcioniranje informacij so dandanes zelo 
pomembna, zato je še toliko bolj potrebno 
krepiti digitalne kompetence tako učencev 
kot tudi učiteljev. 
Ob začetku letošnjega šolskega leta smo iz-
vedli celoten teden dejavnosti z IKT, kar je 
inovacija na Koroškem, če ne kar v Sloveniji. 
V enem tednu smo strnjeno izvedli več dne-
vov dejavnosti, kulturni dan, tehniški dan, 
naravoslovni dan in športni dan. Rdeča nit 
celotnega tedna je bilo medpredmetno po-
vezovanje na temo kulturne in naravne 
dediščine domačega kraja z uporabo IKT 
naprav in orodij. Tako so recimo osmošolci 
spoznavali Potočko zijalko. Med potjo so s ta-
bličnimi računalniki evidentirali zanimivosti 
ter jih kasneje združili v kratki predstavit-



31

NA POGOVORU Z MLADO UMETNICO
MONIKO ČEPIN

veni filmček. Učenci od tretjega do sedme-
ga razreda so spoznavali reko Mežo in njen 
izvir. Na športnem dnevu so se v skupinah 
odpravili do izvira reke Meže. S tablicami in 
s pomočjo atraktivne aplikacije so opravlja-
li zanimive naloge, ki so se medpredmetno 
povezovale, in iskali namige, kako priti do 
cilja. Tako so sami raziskovali pot in se zra-
ven še veliko naučili. Na tehničnem dnevu so 
učenci spoznali oziroma nadgradili osnovna 
znanja Worda, Excela in Power Pointa. Pou-
darili so zlata pravila pošiljanja elektronske 
pošte ter preizkusili način dela v spletni učil-
nici. Obnovili so osnovna pravila varnega 
brskanja in komuniciranja s pomočjo spleta. 
Teden dnevov dejavnosti z IKT smo zaključili 
v šolski telovadnici, kjer so učenci predstav-
ljali drug drugim, kaj vse so tisti teden doži-
veli. Kot prava učeča skupnost so se učenci 
med predstavitvami učili drug od drugega. 

Nastalo je veliko izdelkov, predstavitev in za-
nimivih vsebin.
Otrokom je bil predstavljeni način dela zelo 
všeč. Poleg zanimivega dogajanja in različ-
nih dejavnosti so med celotnim tednom pri-
dobili veliko informacij in znanja, ki so ga 
pričeli tudi povezovati. To pa je tudi eden 
izmed naših glavnih ciljev, saj je samo zbira-
nje in pomnjenje podatkov brez sposobnosti 
njihovega povezovanja, selekcioniranja in 
uporabe precej brezpredmetno.
Na OŠ Črna na Koroškem se bomo še naprej 
trudili za dobro in predvsem uporabno zna-
nje učencev, zato bomo tudi v prihodnje po-
skušali stopati v korak s časom, uvajati nove 
načine poučevanja ter tako pouk narediti 
kakovostnejši ter zanimivejši.

Marko Sonjak
Tamara Oblak

Ni dolgo tega, odkar se je širši javnosti 
razkrila mlada Črnjanka Monika Čepin, ki 
zelo rada ustvarja na likovnem področju, 
ljubiteljsko pa se ukvarja tudi z glasbo. Pred 
kratkim je končala šolanje iz bibliotekarstva 
in informatike, našo pozornost pa je prite-
gnilo to, kar Monika rada počne v svojem 
prostem času. Ljubezen do likovnega in glas-
benega ustvarjanja je združila na poseben 
način, hkrati pa razvila svoj unikaten stil ri-
sanja. Bili smo z njo na pogovoru in razkrila 
nam je več o tem, kaj ustvarja in s kom trenu-
tno aktivno sodeluje, da njen skriti talent ne 
ostane več neviden širši okolici.
Prosti čas? 
V prostem času Monika povezuje likovni in 
glasbeni svet. Zelo rada igra na kitaro in 
riše, zadnje čase sicer malo manj igra in dos-
ti več riše. V glasbeni šoli se je sicer učila kla-
vir, nato se je v njej prebudila želja po igra-
nju kitare, katero naravnost obožuje. Kitaro 

se je najprej začela učiti sama, nato je hodila 
še na zasebne inštrukcije. Riše pa že, odkar 
pomni, in si ne predstavlja, da ne bi več risa-
la. Včasih je veliko risala s svinčnikom in og-
ljem, kar ji je dalo veliko podlage pri urjenju 
tehnik in stilov risanja, npr. tehnik senčenja. 
Sčasoma pa je začela razvijati svoj stil.
Unikaten stil risanja 
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Dolga leta se je urila skozi poskuse risanja 
osnovnih tehnik, kot je risanje s svinčnikom. 
Vseskozi pa je poskušala razvijati nekaj dru-
gačnega, svojstven stil, ki predstavlja meša-
nico abstrakcije in realističnega pridiha. 
Pravi, da je bilo za razvijanje lastnega sti-
la potrebno veliko časa in prakse. Vaja res 
dela mojstra. Vedno je težko spraviti na pa-
pir ideje, ki jih imaš v glavi. Tudi Monika se 
kdaj spopade s težo realizacije tistega, kar 
si zamisli, a se ne vda, nakar nastane njena 
umetnina. Predvsem ustvarja slike na plat-
nu, za katere uporablja akril in pa ilustra-
cije, za katere uporablja tanek grafični kuli 
in doda še vodene barvice; to dvoje posku-
ša združiti in dodati izdelku svoj pečat. Zelo 
je samokritična, meni, da včasih celo sebi v 
škodo, ampak vseeno rada ustvarja in deli 
svoje delo. S tem raste in si širi obzorja.
Navdih, ideje, motivacija?
Po navadi, ko kaj riše, ali so to živalski ali člo-
veški motivi, črpa navdih iz izkušenj, dogod-
kov, okolice. Navdih pride na plano iz njene 
notranjosti, navala notranjih občutkov, ču-
stev, ki jih nato prelije na papir ali platno. 
Včasih ideje kar letijo iz nje, včasih pa str-
mi v prazen papir in raje gre na sprehod s 
psom, kot pa riše pod prisilo. Ne more in niti 
ne želi nekaj ustvarjati na silo, izhaja iz sebe 
in želi pri ustvarjanju ohranjati neko svobo-
do pri delu. Ima svojo vizijo in s tem želi iz-
delku dati največ, kar lahko. Risanje ji je kot 
meditacija, vklopi si glasbo in ustvarja le v 
svoji lastni družbi. Vedno, kadar nekaj riše, 
želi, da izdelek nekaj sporoča in spodbuja to, 
da si vsak sporočilo izdelka predstavlja po 
svoje, se poistoveti s tem, kar si sam misli, da 

slika ali ilustracija predstavlja. Zanimivo ji 
je, ko ljudje sliki dodajo svojo vrednost, miš-
ljenje, uvidenje. 

Prva javna izpostavitev, sodelovanje s se-
strično Ditko, koroško glasbenico. 

Njeni čudoviti izdelki so prvič zagledali luč 
sveta oziroma bili izpostavljeni javnosti, ko 
je združila moči z Ditko. Ditka jo je povabi-
la k sodelovanju pri videospotih  'Ko zvezde 
žarijo' in 'Ljubi me, kot sonce sije', za kate-
ra je naredila ilustracije. Moniki je bilo v iz-
ziv združiti glasbo in ilustracije, a je misija 
uspela in sta nato z Ditko nadaljevali z no-
vimi skupnimi projekti. Trenutno sodelujeta 
pri ilustracijah za Ditkino prihajajočo knjigo 
z notnimi zapisi uglasbene poezije. Monika 
se je na Ditkino pobudo lotila še grafičnega 
oblikovanja omenjene knjige. Prvotnega po-
mena ji je ročni izdelek, ko tega skenira, ima 
v mislih, da se dizajn čim manj fotošopira. 
Za Ditko je ustvarila tudi ilustracije, ki zdaj 
krasijo njene unikatne trzalice, katere so na 
voljo tudi za nakup na Ditkini spletni strani.

Cilji, želje?
Dizajne riše za tiste, ki jo poznajo. Prijate-
ljem in bližnjim večkrat kaj nariše. Bi bila pa 
zelo vesela, če bi lahko kdaj to počela tudi 
poklicno in delila svoje ljubezen do risanja s 
širšo javnostjo. Ne bi pa risala za vsako ceno. 
Želi, da bi lahko pri svojih izdelkih ohranila 
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DVODNEVNI TABOR KRALJ MATJAŽ
POD GORO PECO 

svoj stil risanja in s tem pustila v izdelku svo-
je sledi, v smislu, da lahko sliki oz. risbi da 
največ, kar si želi, kar lahko in kar zna.  
Naj izpostavimo, da letos planira svojo prvo 
razstavo na temo koroških ljudskih pripo-
vedk. Predstavila bo slike na platnu, katerih 
se zelo veselimo ter ji želimo uspešno razsta-
vo in pot naprej v svetu likovnega ustvarja-
nja. 

Barbara Jelen

Tudi letos je na OŠ Črna na Koroškem po-
tekal UNESCO tabor Kralj Matjaž pod goro 
Peco. Na tabor se je prijavilo šest šol, in sicer 
Srednja ekonomska šola in gimnazija Mari-
bor, OŠ Sveta trojica, OŠ bratov Polančičev 
Maribor, Prva OŠ Slovenj Gradec, OŠ ne-
znanih talcev Dravograd ter naša šola.
V okviru tabora smo realizirali pester pro-
gram, medgeneracijsko smo se povezovali, 
povezovali smo se tudi z Unesco šolami ter 
ostalimi šolami v okolici. Spoznali smo kul-
turno in naravno dediščino našega kraja in 
se povezovali s krajani. V petek, 25. 1. 2019, 
so se udeleženci tabora zbrali v avli šole, 
kjer smo zanje pripravili kratek kulturni 
program, ki smo ga začeli z UNESCO hi-
mno, učenci so odigrali dramsko igro v koro-
škem narečju ter jim predvajali kratek film 
o Črni in njeni okolici. Nato so se udeleženci 
tabora razdelili v štiri skupine in se vključili 
v različne ustvarjalne in kulinarične delav-
nice. Poslikali so si majice, naredili izvirne 
obeske za ključe ter iz kosmatenih žičk izde-
lali snežinke, ki so spominjale na prave mi-
nerale, saj smo jih potopili v solno raztopino. 
Spoznali so tudi pripravo koroških »kločevih 
nudlnov«, katerih pripravo so demonstrirale 
kmečke žene, sami pa smo se z njimi poslad-
kali po večerji.

Sprehodili smo se tudi po Črni, tako da so 
lahko spoznali naš kraj, ogledali so si etno-
loško zbirko, katero je z zanimivimi podatki 
predstavil g. Alojz Repanšek, razstavo Vas 
olimpijcev, naše olimpijce pa je podrobne-
je opisal g. Aleš Moličnik. Bajže o Črni je v 
pristnem koroškem narečju prebrala gospa 
Marta Repanšek.  
Po večerji so se učenci razdelili v pet skupin 
ter se lotili načrtovanja skic za gradnjo snež-
nih gradov. Nastale so zanimive skice mo-
gočnih gradov, v katerih bi z veseljem bival 
kralj Matjaž. Ko so bile skice narejene, plani 
za naslednji dan pa dobro vtisnjeni v spomin, 
so se učenci podali v telovadnico, kjer so se 
igrali različne športne igre ter sklepali nova 
prijateljstva in poznanstva. Okoli 23. ure so 
se podali na zaslužen počitek, saj so si v treh 
učilnicah že predhodno uredili svoja ležišča.
V soboto zjutraj so se po zajtrku pričele ak-
tivne priprave in odhod na Matevževe trav-
nike, kjer so že stale parcele za gradnjo snež-
nih gradov. Na prizorišče gradnje je s Pece 
s padalom priletel sam kralj Matjaž in grad-
nja se je uradno pričela. Učenci so se z vsemi 
pripomočki in ustvarjalnostjo lotili gradnje. 
Za gradnjo so lahko uporabili le sneg, vodo, 
led in šibje ter si pomagali z orodjem, ki so 
ga prinesli s seboj. Bili so pridni in delovni 
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kot mravljice, gradili so vse do 14. ure, vmes 
so si vzeli le čas za kosilo. Nastali gradovi so 
bili izvirni in čudoviti, komisija je tako imela 
zelo zahtevno nalogo, da je izbrala tri naj-
lepše UNESCO gradove, saj je vsak izmed 
njih nanje naredil poseben umetniški vtis.
Sledila je še razglasitev foto natečaja Zimski 
čas, ki je potekala v okviru našega projekta. 
Nastale fotografije in motive snega, ledenih 
sveč in drugih zimskih radosti je ocenjeval 
fotografski mojster Tomo Jeseničnik. 
Izmučeni, a polni vtisov, smo se podali na-
zaj na šolo, kjer smo se okrepčali s koroško 
kulinariko, naredili zaključno evalvacijo ter 
zapisali vtise o naših dveh dneh, preživetih 
na taboru.

Dejavnosti v okviru dvodnevnega tabora so 
potekale v okviru evropskega projekta EU-
futuR, ki se izvaja v programu INTERREG 
V-A Slovenija Avstrija in je sofinanciran s 
sredstvi Evropske unije, iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj in sredstev dežele 
Koroške. Za finančno pomoč in posluh, ki 
ga je imel gospod Milan Piko za naš projekt, 
se mu iskreno zahvaljujemo, hkrati pa se ve-
selimo našega sodelovanja čez mejo tudi v 
prihodnje.  

Vesna Burjak, vodja projekta 
Kralj Matjaž pod goro Peco

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega kraja in okolice,

ljudi, zgodovine, pridobitev, problemov ..., da nam pošljete zapis ali vsaj idejo,
koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem časopisu.

Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literatue.

Urednica
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NAŠA PRODAJALNA MESA
MESARSTVO SMOLAR

INTERVJU

Pred nekaj meseci smo bili zgroženi nad po-
snetki iz klavnice na Poljskem, še bolj pa, ko 
smo izvedeli, da smo v Slovenijo uvozili in 
tudi pojedli kar nekaj ton tega mesa. Iz prve 
roke smo se pozanimali, kakšno meso kupu-
jemo Črnjani, saj smo že toliko ozaveščeni, 
da večini ni vseeno, kaj damo v usta, kako 
zdravi so ti grižljaji.
Za pogovor smo prosili zastopnika tega pod-
jetja, to je JANEZ SMOLAR, ustanovitelj, la-
stnik in prokurist družinskega podjetja ME-
SARSTVO SMOLAR. Sicer pa so zaposleni še 
sin Goran in hči Ksenija, dipl. ekon., ki je di-
rektorica firme, vseh zaposlenih pa je 12.

Predstavite nam, prosim, vaše podjetje. 
Začetek Mesarstva Smolar sega v leto 1991, 
ko sem sam odprl eno mesnico. 
Izučil sem se za mesarja, se dodatno izo-
braževal na Hrvaškem v Petrinji, dosegel 
izobrazbo tehnologa, delal v mesariji Otiški 
Vrh … Dela in odjemalcev je bilo vse več in 
danes imamo 4 prodajalne, lastno predela-
vo mesa v mesne izdelke in 12 zaposlenih, 
največ pa smo jih imeli 21. Nastopila je glo-
balizacija, na trg v veleblagovnice je prišlo 
uvoženo cenejše meso in iz njih cenejši mes-
ni izdelki. Vendar imamo dovolj dela, s temi 
zaposlenimi komaj zadovoljujemo naročila. 
Mesarstvo Smolar ima tudi 'ovalni žig', kar 
nam omogoča, da meso in izdelke lahko pro-
dajamo tudi po Evropi. Zaradi zgrešene ka-
drovske politike je poklic mesarja že več let 
deficitaren, tako da smo vsi zaposleni polno 
zasedeni.

Kaj nudite potrošnikom v vaših prodajal-
nah?
Pri nas meso razsekavamo in prodajamo: 
sveže meso (govedina, teletina, svinjina, pe-
rutnina), suhomesnate izdelke (prekajeno 
svinjsko meso, salame, klobase),  mesne iz-

delke za vsakodnevno porabo: paštete, pe-
čenice, hrenovke, ocvirke, kašnate klobase, 
pečene rolade … skupaj nudimo 36 izdelkov. 
Vsi so izdelani po lastnih receptih in so iz 
naše proizvodnje. 

Mesnim izdelkom dodajajo več ali manj adi-
tivov. Koliko je tega v vaših izdelkih? (Aditi-
vi so dodatki, ki izboljšajo okus, ohranjajo 
'rdečo' barvo mesa, podaljšujejo obstojnost 
izdelka …) 
Naše vodilo je: čim manj aditivov. Vendar  
smo naredili poskus: izdelali smo klobase 
iz iste mase, ene z dodatkom aditiva, druge 
brez le-teh in to ponudili brez komentarja. 
'Rajši tisto, bolj rdečo klobaso,' so se odločale 
gospodinje. Še vedno lahko mirno rečem, da 
je aditivov v naših izdelkih minimalna količi-
na. Če je kvalitetna surovina, je tudi izdelek 
dober. Zato pa smo pri izvoru mesa dosled-
ni.

Zdaj pa vprašanje, ki nas, potrošnike, naj-
bolj zanima: od kod meso v vaših prodajal-
nah in v vaših izdelkih?  
Sami odkupujemo govedo od kmetov izključ-
no po koroški regiji, kjer rejce živine tudi 
osebno poznamo. Vemo, kako je žival vzre-
jena, s čim jo krmijo, kakšni so hlevi, pre-
voz do klavnice ni daleč – koljejo v klavnici 
Naveršnik v Otiškem Vrhu –  zato živali ne 
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doživljajo stresa dolgotrajnih prevozov, od 
klavnice do naših predelovalnih prostorov 
je razdalja 2 km. Prašiče za nas redi kmet 
NIKL iz Zgornje Ščavnice, perutninsko meso 
je iz Perutnine Ptuj, Pivka. 

Vas kaj skrbi za Perutnino Ptuj, ko jo prev-
zemajo Ukrajinci?
Mislim, da se način vzreje ne bo bistveno 
spremenil. Kvečjemu se lahko zgodi, da 
bodo povečali proizvodnjo tudi za izvoz. 
Česa takega, kot se je zgodilo na Poljskem ‒ 
to je pravi kriminal ‒ se v Sloveniji nikakor 
ne more zgoditi. Zdravstveni nadzor pri nas 
je brezhiben. Že kmet natančno vodi hlevsko 
knjigo, kjer so podrobno popisani podatki o 
vzreji živine. Brez tega žival ne gre iz hleva. 
V klavnici je najprej veterinarski pregled 
podatkov, nato živali … Nekoč smo imeli 'za-
silni zakol', zdaj tudi tega ni več. Kvečjemu 
pride v zakol žival z zlomljeno nogo ali kaj 
podobnega, vse ostalo je humano uspavano 
in konča kot kadaver. Tudi predelava je pod 
stalnim nadzorom inšpektorjev. To v Sloveni-
ji res deluje.

Koliko živine odkupite in kdo so vaši odje-
malci? 
Na teden odkupimo 25‒30 prašičev, 4‒5 go-
vedi, 1 tele. Vse več je osveščenih odjemal-
cev, tako so naši naročniki: šole, vrtci, domo-

vi za starejše, manjši del so nekateri gostinci 
in seveda kupci v naših prodajalnah. V vsaki 
prodajalni je tedensko zapisana (v lokalu v 
Črni skrajno desno) sledljivost mesa, se pra-
vi, da sproti seznanjamo svoje kupce, s kate-
re kmetije je ponujeno meso. 

V tujini je na voljo tudi bio meso? Kako je s 
tem pri nas? 
Bio mesa še ne nudimo. Bilo bi nekaj dražje, 
živali bi morali rediti pod še strožjimi pogo-
ji, nadzor bi bil obsežnejši, cena nekaj višja, 
zato bi bilo manj dostopno. Morda v bodoče 
… In še: Naj se ob tej priložnosti iskreno zah-
valjujemo za zaupanje, ki nam ga namenjate 
ob nakupu v naši prodajalni.

Hvala g. Janezu Smolarju za čas za tale raz-
govor. Menim, da bo zapis prispeval k ozave-
ščanju naših bralcev o tem, da je naše zdravje 
dolgoročno odvisno od tega, kar si pripravi-
mo na krožniku. In še namen tega zapisa: ve-
dimo, da imamo v Črni na voljo kvalitetno 
ponudbo mesa in mesnih izdelkov in tako 
večjo možnost, da jemo zdravo.
Naj še povem nekaj o postrežbi; zelo smo 
zadovoljni tudi z našim mesarjem Đorđem 
Ilićem, ki nam zna prijetno postreči z vašo 
ponudbo.

Marta Repanšek

Predstavitev country in folk glasbe

Predavanje o bluesu s kratkim koncertom slo-
venskih ljudskih pesmi v blues preobleki na citre 
in ogrlice v odlični izvedbi Natalije Šepul Erič in 
Mihe Eriča
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POROČILO ALPSKE SEKCIJE SK 
ČRNA ZA SEZONO 2018–19

Ob koncu sezone 2018/19 lahko v klubu SK 
Črna ugotovimo, da smo tudi v pretekli sezo-
ni nadaljevali z uspešnim delom na treh nivo-
jih. Pri najmlajših – naraščajniki alpske šole, 
ki so najštevilčnejši, rangiranih tekmovalcih 
otroških kategorij U10/U12 in U14/U16 in Fis 
programu, kjer tekmujeta dva člana kluba.
V razvrstitve klubov v tekmovanju za slo-
venski pokal Nordica Doberman najdemo 
SK Črna na 8. mestu med 33. slovenskimi  
klubi, ki so bili vključeni v kategorizirana 
tekmovanja pod okriljem Smučarske zveze 
Slovenije v kategorijah U12, U14 in U16, za 
veliko nagrado Sloski - pokal Nordica, kjer 
so upoštevani vsi rezultati kategorij do U21, 
pa je klub po osvojenih točkah na pokalnih 
tekmah ravno tako uvrščen na 8. mesto, kar 
ocenjujemo kot zelo dober rezultat.
a) Alpska šola: vodja Marko Sonjak, Špela 
Verdel
Skupina alpske šole je ostala skoraj nespre-
menjena glede na lansko sezono, na osnovi 
izkušenj preteklih let in številčnosti skupine 
smo poizkusili vadbo organizirati nekoliko 
drugače in po mnenju vodje skupine je bilo 
to pozitivno in bodo v tej smeri nadaljevali. 
Marku in Špeli sta občasno pomagali Ana 
Mostnar (predvsem v začetku sezone) in 
Helenca Lesjak. Delo v skupini je orientira-
no k čim bolj raznoliki, dinamični vadbi in 
širjenju gibalnih veščin. Več so smučali na 
tujih smučiščih in spoznavali nove terene in 
pogoje. Skupina se je udeleževala različnih 
tekem po Koroški, od Koroškega pokala do 
pokalnih tekmovanj na Peci, letnik 2009 pa 
tudi kot rangirani tekmovalci VZH regije  v 
kategoriji U10 tekmovanj za pokal vzhod-
ne regije. V tekmovanju Koroškega pokala 
- skupna razvrstitev - so tekmovalci dosegli 
naslednje rezultate:
3. mesto Franc Maks Doler, Jakob Kurnik, 
4. mesto: Urh Rebula, Tinkara Mešnjak, Met-
ka Osojnik, 5. mesto: Maša Trost, Neža Mori, 

Vita Gorza, 6. mesto: Neža Sagoničnik, Mar-
ta Osojnik, 7. mesto: Lana Pratnekar, 8. mes-
to: Živa Štern, 9. mesto: Tadea Kacl-Kupljen, 
10. mesto: Urša Založnik, Vita Gorza, 11. mes-
to: Lara Pratnekar; 13. mesto: Eva Strmčnik. 

b) U10-U12 cicibani: trener Dejan Kumer, 
pomočnica Helena Lesjak
Skupina je glede na lansko sezono delovala 
v nespremenjeni zasedbi in tudi pri tej sku-
pini smo poizkusili dvigniti nivo treninga 
predvsem z vadbo na nekaterih bližnjih smu-
čiščih v Avstriji (Peca, KorAlpe), še posebej 
zaradi slabe zime in posledično nepripravlje-
ne proge Kogelnik. Kondicijske treninge so 
tekmovalci opravili na stadionu in v telovad-
nici Črna, s pripravami na snegu pa so kot 
običajno pričeli na najbližjem ledeniku blizu 
Villacha - na Möltallu v Avstriji. Tekmovalci 
U10 so se udeleževali regijskih in ostalih po-
kalnih tekem, U12 pa pokala VZH regije in 
slovenskega pokala Nordica. V skupini U12 
so točke v pokalu vzhodne regije osvojili Aja 
Tomše, Ajda Rebula, Manja Trost, Žana Gor-
za in Ela Osojnik ter med fanti Tjaš Vesni-
cer, Sandi Šepul in Lenart Lesjak. Omenjeni 
tekmovalci so se udeležili tudi tekem za dr-
žavni pokal Nordica, kjer sta točke osvojila 
Tjaš Vesnicer in Žana Gorza. V skupini U10 
so v pokalu U10 točke na regijskih tekmah 
osvajale: 
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Maša Trost – enkrat celo za 4. mesto, Lara 
Pratnekar, Metka Osojnik, Živa Štern, Lana 
Pratnekar, Tadea Kacl-Kuplen, Tinkara Me-
šnjak, Mori Neža, Eva Strmčnik. Pri fantih 
pa je čisto pri vrhu v regiji Urh Rebula, točke 
pa sta osvojila tudi Jakob Kurnik in Maks-
-Franc Doler.

c) U14/U16 – mlajše/i -starejše/i deklice, 
dečki, trener Tadej Ameršek  
Tekmovalci: Nika Ozimic, Johana Lesjak, 
Luka Kovač, Iris Srebre, Kim Debelak, Gal 
Oderlap, Miha Oserban. Skupini se je v mi-
nuli sezoni pridružil Luka Kovač iz Mežice, 
Jera Kompan pa je prestopila iz otroškega 
v FIS program kot mlajša mladinka. Naj-
več uspeha je dosegla v otroški kategoriji 
Iris Srebre, ki je tudi letos kot predstavnica 
reprezentance Slovenije nastopila na med-
narodnih tekmah za pokal Loka v Škofji 
Loki, neuradno najmočnejšem tekmovanju 
mladih Evrope - Alpe Cimbra, bivši Toffeo 
Topolino v Trentinnu /Italija ter tekmovanju 
Pinnochio ITA in La Scara v Val d'Iseru v 
Franciji. Nastop v reprezentanci si je z dob-
rimi rezultati na domačih tekmah prislužila 
tudi Nika Ozimic, na tekmovanju Pinocchio 
v Italiji. Nekaj najbolj vidnih uvrstitev:
Iris Srebre 
Iris se je odlično znašla ob prestopu iz ka-
tegorije U12 med leto starejše sovrstnice in 
z dobrimi rezultati nadaljevala uspehe iz 
prejšnje sezone.
- Skupno 2. mesto za pokal Rauch v državi, 
2x zmaga in 2x2. mesto v VSL; 1x1. m.  in 2x2. 
mesto v SG, 8. m. v SL ter zmaga v paralel-
nem VSL. Tudi na vseh regijskih tekmah se 
je uvrščala na najvišje stopničke,
- državna podprvakinja v VSL in SG.
Nika Ozimic
Nika je letos zaključila s tekmovanji v otro-
ških kategorijah in prehaja v Fis program. 
V pokalu VZH regije 2. in 4. mesto v SL in 
4. mesto VSL. Odlično ji je uspel predvsem 
finiš sezone z dvema zmagama na Krvavcu, 
v SL za državni pokal in paralelnem VSL. 
Skupno uvrščena za pokal Nordica na 6. 
mesto.

Miha Oserban
Po prestopu v višjo kategorijo U14 je v minuli 
sezoni dosegel nekaj manj odmevne rezulta-
te kot v 2017/18. Kljub močnejši konkurenci 
je tudi tu dosegel nekaj lepih uvrstitev.
Skupno v pokalu Nordica uvrščen na 12. 
mesto, najboljši rezultat:
- 5. mesto SL za državni pokal Cerkno in 5. 
mesto v paralelnem VSL,
- 3. mesto pokal Norciv v SG,
- 2 x 4. mesto v VSL za pokal VZH regije.
Gal Oderlap: za njim je solidna sezona. 
Vhodni letnik pri U16, kjer je tekmoval z leto 
starejšimi fanti, zato rezultatsko nekaj manj 
uspešna sezona kot lani. V državnem poka-
lu uvrščen na 22. mesto, v pokalu vzhodne 
regije pa 2x3. mesto v VSL in 3. mesto v SL 
na Rogli.
Luka Kovač: lepo se je vključil v skupino U14 
in pričel dosegati tudi vidnejše rezultate na 
državnem nivoju - 4. in 5. mesto na tekmi dr-
žavnega pokala Nordica v SG na Kopah. Žal 
se je sredi sezone težje poškodoval in pred-
časno zaključil sezono. Luka uspešno okreva 
in želimo mu čimprejšnjo vrnitev na trenin-
ge.
Johana Lesjak je pokazala v letošnji sezoni 
lep napredek in tudi na tekmah dosega vi-
dnejše rezultate. V pokalu Rauch uvrščena 
na skupno 19. mesto z uvrstitvami med 12. in 
20. mestom. V pokalu Vzh regije 9. v SL in 12. 
ter 14. mesto v VSL za pokal VZH regije.
Kim Debelak: Kim je na začetku sezone do-
segla uvrstitve 8. in 9. mesto v VSL  in 4. mes-
to v SL za pokal VZH regije, v pokalu Nordi-
ca pa 24. mesto v VSL in 14. mesto v SL. Nato 
je zaradi poškodbe trenirala in tekmovala 
manj.



39

ŠPORT

Fis skupina: Trener Aleš Gorza, pomočnik - 
serviser Boštjan Delalut
Tekmovalec: Tilen Debelak 
Tilen je v tekmoval kot član slovenske B vrste 
v hitrih disciplinah, nastopal na številnih tek-
mah evropskega in nekaterih tekmah sve-
tovnega pokala, kakor tudi na mednarodnih 
Fis tekmah doma in v tujini. Na tekmah sve-
tovnega pokala se je uvrstil na finalno tek-
mo v SG-ju, kar tudi potrjuje njegov status za 
naslednjo sezono. Nekaj vidnejših uvrstitev:
Tekme evropskega pokala, kjer je osvojil toč-
ke:
-  St.  Moritz, SUI., Evropski pokal, FIS SG 23. 
mesto,  
- Kützbuehl, AUT, Evropski pokal, Downhill, 
16. mesto,
- Sarntal, ITA, Evropski pokal, SG 21. mesto,
-  Lake Louis, Kanada, Nora AM pokal, 4. 
mesto SG,
 - Sella Nevea, ITA, Evropski pokal, SG, 20. 
mesto.
Sezono je zaključil s tretjim mestom in z bro-
nasto kolajno v SG na državnem prvenstvu 
Slovenije na Krvavcu.

Tekmovalka Jera Kompan je kot članica »C« 
reprezentance večinoma  trenirala in tek-
movala s C-ekipo. To je bila njena prva se-
zona v Fis kategoriji in kot mlajša mladinka 
je v krstni sezoni dosegla odlične rezultate, 
na osnovi slednjih je bila tudi članica ekipe 
za igre EYOF - olimpijske igre mladih. Nekaj 
vidnejših uvrstitev:

Državna prvakinja SLO v smuku, na držav-
nem prvenstvu je v kategorijah U18 in abso-
lutni članski na DP Slovenije skupaj osvoji-
la kar 11 medalj.
Skupna zmagovalka pokala NLB v katego-
riji U18.
Uvrstitve na državnem prvenstvu: 
U-18: 1. SL, 3. VSL; 2. DH in 1. kombinacija 
SL+GS+DH, 2. v alpski kombinaciji.
Članice: 3. SL; 2. SG, 1. DH, alpska kombinaci-
ja 2. in kombinacija SL+GS+DH 1. mesto
- Pfelders, ITA, Fis, 14. mesto VSL,
- Zagreb, Slijeme, Fis, 3. mesto VSL,
- EYOF, Jahorina, 29. mesto VSL in 20. SL,
- Krvavec, Fis, 7. mesto SG,
- Maribor, Fis, 9. mesto VSL,
- skupno za pokal NLB Slovenije v kategoriji 
U18 uvrščena na 1. mesto. 
Z dobrimi rezultati je opravičila status re-
prezentantke in v prihodnosti jo čakajo novi 
izzivi.
Za dosežene rezultate čestitamo tekmoval-
cem in trenerjem in upamo na nadaljnje us-
pešno delo.
Organizacija tekem in ostala dejavnost 
Tudi letos smo v klubu organizirali kar nekaj 
tekem na različnih nivojih, od sindikalnega 
do tekem v okviru SZS. Vseskozi želimo ob-
navljati članstvo v klubu na vseh nivojih, tudi 
med sodniki, ki so nujno potrebni pri organi-
zaciji tekem. Prav tako smo si prizadevali za 
čim večjo vključenost staršev pri delovanju 
kluba, saj je to za delovanje kluba bistvene-
ga pomena. V klubu bi si želeli dodatnih tre-
nerskih moči, predvsem mladih, motiviranih 
učiteljev smučanja - trenerjev iz vrst bivših 
tekmovalcev, tako bi zagotovili dovolj kako-
vosten strokovni nivo dela v vseh skupinah 
tudi v bodoče. V ta namen tudi vsem omo-
gočamo strokovno izobraževanje v okviru 
ZUTS. Okrepiti želimo tudi naše sodniške 
vrste, saj brez kompetentnih in usposoblje-
nih sodnikov ni možno organizirati tekme 
po pravilih SZS.
Hvala Alojzu Kosmaču, da lahko vse aktual-
ne dogodke v zvezi z našim klubom sprem-
ljate tudi na spletu: (http://www.skcrna.si/) . 
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Zahvala tudi vsem ostalim, ki ste prostovolj-
no kakor koli pomagali in vložili svoj trud 
v izvedbo tekem ter delovanje kluba, tudi 
ekipi, ki skrbi za zasneževanje in urejenost 
smučišča.
V imenu kluba se še posebej zahvaljujemo 
Občini Črna in županji Romani Lesjak za 
podporo naši dejavnosti, kakor tudi ravna-
teljici in učiteljem OŠ Črna za posluh in ra-
zumevanje, ki ga izkazujejo našim tekmoval-
cem. 
Ker se izteka 4-letno obdobje na skupščini 
izvoljenega UO in vodstva kluba, bi se kot 
vodja alpske sekcije želel še enkrat zahvali-
ti vsem trenerjem, upravnemu odboru klu-
ba in predsedniku Borisu Debelaku, ki kot 
predsednik kluba skupaj z ostalimi zagota-
vlja možnost in pogoje, da lahko klub mla-
dim v Črni ponudi organizirano vadbo, ki jih 
pozitivno usmerja v njihovem življenju, jih 
bogati v vseh ozirih ter najboljšim prinaša 
vrhunske rezultate. 

S športnim pozdravom!
Vodja alpske sekcije SK Črna Mitja  Zmagaj

S prihodom aprila, ki se kaže v svoji pravi 
podobi z nenehnim spreminjanjem vremena 
in razpoloženja, se je končala tudi tekmoval-
na sezona 2018–19 za vse zimske športnike, 
tako tudi za tekače SK Črna. Tako zelo zele-
ne zime, praktično skoraj v celoti brez sne-
ga, v naših krajih že dolgo ni bilo. Dejstvo, 
da smo se morali za doživetje smučarskih 
užitkov nenehno odpravljati v tuje kraje, nas 
je navdalo z nostalgijo po časih, ko si lahko 
stopil v tekaško smučino že skoraj pred do-
mačim pragom. Zaradi takšne izrazito lah-
ke dostopnosti do urejenih tekaških prog je 
bilo mogoče vedno videti precej ljubiteljev 
belih poljan, ki so za svoj užitek in zdravje 
vsak po svojih močeh in znanju pridno sledili 
reku 'Zdrav duh v zdravem telesu'.
Seveda je bil takrat tudi živžav klubskih tek-

movalcev neprimerljiv z žalostnim upadom 
zanimanja za ta prekrasen in naporen šport 
med otroki in mladostniki, saj je barve teka-
škega kluba zastopalo samo pet tekmoval-
cev in samo eden med njimi je iz domačega 
kraja. Kljub velikim željam in pričakovanjem 
smo bili delno uspešni pri animaciji otrok in 
mladostnikov za smučarski tek, saj smo pri-
dobili samo eno novo tekmovalko. Tudi po-
govori z bivšimi tekmovalci  našega kluba, 
da bi sprejeli izziv uvajanja otrok v organi-
zirano vadbo smučarskega teka, niso rodili 
nobenih sadov. Treniranje smučarskih tekov 
zahteva od posameznika veliko vztrajnosti 
in dela na dolgi rok za doseganje vidnejših 
rezultatov. Nič se ne zgodi preko noči in zato 
ta naš šport pač očitno ni preveč popularen 
med mladimi, ki se rajši zatekajo v virtualne 



41

Ana Štern
Anže Bogataj

ŠPORT

svetove, kot pa da bi se soočili z realnimi in 
včasih tudi bolj krutimi situacijami. Hoja in 
tek na smučeh sta dokazano ena od najbolj 
zdravih dejavnosti, saj pri vadbi obreme-
njujemo praktično celotno muskulaturo. Je 
pa res, da si je treba za vadbo vzeti nekaj 
več časa in tudi vloženega telesnega napo-
ra mora biti malo več. Če pa je narava tako 
skopa s snegom kot to zimo, pa se je še toliko 
lažje tej dejavnosti odpovedati.
Še tisto malo tekmovalcev, kar jih imamo, je 
treniralo ločeno. Edini tekmovalec iz Črne je 
večino poletnih in jesenskih treningov opra-
vil na terenih v okolici Črne na Koroškem, 
ostali štirje pa so trenirali na Ravnah na Ko-
roškem in koristili tamkajšnje športne objek-
te ter se posvečali tudi tekmovanjem v atle-
tiki. Tudi na skupnih poletnih pripravah, ki 
jih je organizirala Smučarska zveza Sloveni-
je, večinoma na Pokljuki, smo bili zastopani 
z nekaterimi tekači. Treningi so se izvajali 
praktično vseskozi, z manjšim premorom 
med dvema tekmovalnima sezonama, ko so 
tekmovalci preživljali aktivni odmor. Tekem 
za Poletni pokal se je udeleževal samo en 
tekmovalec. Uvrstitve, ki jih je Anže Bogataj 
dosegel v tem tekmovanju, so bile solidne, 
niso pa bile vrhunske.
Za snežne treninge smo večinoma koristili 
tekaški poligon ob Breškem jezeru v Avstriji, 
kjer jim je kljub enako neugodnim vremen-
skim razmeram uspelo zasnežiti približno 2 
km tekaških prog. Obiskov Pokljuke, Planice 

in Rogle je bilo v tej zimi kar precej. V klubu 
smo že pred časom sprejeli odločitev, da za-
radi pomanjkanja kadrov, beri otrok in nji-
hovih staršev, ki so pomagali speljati tekmo-
vanja, ne bomo kandidirali za organizacijo 
tekem Pokala Slovenije, tako poletnega kot 
zimskega dela.
Rezultatsko je bila sezona glede na majhno 
število tekmovalcev zelo dobra, saj so tek-
movalci dosegli nekaj uvrstitev na stopnič-
ke na državnem prvenstvu, tekmovanju No 
Borders Cup in v državnem pokalu Alpina. 
Še posebej sta se izkazala Anže Bogataj in 
Nejc Štern z drugim in tretjim mestom na 
državnem prvenstvu. Z dobrimi nastopi si je 
Nejc pritekel uvrstitev v slovensko tekaško 
reprezentanco za OPA pokal, ki ga je v za-
četku marca gostila Švica. Zaradi priprav 
na maturantske obveznosti je Ana Štern tek-
movala samo na začetku sezone. Že drugo 
leto zapored je vsaj en član SK Črna – Teka-
ška sekcija nastopal v dresu državne repre-
zentance. To naj bo dobra motivacija za vse, 
da to s trdim delom še večkrat ponovijo in 
še z boljšimi rezultati postanejo stalni člani 
slovenske tekaške reprezentance. 
 
Naši tekmovalci so v tej tekmovalni sezoni 
dosegli naslednje uvrstitve:
- 18.12.2018 – državno prvenstvo v sprintu v Pla-
nici:
12. mesto Ana Štern in 7. mesto Anže Bogataj
- 23.12.2018 – No Borders Cup (NBC)  v Sappadi 
v Italiji:
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5. mesto Nejc Štern in 10. mesto Anže Bogataj
- 30.12.2018 – pokal Alpina na Pokljuki:
5. mesto Ana Štern, 6. mesto Nejc Štern in 8. 
mesto Anže
- 06.01.2019 – NBC v Planici:
2. mesto Ana, 5. mesto Anže in 5. mesto Nejc
- 12.01.2019 – pokal Alpina v Planici:
3. mesto Nejc in 6. mesto Anže
- 18.01.2019 – pokal Alpina v Ljubljani:
4. mesto Nejc
- 20.01.2019 – pokal Skiri Trophy v Val di Fieme 
v Italiji:
27. mesto Nejc
- 26.01.2019 – pokal Alpina na Vojskem:
2. mesto Anže in 4. mesto Nejc
- 16.02.2019 – državno prvenstvo v Medvodah:
3. mesto Nejc in 28. mesto Urška Sekavčnik
- 02.03.2019 – pokal Alpina na Rogli:
17. mesto Urška
- 02.03.2019 – OPA pokal v Les Brasuss v Švici:
27. mesto Nejc
- 03.03.2019 – OPA pokal v Les Brasuss v Švici:
9. mesto Slovenija 2 (v tretji predaji je tekel 
Nejc)
- 02.03.2019 – Balkan Cup na Ravni gori na Hr-
vaškem:
10. mesto Anže (5. mesto med U-18)
- 03.03.2019 – Balkan Cup na Ravni gori na Hr-
vaškem:
8. mesto Anže (4. mesto med U-18)
- 09.03.2019 – pokal Alpina v Planici:
9. mesto Nejc, 7. mesto Anže, 20. mesto Urška in 
15. mesto Janez Štern
- 17.03.2019 – NBC v Bad Kleinkirchheimu v Av-
striji:

6. mesto Anže, 9. mesto Nejc in 40. mesto Urška
- 31.03.2019 – državno prvenstvo na Pokljuki:
2. mesto Anže in 7. mesto Nejc
V skupnem seštevku Pokala Slovenije (Alpina) 
v sezoni 2018/2019 so bile uvrstitve naslednje:
- 4. mesto Nejc med mlajšimi mladinci, 
- 4. mesto Anže med starejšimi mladinci, 
- 10. mesto Ana med članicami, 
- 29. mesto Urška med mlajšimi deklicami,
- 30. mesto Janez med člani.
Ob pogledu na rezultate smo lahko upravi-
čeno veseli, da nam je uspelo kljub skromne-
mu številu tekmovalcev ohraniti SK Črna na 
slovenskem zemljevidu smučarskega teka 
kot skoraj edinemu klubu iz Vzhodne regi-
je, ki zajema Koroško, Štajersko in Pomurje, 
v tekmovalnem smislu. Žal pa se zaradi že 
omenjenega manjka članov kluba kot orga-
nizatorji ne pojavljamo več in veliko vpraša-
nje je, kdaj spet bomo lahko gostili kakšno 
tekmo.
Najpomembnejše za prihodnjo sezono je v 
prvi vrsti prepričati kakšnega bivšega teka-
ča, da se bo lotil pridobivanja novih članov 
med šolskimi otroki v domači Črni. Pri tem 
pričakujemo dobro sodelovanje tudi učitelj-
skega kadra na naši osnovni šoli. Na drugi 
strani pa kaže, da bomo poleg Urške iz dru-
gih koroških krajev pridobili še nekaj njenih 
vrstnikov za tekmovanje v naslednji sezoni. 
Materialne in finančne razmere bomo po-
skušali obdržati na nivoju letošnje sezone. 
Realno pa je pričakovati, da se bo stanje gle-
de na celotno situacijo samo še poslabšalo. 

Nejc Štern

Urška Sekavčnik
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Tako bo moral biti vložek staršev v razvoj 
svojih otrok samo še večji.
Trenirali bomo v okviru danih (predvsem 
snežnih) razmer. Želimo si, da bi bil tekaški 
poligon v Bistri končno v celoti usposobljen 
in primerno opremljen pred prvim večjim 
mrzlim obdobjem konec novembra. Le tako 

Andraž
Leskovec

bo možno, ne glede na količino naravnega 
snega, pripraviti progo v dolžini 2 km dovolj 
zgodaj v sezoni, da ne bo treba trenirati da-
leč od doma.

Jože Kaker, univ. dipl. ing.el.,
predsednik Tekaške sekcije pri SK Črna

10 LET BADMINTON KLUBA
V ČRNI NA KOROŠKEM

Da v sedanjem tempu življenja čas zelo hitro 
beži, nas opominja tudi dejstvo, da je od za-
četka organiziranega igranja badmintona v 
sedanji obliki v Črni minilo že več kot 10 let. 
Takrat so prvi zanesenjaki na igrišču v Šmel-
cu za silo postavili mrežo ter s kredo označili 
igrišče. Igralo se je predvsem ob večerih, ko 
je sonce že šlo za goro, kajti le takrat je bilo 
ozračje dovolj mirno, da je lahka badminton 
žogica letela vsaj približno na mesto, kamor 
ji je bil namen. Ob igranju na asfaltnem igri-
šču se je strgalo več športnih copatov, kot pa 
se je porabilo žogic.
Leta 2008 se je organiziral 1. turnir v bad-
mintonu za pokal Turističnega tedna. To 
prvo tekmovanje je prav tako potekalo zu-
naj. Igrišče se je narisalo in postavilo na par-
kirišču pri nogometnem stadionu. Turnirja 
se je udeležilo okoli 10 igralcev, zmago pa so 
odnesli že malo bolj izkušeni igralci iz Meži-
ce, ki so že vrsto let igrali v telovadnici.
Tako se je kmalu zatem na pobudo Mati-
ca Germadnika ustanovil športni klub BK 
Črna. Kot registrirano društvo se je lahko 
igra badmintona v sodelovanju z Občino in 
Osnovno šolo hitro preselila v telovadnico 
osnovne šole. Sprva je bilo potrebno z lepil-
nimi trakovi vsakič znova risati igrišča, kas-
neje pa smo dobili trajne črte za 3 igrišča.
Klub se je hitro po ustanovitvi pridružil osta-
lim koroškim klubom v združenju KBJL (Ko-
roška badminton jakostna lestvica). V okviru 
KBJL se za rekreativne igralce badmintona 

na leto organizira 6 turnirjev. Sprva smo bili 
seveda presenečeni nad tehniko in udarci 
ostalih igralcev. Z že vsem poznano črnjan-
sko trmo in vztrajnostjo smo pridno vadili 
ter gledali posnetke na youtubu. Hitro se je 
to poznalo tudi v sami igri in na turnirjih 
smo začeli osvajati prve stopničke ter tudi 
zmage. Pri tem gre izpostaviti dvojico Jan 
Tomšič–Andraž Leskovec, ki jima v disciplini 
moške dvojice kar nekaj časa ni bilo para na 
Koroškem. Tako je Jan v sezoni 2016/17 kot 
prvi v končnem seštevku sezone premagal 
serijskega zmagovalca Uroša Abrahama.
Zanimivosti v badmintonu:
1. Svetovni rekord »smasha« je izmerjen na 
neverjetnih 493 km/h.
2. Badminton igra je veliko intenzivnejša od 
tenisa.



44

IZ ABU DHABIJA V TOKRAT BRONASTO ČRNO

Andreja Kligl Grobelnik in Jan Tomšič

3. Na tekmovanjih navadno prevladujejo 
Azijci.
4. V svetovnem merilu je po podatkih celo 2. 
najbolj razširjena športna igra, takoj za no-
gometom.
5. Najboljše perjanice so izdelane iz levega 
gosjega krila.
6. Prvi klub je bil ustanovljen leta 1877 v mes-
tu Bath, na olimpijskih igrah pa se igra od 
leta 1992.
Letno BK Črna priredimo 2 turnirja. V okvi-
ru Turističnega tedna bomo tako letos pri-
redili že 11. pokal za Turistični teden. Ker je 
poletje dejansko sezona mirovanja igranja 
badmintona, navadno igralci po tem turnir-
ju v nogah čutimo kar močan »muskelfiber«. 
Stalnica pa so tudi že turnirji dvojic v okvi-
ru KBJL. Tako priredimo enega izmed šes-
tih turnirjev na sezono za KBJL. V sezoni 
2018/19 smo tako igralci BK Črna osvojili 
naslednje stopničke:
9. 12. 2018, dvojice, organizator BK Črna:
2. mesto, moški B; Matic Germadnik in Robi 
Polovšak
3. mesto, moški B; Primož Srebotnik in Iztok 
Mencinger
2. mesto, MIX; Andreja Kligl Grobelnik in 
Bojan Trost
3. mesto, MIX; Andraž Leskovec in Klavdija 
Blažek (Sele–Vrhe)
3. mesto, moški A; Andraž Leskovec in Bojan 
Trost
13. 1. 2019, dvojice, organizator BK Karizma:
1. mesto MIX: Andreja Kligl Grobelnik in Bo-
jan Trost
2. mesto, moški A: Bojan Trost in Uroš Ačko

27. 1 .2019, singli, organizator ŠD Sele–Vrhe:

3. mesto, moški B: Primož Srebotnik
23. 2. 2019, naključno žrebane dvojice, orga-
nizator ŠD Rekreator:
2. mesto, moški B: Iztok Mencinger in Vasilij 
Bobovec (ŠD Rekreator)
2. mesto, moški A: Bojan Trost in Jože Deteč-
nik (ŠD Rekreator)

Skupno je  v sezoni 2018/2019 v kategoriji 
moški pod 40 let Bojan Trost osvojil zelo dob-
ro 3. mesto.

Ob tej priložnosti bi se člani BK Črna za 
podporo zahvalili županiji ge. Romani Les-
jak ter Osnovni šoli Črna, saj je sodelovanje 
zares dobro. Vabimo tudi vse interesente, da 
se preizkusite v tej zanimivi igri. Vadba bad-
mintona tako tedensko poteka ob četrtkih 
od 19.00–20.30 in ob nedeljah med 20.00 in 
22.00. Vse, kar potrebujete, je športna opre-
ma za telovadnico ter grafitni badminton 
lopar, ki pa je na voljo že od cca 30 € naprej. 
Sezona igre poteka od začetka oktobra pa 
nekje do maja.

Lep športni pozdrav,
BK ČRNA

V Abu Dhabiju so med 7. 3.in 23. 3. 2019 pote-
kale poletne Svetovne igre specialne olimpi-
jade, na katerih je tekmovalo 27 slovenskih 
specialcev. Osvojili so 24 medalj, od tega tri 
zlate, 13 srebrnih in 8 bronastih. 

Niso pomembne samo medalje, pomemben 
je pristop, trud, ki so ga vsi do zadnjega vlo-
žili v svoje nastope. Tekmovanja specialne 
olimpijade nasploh so posebna. Ko pa govo-
rimo o svetovnih igrah, kjer se zbere 7.000 

ŠPORT
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tekmovalcev in 3.000 spremljevalcev iz 200 
držav ter nešteto prostovoljcev, potem je to 
še toliko bolj poseben dogodek. 
Med medaljami posebej žari bronasta me-
dalja košarkarjev, saj so imeli v skupini z 
Avstralijo, Novo Zelandijo, Madžarsko in Iz-
raelom kar močne nasprotnike. Kapetan slo-
venske ekipe je bil naš izkušen Manfred Kr-
žišnik – Fredi iz CUDV Črna na Koroškem, 
tekmovalec, ki je na svetovnih igrah tekmo-
val že četrtič. Tako je zbirki dveh zlatih, ene 
srebrne in ene bronaste dodal še en bron. 
Z njim je bil v ekipi še en uporabnik CUDV 
Črna na Koroškem, Atif Mulič - BUCO, ki 
prav tako že ima medalje z zimskih iger iz 
preteklih let (srebrno in dve bronasti), bil pa 
je tudi član zmagovalne košarkarske ekipe, 
ki je pred osmimi leti iz Aten prinesla zlato.
Glave olimpijcev se počasi ohlajajo, ne pa 
tudi moje misli. Utrinki priprav, iger, druže-
nja in prijateljstva bodo ostali na zelo poseb-
nem mestu v naših srcih. V teh sedemnaj-
stih dneh sodelovanja in tekmovanj smo se 
počutili kot del velike mednarodne družine, 
ki diha eno in verjame v dobro. Skupaj smo 
spoznali, da barva kože in prijateljstvo ne 
rišeta mej, da vsi govorimo isti jezik ter da 
stisk rok in objem včasih povesta več kot be-
sede.
Veseli me, da sem imel priložnost vse to do-
živeti in občutiti skupaj s košarkarjema iz 

CUDV Črna na Koroškem – Fredijem in Bu-
com. Še posebej zato, ker sta »stara« športna 
mačka in sta si nominacijo v reprezentanco 
nedvomno več kot zaslužila. Pri njiju namreč 
ne mine dan brez športa. Če že aktivno ne 
trenirata, pa pogovor prav gotovo nanese o 
aktualnem športnem dogajanju. 
Naša košarkarska ekipa bi morda celo lah-
ko posegla višje, vendar so fantje igrali nji-
hov finale in v tem res uživali v olimpijskem 
duhu, ki po zaključku iger v njihovih srcih še 
dolgo ne bo ugasnil. Niso pomembne samo 
medalje, pomemben je pristop, trud, ki so ga 
vsi do zadnjega vložili v svoje nastope vse od 
priprav do zadnje tekme. In vse to je bilo več 
kot prisotno. Kot trener sem vesel in počaš-
čen, da sem spoznal in delal s takšno ekipo, 
ki kljub temu, da je kot eno, vseeno ni. Vsak 
mozaik je drugačen in dopolnjuje drugega, 

kar naredi zgodbo za-
nimivo. 
Olimpijski ogenj 
je ugasnil, niso pa 
ugasnile naše žareče 
oči in spoznanja, ki 
smo jih shranili v srca 
in jih prinesli v našo 
domovino.

Janže Blatnik

ŠPORT
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NEKAJ OCVIRKOV IZ DELOVANJA KTV ČRNA

KDS

Društvo je v poletju 2015 preneslo praktično 
vso dejavnost na področju kabelske televizije 
na podjetje KTV Črna d.o.o., ki je v 100 % las-
ti društva. Odločitev za to potezo je temeljila 
na zahtevi zakonodaje, ki vedno bolj omejuje 
delovanje društev in jih sili v profesionaliza-
cijo organiziranosti, ter vedno več storitev, ki 
jih zagotavljamo v našem omrežju.
Pri obnavljanju omrežja smo bili v preteklem 
letu zelo aktivni, saj se je na področju, ki ga 
pokrivamo, odprlo kar nekaj gradbišč. Zara-
di racionalizacije stroškov je pomembno, da 
se pri vseh gradbenih posegih obnavlja ali 
na novo postavlja komunalna in druga infra-
struktura.
Na Lamprečah, kjer sanirajo plaz Brezov 
gaj, smo imeli z izvajalcem nekaj preglavic. 
Kljub nenehnim opozorilom in dogovorom 
so nam večkrat poškodovali primarni kabel. 
Ob izgradnji škarpe jim je ob označeni tra-
si kabla le-tega uspelo tako poškodovati, da 
smo ga morali v dolžini 150 m položiti pov-
sem na novo. Ob tem, da poškodbe sploh niso 
javili. Naročniki, vezani na ta del omrežja, so 
bili brez signala 24 ur, preden smo uspeli sa-
nirati omrežje. V začetku letošnjega leta pa 
se je zaradi slabe sanacije plazu del le-tega 
sprožil in nam porušil ojačevalno mesto ob 
mostu.
Ker pa smo ob izgradnji pločnikov zahtevali 
postavitev ustreznega števila  jaškov in polo-
žitev zaščitne cevi, smo lahko položili kabel, 
ki je prej ležal prosto na terenu, v novo ka-
belsko traso. To smo jasno zapisali ob izda-
ji projektnih pogojev in pozneje soglasja k 
projektu. Omarico ojačevalnega mesta smo 
začasno postavili na drog. Kje in kako bomo 
lahko postavili betonski stebriček in omari-
co, pa še ni znano, ker morajo projekt sana-
cije plazu spremeniti in rešitve le-tega nam 
še niso znane.
Od rudarskega muzeja do mosta pri hotelu 
smo pri obnovi Kovačeve poti postavili nove 
jaške in položili zaščitne cevi. Tudi tu nam je 
izvajalec del večkrat utrgal primarni kabel. 

Pretrganja so naši vzdrževalci sanirali v naj-
krajšem možnem času. Skrita poškodba pri-
marnega kabla na tem območju se je poka-
zala v decembru, ko je zaradi mraza in vlage 
kabel dokončno prenehal prenašati signal. 
Ker pa smo imeli pripravljeno rezervno tra-
so, smo lahko položili nov primarni kabel in 
zagotovili nemoteno delovanje sistema. Na 
srečo je bila zima mila in so nam vremenske 
razmere to tudi omogočile, saj je manipula-
cija s kabli te vrste ob negativnih temperatu-
rah nemogoča.
Na Pristavi smo na trasi od stadiona do kro-
žišča položili nov primarni kabel v priprav-
ljeno kabelsko kanalizacijo. Tako smo izločili 
šum v delovnem frekvenčnem pasu, ki nas 
je mučil kar nekaj časa. Istočasno smo pre-
maknili ojačevalno mesto pri Forstnerju bli-
že cesti in uredili nove povezave za naročni-
ke. Od krožišča do brvi pri Pongračiču smo 
postavili nove jaške in položili cevi 2x fi 50 ter 
tako izkoristili možnost obnove omrežja ob 
odprtem gradbišču. Tudi na tem gradbišču 
ni šlo brez poškodb omrežja.
Občinska uprava se je odločila za izgradnjo 
novega vodovoda proti Jazbini. Tako smo na 
trasi od Špeha do Trosta sodelovali in krep-
ko pomagali občinskim režijskim delavcem 
pri gradbenih delih ter položili nove zašči-
tne cevi in nov kabel coax4. Kljub prisotno-
sti naših delavcev so nam zaradi nepazlji-
vosti podrli ojačevalno mesto pri Jančarju. 
Povzročeno škodo in sanacijo le-te nam je 
po zavarovalni polici povzročitelja povrnila 
zavarovalnica. S prestavitvijo ojačevalnega 
mesta pri Jančarju na drugo stran ceste in 
novimi povezavami smo zelo izboljšali kvali-
teto kabelskega omrežja na tem območju. Za 
obnovo omrežja od Kladnika preko Prahove-
ga mosta do vojaških blokov smo morali na-
rediti izkop od mosta do obeh blokov. Tudi tu 
smo položili zaščitne cevi in nov koaksialni 
kabel ter tako izboljšali prenos signalov do 
naročnikov. 
V Rudarjevem je Stanovanjsko podjetje v 
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imenu lastnikov stanovanj na več blokih iz-
vedlo energetsko sanacijo objektov z obno-
vo in izolacijo fasad. Na naslovu Rudarjevo 
29–31 ter Rudarjevo 14 a smo pod izolacijski 
ovoj položili kabelsko instalacijo do vsakega 
naročnika.  Na novo instalacijo smo poveza-
li naročnike v blokih Rudarjevo 29, 30 in 31. 
Stanovalce v bloku Rudarjevo 14 a pa bomo 
na nov kabelski razvod povezali spomladi.
Na področju stanovanjskega naselja Šmelc 
smo skladno z našimi projektnimi pogoji 
vzpostavili sistem jaškov in cevi tako, da bo 
možno, ko bodo investitorji zgradili svoje 
hiše, novozgrajene objekte povezati na naš 
kabelski sistem in jim ponuditi vse storitve, 
ki jih premoremo. 
Pri izgradnji novega mostu na lokaciji v bli-
žini TIC Topla smo tudi poskrbeli za novo 
kabelsko kanalizacijo od TIC-a do objekta 
Topla.
Z občinsko upravo in vzdrževalcem vodovo-
dnega sistema smo se začeli dogovarjati o 
vzpostavitvi prenosa merilnih podatkov iz 
vodohrana v bližini TIC-a do zainteresirane-
ga upravljavca, saj nam naše distribucijsko 
omrežje to omogoča. Upam, da bomo to lah-
ko v kratkem realizirali.
S temi obnovami in povezavami naročnikov 
na obnovljen sistem smo se izognili uporabi 
nekateri drogov, najetih pri Telekomu. Zara-
di smrti in odjave enega od najbolj oddaljenih 
naročnikov bomo lahko nehali uporabljati 
5 drogov v smeri Bistre. Tudi nekaj drogov 
na Pristavi in v Šmelcu ne uporabljamo več. 
Tako se nam bo malo zmanjšala mesečna 
uporabnina drogov, ki jo moramo plačevati 
Telekomu.
Prihodkov iz naslova naročnin za DTV, in-
ternet in telefonijo ter prodaje digitalnih 
sprejemnikov in modemov in drugih manjših 
postavk je bilo v preteklem letu za 188 tisoč 
evrov. Hkrati pa smo imeli za 199 tisoč evrov 
odhodkov, kjer smo pokrivali fiksne stroške, 
kot so: vzdrževanje sistema, najem signala, 
licenčnine, nadomestila za avtorske pravice,  
najem interneta in telefonije, administrativ-
na in računovodska dela, električna energija 
itd. Zelo velik del sredstev smo namenili za 
prej omenjene investicije v obnovo in širitev 

omrežja. Daleč največji fiksni strošek pred-
stavljajo licenčnine za prenašane televizijske 
programe ter nadomestila za avtorske pra-
vice, saj moramo za te postavke nameniti 
več kot polovico prihodkov. 
Programska shema se je v preteklem letu 
res dodatno obogatila, vendar je to pomenilo 
tudi povišanje stroškov za licenčnine in av-
torske pravice. Naročnine kljub temu nismo 
dvignili, kar je pomenilo, da smo imeli manj 
sredstev za redno dejavnost in investicije. Še 
vedno pa se trudimo biti socialno občutljivi, 
saj naročnike, ki ne izpolnjujejo redno svo-
jih obveznosti, z vsaj tremi pisnimi opomini 
pozovemo k plačilu zapadlih računov. Če ni 
ustreznega odziva ali dogovora, pa seveda 
sledijo sankcije v obliki odklopa naročnika iz 
omrežja KTV in izterjave dolgov preko sod-
ne izvršbe, kar pa pomeni dodatne stroške 
za dolžnika.
Poleg storitev, ki smo jih ponujali že prej 
(analogna in digitalna tv, internet, mobilna 
in fiksna IP telefonija) lahko sedaj ponudimo 
tudi storitev zamika tv programov oz. mož-
nost ogleda poljubne oddaje oz. programa 
za 7 dni nazaj na več elektronskih napra-
vah (televizor, računalnik, mobilni telefon). 
Aplikacijo,  imenovano Mega Tv, lahko in-
staliramo na več naprav z eno naročnino in 
jo uporabljamo povsod, kjer imamo dostop 
do interneta. Aplikacija potrebuje podporo 
operacijskega sistema android. Nekateri te-
levizorji, računalniki in mobilniki imajo to 
podporo serijsko, za druge, ki tega nimajo, 
pa je potreben android vmesnik – STB, ki ga 
naročnik lahko kupi pri nas ali pa ustrezne-
ga nabavi kje drugje. Kar nekaj naročnikov 
si je to storitev že omislilo in odzivi so zelo 
pozitivni.
V letošnjem letu bomo zaradi pokrivanja 
izgube investicije in obnovitve zelo omeji-
li. Izvajali bomo samo najnujnejše posege v 
omrežje. Širitev programske sheme in sto-
ritev pa je predvsem odvisna od našega do-
bavitelja signalov. Trenutno ne navajajo ka-
kšnih večjih sprememb.

Predsednik Društva za razvoj kabelsko 
distribucijskega sistema Črna
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Foto: Nejc Gerdej                              
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Tokrat v tej rubriki vabimo k pisanju vse, ki 
imate za sabo kaj planinskih podvigov, da za-
pišete svojo zgodbo (doživljaj, izkušnje, kak 
smešen pripetljaj, morda nesrečo, družinski 
izlet, športni podvig, zimski pohod …) za bil-
ten, ki nastaja za obeležitev 70-letnice Planin-
skega društva Črna. Za vzorec in pogum ob-
javljamo eno prvih zbranih zgodb. Potem pa 
kar pisalo v roke ali sesti za računalnik! Kar 
bo nastalo, pošljite na irena.greiner18@gmail.
com ali po redni pošti na Center 143. Če imate 
kako zanimivo fotografijo, jo priložite.

Bilo je davnega leta 1976, ko je PD Črna 
prvič organizirala izlet z avtobusom na zim-
ski spominski izlet na Stol. Ta pohod je bil 
v spomin na partizansko bitko z Nemci 20. 
2. 1942. Nekaj posameznikov se je tega do-
godka udeležilo že prejšnja leta, pohod se je 
namreč začel že leta 1962. Z veseljem smo se 
prijavili na izlet. Iz Žirovnice smo se poda-
li proti Valvazorjevemu domu. Bil je čudovit 
dan, sonce, snega pa kar precej. Gospod Mi-
lan nas je spremljal s kamero. Bližali smo se 
Valvazorjevemu domu, od koder je po zvoč-
niku odmevala partizanska pesem. Pospešili 
smo korak. Pri domu je bilo že kar veliko po-
hodnikov. Po kratkem počitku smo se podali 
proti vrhu Stola. Na poti smo si oddahnili na 
Prižnici. Pot je bila dolga, vendar ob pogo-
vorih in ob občudovanju narave nam je kar 
minilo. Na vrhu pa se je prikazal čudovit raz-
gled po Gorenjski in s tem je bil poplačan ves 
trud. Po počitku smo se vračali nazaj proti 
Valvazorjevemu domu, kjer je zopet odmeva-
la partizanska pesem, saj so priredili prosla-
vo in podelili značke: za en pohod bron, za 

tri srebro, za pet zlato, za deset pa plaketo. 
Potem smo se pohodniki počasi vračali v do-
lino, kjer nas je čakal avtobus. Tu je bil še ob-
vezni obisk gostilne Trebušnik. Na avtobusu 
je bilo super vzdušje in zmenili smo se, da 
izlet naslednja leta ponovimo.
Kar hitro je bilo leto naokrog, mesec febru-
ar in gremo na Stol! Na povabilo trgovke 
Marjane se nam je pridružil Franc Pečov-
nik – Mina. Ker pa ni vedel, kakšen izlet je 
pred njim, je prišel oblečen neplaninsko – v 
beli srajci s kravato, v plašču, nizkih čevljih 
in z aktovko. A kljub takšni opremi je prišel 
do Valvazorjevega doma pred nami. Ko smo 
prisopihali do koče, nas je tam čakal in nam 
v smehu povedal, da ga je oskrbnik povabil v 
sobo, ker je mislil, da je sopotnik pilota heli-
kopterja, ki je vozil do koče. To je bilo smeha! 
Počakal nas je pri koči, mi pa smo šli na vrh. 
Tudi naslednje leto je šel z nami, le da tokrat 
v planinski opremi. 
Še nekaj let smo hodili februarja na Stol, a 
vedno ne na vrh, ker je bila nevarnost pla-
zov. V takem primeru smo hodili po obron-
kih Stola. Čez nekaj let pa so pohod presta-
vili na maj, ker je takrat varnejša hoja. Ob 
povratku v dolino, ko smo čakali na avtobus, 
smo si krajšali čas s skakanjem v daljino. 
Kot da še nismo bili dovolj utrujeni! Ja, bili 
smo pač mladi in polni energije.
Počasi so se naši obiski Stola zmanjševali, 
vedno manj je bilo zanimanja. Zadnji po-
hod za naju je bil 2001. leta. Takrat smo bili 
iz Črne samo še štirje udeleženci: Bojan Ši-
pek, Marjana in midva. Prejeli smo plaketo 
za dvajsetkratni pohod. Bilo je lepo, ostali so 
lepi spomini. In res drži: »Vsakič ko se vrneš 
s planin, si bogatejši.«

Martina Rataj

OPRAVIČILO
V prejšnji številki Črjanskih cajtng je prišlo do dveh napak. Fotografija Pihalnega

orkestra Rudnika Mežica se je vrinila k prispevku Rada Kompana.
In gospo Ano Šušel smo malo postarali, ni še stara 90 let.

Obema se za neljub spodrsljaj opravičujemo.
Uredništvo
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RAZSEŽNOSTI SRCA,
nov roman Barbare Jelen

Stanko Grl: tihi večeri

Barbara Jelen, magistrica anglistike in pe-
dagogike (sedaj pa dela še doktorat), je kljub 
mladim letom že uspešna ustvarjalka na več 
področjih: piše pesmi in romane, ukvarja pa 
se tudi z risanjem in glasbo.  
1. februarja je v Kulturnem domu Črna 
predstavila svoj drugi roman Razsežnosti 
srca, ki je pravzaprav nadaljevanje prejšnje-

ga romana Materina zapuščina, spada pa v 
zbirko Elenina zgodba. Izdala jo je v samo-
založbi. Po prireditvi, ki jo je vodila Špela 
Šavc in na kateri sta nastopila tudi glasbeni-
ka Dejan Dimec in Lucija Štrekelj, je avtori-
ca povedala:
»V ponos in veselje mi je, da sem lahko 
predstavila svoj roman Razsežnosti srca v 
domačem kraju. Hvala vsem, ki ste prišli kljub 
slabemu vremenu. Hvala vsem, ki ste sode-
lovali in kakor koli prispevali k nastanku 
mojega dela. Hvaležna sem, da smo skupaj 
ponesli delo v svet, in upam, da boste uživa-
li v branju. Hvala vsem za podporo. Tretje-
ga dela vam sicer ne obljubim, čeprav me 
mnogi nagovarjate k temu, ampak nastaja 
pa nova knjiga, ki gre v povsem druge vode, 
z novo zgodbo, in bo pokušina za ljubitelje 
branja malo drugačnih čtiv.«
Čestitke, Barbara, želim ti še veliko ustvar-
jalnega zanosa.

Irena Greiner

Foto: Jože Lešnik                  

Predstavitev nove pesniške zbirke
Stanka Grla

Polna dvorana ob predstavitvi Grlove knjige Tihi večeri
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KATARINA ILGO
Mojih 100 let - Ilgova neskončna zgodba

Ta zgodba se začne v starih časih, pred na-
tanko 100 leti. 
11. februarja 1919 se je v vasici Blato (Moo-
se) v Avstriji očetu Antonu in mami Katari-
ni Glančnik rodila prvorojenka Katarina. V 
skromni hišici ob ribniku, kjer so se kopali 
skupaj z račkami, so preživeli le nekaj sreč-
nih mesecev, nato pa so jih nemirni časi preg-
nali čez mejo v Jugoslavijo, v Črno na Koro-
škem.
Prvo skromno streho nad glavo so našli pri 
Kavšaku, kjer se je čez tri leta družina pove-
čala še za enega člana - sina Štefana.
Leta 1923 so se preselili v Mušenik in si uredi-
li skromno stanovanje, nadvse zadovoljni, da 
so na svojem. Katarina in Štefan sta rasla in 
bila zelo navezana drug na drugega. Štefan 
je imel rad živali, rad je kolesaril in fotogra-
firal, starejša Katarina pa je imela nadvse 
rada rože in druženje s svojimi  prijateljicami.
Katarina je zrasla v zalo dekle in med vsemi 
oboževalci, ki jih je imela v Mušeniku, je iz-
brala Pepija Ilgo, ki ji je ukradel srce s svojo 
atletsko postavo, gimnastičnimi spretnostmi 
in romantičnimi vožnjami s čolnom po Bab-
jaku.
Kmalu, v letu 1938, sta se poročila in dobila 
prvo hčer Mojco. Stanovala sta skupaj z Ilgo-
vima – tastom in taščo v »hauzu« v Mušeni-
ku. Družinica se je leta 1942 povečala za eno 
hčerko - Jožico in leta 1947 še za eno - Ano. 
Potem se je mlada družinica spet preselila na 
svoje, nadstropje višje v isti hiši v Mušeniku. 
Leta 1950 se je rodila Olga.
Leta 1953 so se preselili v veliko stanovanje v 
Rudarjevem in leto kasneje -1954 - se je rodila 
še zadnja hči Metka. V Rudarjevem so skupaj 
s prijaznimi sosedi preživeli nadvse srečna 
desetletja. Katarina in Pepi sta se rada od-
pravila na kak izlet in tudi svoje hčerke sta 
peljala po svetu - včasih peš, včasih na konju 
in včasih s kolesom.
Dekleta so rasla in kmalu se je poročila Moj-
ca, potem Jožica, in Katarina je postala ba-
bica prvemu vnuku Zdenku, potem Igorju in 

Andreju in še Darku. Poročili sta se tudi Ani-
ca in Olga in Katarina je dobila še vnukinje - 
Ireno, Miro, Tanjo in Sonjo. Po poroki pa je za 
uravnoteženost poskrbela Metka z vnukom 
Sašijem in vnukinjo Matejo. Prav vsi vnuki 
in vnukinje so zrasli  pod budnim in ljubečim 
očesom Katarine, od takrat imenovane BICA 
KATI. Z vso ljubeznijo, dobroto in skrbnostjo 
je poskrbela za vse otroke in s svojo srčnostjo 
ustvarila tako topel in prijeten dom, da ga 
njena dekleta in njihove družine nikoli niso 
zares zapustili.
Ko je postala vdova, se je Katarina preselila v 
»šolski blok«, bližje svojim trem hčerkam, kjer 
živi še danes. Bica Kati, povej kaj o starih ča-
sih - je bil najbolj pogost stavek iz ust vnukov 
in vnukinj, ki mu je vedno sledila nadvse zani-
miva bicina zgodba.
Kot Karničnikov se je tudi Ilgov rod širil naprej 
in vnuki so si kmalu ustvarili družine in bica 
Kati je postala prababica - kar 19 pravnukom. 
In to še ni vse - ima že tudi enega prapravnu-
ka in eden je še pravkar na poti.
Ko je Katarina poskrbela za srečo svojih 
hčerk in za varstvo ter zadovoljstvo svojih 
vnukov in vnukinj, se je lahko posvetila tudi 
svojim skritim ljubeznim, za katere prej ni 
bilo časa, možnosti in priložnosti. Nadvse 
rada je prebirala knjige, hodila na izlete, se 
družila s prijateljicami in seveda šivala. Iz-
pod njenih zlatih rok so prišle neprecenljive 
umetnine, ki krasijo dom prav vsake družine 
z Ilgovimi koreninami in tudi domove števil-
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nih prijateljev.
Čeprav je bilo njeno življenje resno, trdo, vča-
sih žalostno in krivično, polno odrekanje in 
tudi neizmerne ljubezni, je Katarina v sebi 
ohranila radost, veselje in razigranost iz 
mladih dni. S svojimi hčerkami se je večkrat 
odpravila na izlete - na vožnjo z letalom, do-
pust v Moravcih, na vikend v Ludranski Vrh 
... Tam si je znala privoščiti tudi vožnjo s to-
boganom, dvojno kepico sladoleda in zvečer 
tudi  kakšen »človek, ne jezi se«. Tudi s svoji-
mi kolegicami upokojenkami so skupaj pre-
živele številne vesele in zabavne trenutke ob 
ustvarjanju svojih umetnin, ki so jih ponosno 
pokazale na razstavah.

Katarina je bila tako polna energije, dobre 
volje, zagnanosti in razdajanja, da je čisto 
tiho, neopazno zdrsnila v zrela in nato tudi 
v stara leta. Vedno je bila zdrava, nasmeja-
na, polna zgodbic in vedno pripravljena po-
magati vsem okoli sebe. Tako je 50., 60. in 
70. obletnico kar preskočila, saj ni vredno 
posebej praznovati tako skromnih jubilejev. 
No, pri 80. je skupaj s hčerkami in njihovimi 
družinami le poskrbela za pravo gavdo, po-
tem pa malo bolj umirjeno še za praznovanje 
90-letnice.
In danes Katarina Ilgo, naša draga »BICA 
KATI«, praznuje 100 let. Vsem je v veliko čast 
in zadovoljstvo, da lahko ta častitljiv jubilej 
praznujemo z njo. Še posebej veseli in poča-
ščeni smo, da je bica še čila, vedrega duha 
in iskre misli. Ponosni smo, da imamo Ilgove 
korenine in da smo del te posebne družine, 
ki je taka, kot je, ravno zaradi Katarine in s 
Katarino, s katero se je tudi začela. 
Hvala ti, BICA KATI. In naj še traja naša sku-
pna, Ilgova neskončna zgodba.
(februar 2019)

Irena Nagernik
Foto: Boris Keber

Roland Šušel
Puba,
90 let

Marija Štiftar, 95 let

Marija Kogoj, 90 let
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V petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sem 
hodil od Pecnika v osnovno šolo v Črno na 
Koroškem, sem tik pred vasjo na reki Meži 
vedno z začudenjem opazoval pregrado in 
jez pred Rožančevo žago. Ta zanimiv objekt 
mi je bil vedno všeč, ker se je dalo po pregra-
di jezu pod streho prečkati reko Mežo, tako 
da si lahko prišel po bližnjici z levega brega 
Meže na Matevževe travnike in Pristavo, kar 
smo otroci iz Šmelca ob vračanju iz šole tudi 
večkrat  počeli, če ni bilo v bližini odraslih 
oseb. Pod jezom je bilo kar dolgo obdobje le-
tno kopališče, kjer se je marsikateri Črnjan 
naučil plavati.
Ta pregrada je imela dve zapornici, ki sta 
ustvarili večji vodostaj v jezu. Ko sta bili za-
pornici zaprti, to pomeni spuščeni do dna 
struge, se je za njima ustvaril velik jez in gla-
dina vode se je dvignila do te višine, da se 
je pričela voda pretakati po rakah (lesenem 
koritu) na vodno kolo, ki je bilo na zunanji 
strani  žage ob Meži. To vodno kolo je imelo 
nalogo preko zapletenih transmisij poganja-
ti stroje, ki so bili nameščeni v žagi in izven 
nje. Osi in jermenice so bile iz jekla, nekate-
re tudi lesene, jermeni so bili prvotno usnje-
ni, kasneje pa že veliko bolj vzdržljivi, ker je 
bilo platno impregnirano z gumo. 

Pregrada na Meži po hudi poplavi,  v ozadju 
objekt žage. Po tej poplavi je bil nabavljen elektro 
motor, ki  je poganjal stroje v žagi. Vodno kolo je 
bilo neuporabno, ker se nanj ni dalo več speljati 
vode.

Fantje na pregradi okoli leta 1938. Prvi z desne 
Ferdo Kaker.

Zunaj žage je bila nameščena čelilna postaja 
ali »pržagija« po domače, ki je služila za če-
ljenje in prirez hlodov na določeno mero. Na 
voziček so naložili od 8 do 10 hlodov, odvisno 
od debeline, le-tega so ga po končanem čelje-
nju potisnili v žago do gatra, na katerem so 
te hlode razrezali v deske in krajnike. Deske 
je bilo potrebno potem še obrezati, obrobi-
ti na določeno mero, zato je bil v žagi tudi 
sekular za robljenje desk. Filipu se je kmalu 
porodila ideja, da bi iz desk izdelovali še dru-
ge polproizvode,  zato je že leta 1931 naročil 
skobeljni stroj, ki so ga pripeljali iz Nemči-
je (original račun hrani zapisovalec). Tako 
so že tega leta pričeli izdelovati ladijski pod 
in obloge, to je pomenilo dodano vrednost 
polproizvodom, ki so jih predstavljale razre-
zane deske različnih širin in debelin.
V žagi je bila tudi remontna delavnica za ra-
zna popravila, kjer je bil brusilni stroj za bru-
šenje žagnih listov, nožev skobeljnega stroja  
in raznih šip za robilnik ter druge priprave, 
med njimi tudi stol za šivanje jermenov. 
Ker se je na žagi nabralo tudi zelo veliko od-
čelkov pri čeljenju hlodov, so postavili v bliži-
ni žage še apnico za kuhanje apna, ki so jo 
kurili s temi odčelki.  Apno so potem proda-
jali krajanom Črne in okolice ter v večji del 
Rudniku Mežica.
Žagovino od razreza so prvotno spuščali kar 
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v reko Mežo. Ko pa so postavili elektrarno 
na Meži, so morali vso žagovino transporti-
rati na deponijo, nekaj so je zvozili tudi kme-
tje za nastiljanje živini.
V žagi je bil tudi poseben prostor za dva žagmoj-
stra, kjer sta lahko prenočila in imela mož-
nost pripraviti toplo prehrano. Ta dva moj-
stra sta bila edina usposobljena za delo na 
gatru.
Ker je bil Filip Rožanc zelo napreden pri 
svojih idejah, si je omislil tudi vodno turbi-
no in generator, tako so na žagi imeli svoj 
električni tok, ki je potem poganjal skobeljni 
stroj in mlin ter razsvetljeval žago zunaj in 
spredaj na čelilnem mestu. Ker padec vode 
ni bil dovolj velik za peltonovo turbino, se je 
odločil za francisovo turbino, ki je odlično 
služila namenu.

Objekt Rožančeve žage okrog leta 1925

ZGODOVINA ŽAGE
Ko se je gospodu Filipu Rožancu porodila 
ideja, da bi zgradil žago za razrez hlodovine, 
je bilo potrebno najti lokacijo in zemljišče ob 
reki Meži, od koder bi bilo najlažje speljati 
vodo na vodno kolo, ki je bilo predvideno za 
pogon v žagi postavljenih strojev. Ta ideja 
se je pričela uresničevati leta 1921, ko se je 
začel postopek pridobitve zemljišča za grad-
njo žage. Prenos lastnine se je potem zgodil 
šele leta 1923. Tudi takrat so bili sodni mlini 
bolj počasni. Kako je to potekalo, je opisano 
v menjalni pogodbi.

MENJALNA POGODBA
Pogodbo sta sklenila gospa Marija Kralj, ro-
jena Slanič, posestnica v Črni, številka 57, 
ter posestnikova soproga na Prevaljah, šte-
vilka 8, in gospod Filip Rožanc, posestnik in 
lesni trgovec v Črni, številka 11, kakor sledi.

I.
Gospa Marija Kralj, rojena Slanič, daje in iz-
roča od svojih parcel št. 396, 397 in mogoče 
tudi od parcele št. 39, vse njive pod vložno 
številko 56 katastralne občine Črna v naravi 
že odmerjeni del v približni površini od 800 
m2, kateri del sega na severovzhodni strani 
do enega hruškovega drevesa, ki ostane še 
na svetu Marije Kralj, gospodu Filipu Rožan-
cu, kateri sprejema in prevzame v njegovo 
pravo in popolno last z dovoljenjem vknjiž-
be lastninske pravice v javnih knjigah po 
preddobnem odmerjenju s strani za to pok-
licanega geometra oziroma z dovoljenjem 
odpisa teh delov omenjenih parcel od vložne 
številke 56 katastralne občine Črna in pripis 
istih k Rožanc Filipu lastnem vložku št.9 ka-
tastralne občine Črna.
   II.
Gospod Filip Rožanc pa izroča in odstopa s 
svoje strani gospej Mariji Kralj, katera sprej-
me in prevzame, parcelno št. 300 travnik 
pod vložno št. 9 katastralne občine Črna v 
njeno pravo in popolno last z dovoljenjem, 
da se sme ta parcela od vložne št.9 katastral-
ne občine Črna odpisati in pripisati h Kralj 
Mariji lastnemu vložku št. 56 katastralne ob-
čine Črna ter se zaveže poleg tega:
A.) Dajati Kralj Mariji oziroma njenim prav-
nim naslednikom vsako leto skozi 35, beri: 
petintrideset, let od časa, ko bode na zame-
njanem svetu postavil žago na vodno silo, po 
sedem kubičnih metrov čokov, to je krajnih 
obrezkov plohov in po štiri kubične metre 
obrezlin iz te svoje žage za kurjavo, katera  
drva za kurjavo pa si mora Kralj Marija ozi-
roma njeni pravni nasledniki sami odpeljati 
od žage na svoj dom ter sama iste nakrcati 
na vozove.
B.) Razrezati vsako leto na njegovi žagi pet 
plohov za hišno potrebo Marije Kralj, kate-
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re plohe pa mora ona sama odpeljati k žagi 
ter tudi deske ali druge izdelke sama odpe-
ljati ter plačati iz svojega žagmojstra. Ako v 
enem letu ne bi dala razrezati izgovorjene-
ga števila plohov, ima v naslednjih letih pra-
vico, ako to potrebuje za hišno potrebo, dati 
ali jih razrezati toliko več, kolikor jih ima od 
prejšnjih let na dobrem.
C.)Dajati Mariji Kralj in njenim pravnim na-
slednikom brezplačno toliko žaganja, koli-
kor ga rabi za hišno potrebo.
D.)Dajati Mariji Kralj in njenim pravnim 
naslednikom vsako leto brezplačno skozi 
petintrideset let po 30 krajnikov, katere si 
mora sama odpeljati od žage.
Vse te izgovorjene pravice veljajo za Kralj 
Marijo in njene naslednike skozi 35 let od 
časa, ko bode gospod Filip Rožanc na zame-
njanem svetu postavil žago.
   III.
Ako bi obratovanje žage ali po prosti volji la-
stnika Filipa Rožanca ali vsled kake poškod-
be žage ali vodnih naprav stalo preko enega 
leta, dalje ako bi lastnik žagni obrat  spre-
menil prostovoljno v kak drug obrat, se zave-
že gospod Filip Rožanc plačati gospej Kralj 
Mariji in njenim pravnim naslednikom.
   IV.
Izgovorjeno množino čokov, obrezlin, krajni-
kov in žaganja po takratni dnevni ceni.
Predmet pogodbe velja na obeh straneh tudi 
za morebitne najemnike.
   V.
Radi odmere pristojbin cenita pogodbenika 
parcelno št. 300 katastralne občine Črna na 
K 500., beri: petsto kron, v točki »drugič« iz-
govorjene letne dajatve na čokih, obrezlinah, 
krajnikih, žaganju ter izgovorjeno pravico 
do žaganja oziroma rezanja petih plohov na 
leto proti plačilu žagmojstra na letnih 110. K, 
beri sto deset kron, ter opažata, da je vred-
nost odstopljenih delov parcel 396, 397 in 
morebiti parcele 395 jednaka vrednosti prej 
omenjene parcele ter vrednosti izgovorjenih 
dajatev skozi petintrideset let.
   VI.
Oba pogodbenika se odpovedujeta pravici 
pobijati to pogodbo radi morebitne prikra-
tbe nad polovico prave vrednosti.

   VII.
Za obe stranki je merodajen glede delitve 
parcel 396, 397 in morebiti 395 katasralne 
občine Črna položajni načrt za to poklicane-
ga geometra.
   VIII.
Gospod Filip Rožanc dovoljuje, da se sme 
pri delih parcel 396, 397 in morebiti 395 k.o. 
Črna, v označbi, katero bodo dobili ti deli s 
strani za to poklicanega geometra, kateri 
deli se imajo pripisati k njemu lastnem vlož-
ku št. 9 k.o. Črna, vknjižiti realno breme v 
točki II. Izgovorjenih dajatev za Kralj Marijo 
ter njene pravne naslednike.
   IX.
Vse s to pogodbo združene stroške, prijave 
razvidnemu uradu zemljiško davčnega ka-
tastra v Slovenj Gradcu radi delitve, zemlji-
škoknjižne izvedbe ter vse pristojbine nosi 
gospod Filip Rožanc.
   X.
Gospa Marija Kralj se zaveže preskrbeti na 
lastne stroške tekom treh mesecev od da-
nes dalje dovoljenje bremen prostega odpi-
sa zamenjanih delov parcel 394,396 in 395 v 
pogledu terjatve njene matere Marije Slanič, 
rojene Pratnekar, na priženilu in jutrnji iz 
ženitne  in dedne pogodbe z dne 25. februar-
ja 1895 v znesku od 300 gld. jednako  K 600., 
beri:  šeststo  kron.
   XI.
Oba pogodbenika se že nahajata v dejanski 
posesti zamenjanih parcel oziroma delov 
parcel ter plačata davke, doklade in druge 
javne bremene od istih od danes dalje.
P r e v a l j e, dne 3. avgusta  1921

MLIN
Filipu Rožancu pa iznajdljivosti nikakor ni 
zmanjkalo, saj si je omisli poleg žage še mlin.
To je bil v tistem času najsodobnejši mlin da-
leč naokoli, celo do Maribora ni bilo tako so-
dobnega, kot je bil ta, ki ga je postavil »Simon 
Forstnerič - mlinostav« iz Melja. V stavbi po-
leg žage sta bila postavljena dva mlina, eden 
na kamne, drugi je bil pa valjčni mlin. Valjčni 
mlin je bil nameščen visoko v podstrešju in 
preko jermenic popolnoma avtomatiziran, 
ker je bil povezan z elevatorji, ki so na mlin 
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dovajali razno žito. Ko je mlin zrnje zmlel, 
je bila moka transportirana na presejalna 
sita, ki so moko presejala na luske – otrobe 
in fino moko, ki je po posebnih kanalih pa-
dala v vreče, ki so bile nameščene  na  koncu 
teh kanalov. Valjčke na mlinu je bilo mož-
no regulirati glede na grobo ali fino mletje, 
prav tako pa je bilo tudi več vrst presejalnih 
sit, ki so bila izmenljiva.
Na valjčnem mlinu so mleli pšenico in koru-
zo ter pridobivali pšenično moko in pšenični 
zdrob ter koruzno moko in koruzni zdrob. 
Zgoraj je bil nameščen še stroj za čiščenje 
koruznega zdroba, tako da je bil pridobljeni 
zdrob popolnoma rumen in so mu rekli »čin-
kventin«.
Zraven mlina je bil tudi stroj za čiščenje, ko-
panje ali luščenje zrnja za ječmen in proso, 
ki je potem po dveh posebnih kanalih pada-
lo nazaj v vreče, ločeno luske in zrnje.
Drugi mlin je bil na velike okrogle kamne, 
in sicer na pšenične kamne in na kamne za 
rž. Tudi ti kamni so bili gnani preko jerme-
nic. Za mletje pa je bilo potrebno žito ročno 
dvigovati v »grod« nad kamnoma, od koder 
se je doziralo za mletje. Pšenico so navadno 
namakali eno noč, ker se je vlažna mnogo 
lepše mlela. 
Dnevno so v mlinu zmleli do 2000 kg žita.
Po koncu druge svetovne vojne so žito mle-
li tudi za kmete iz avstrijske Koroške in žito 
domačih kmetov ter zalagali z moko razne 
trgovine po dolini.

Mlin na kamne, s katerimi so mleli pšenico in po 
zamenjavi kamnov še rž.

Leta 1996 sem dobil začasno službo na ALP 
Peca in po opravljenem izpitu za turistične-
ga vodnika prevzel organizacijo in vodenje 
turističnih izletov po Mežiški dolini od Kotelj 
do vrha Koprivne. Pričel sem razmišljati o 
dodatnih destinacijah, ki bi prišle v poštev v 
Črni na Koroškem, kar bi bilo zanimivo, da 
si turisti ogledajo. Utrnila se mi je ideja, da 
bi ponudil ogled Slivnikove hiše in Rožanče-
ve žage, vendar do tega nikoli ni prišlo, ker 
se Slivnikovi niso strinjali z idejo, za Rožan-
čevo žago pa je bilo predvideni rušenje in 
premestitev na novo lokacijo. Predvideni lo-
kaciji sta bili dve, ena v Šmelcu pri Škrubiju 
in druga v Topli pri Burjaku. Do podiranja 
je potem resnično prišlo in elemente žage 
so odpeljali na območje centrale za mostom 
čez reko Mežo in Toplo. Valjčni mlin pa je od-
potoval v sosednjo občino na eno od kmetij. 
Tako se je leta 2007 po 82 letih  končala zani-
miva zgodovina žage in enega od najsodob-
nejših mlinov na našem območju. 

Takole so bili odloženi strojni deli žage po zaklju-
čenem podiranju v centrali, na križišču Topla–
Koprivna, pripravljeni za ponovno montažo.

Kar je zapisano v tem prispevku o Rožanče-
vi žagi in mlinu, je pripovedoval gospod Ivan 
Rožanc leta 1998. Vse podrobnosti, ki niso 
zapisane, so posnete na video kaseti v lasti 
Aleša Moličnika.
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BILO JE NEKOČ V KOPRIVNI

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE NE-
KOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI, v kateri želimo obja-
vljati kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka 
fotografija je dragocen dokument pričevanja o življenju 
v našem kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokaza-
li tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo 
staro fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb 
ali dogajanje; napišite vse, kar veste o posnetku. Če da-
tuma ne veste, nam posredujte približno letnico posnet-
ka. Svojo fotografijo lahko pošljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner@guest.arnes.si oziroma irena.grei-
ner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je za to rubriko prispevala fotografije Milada
Sedovnik, letnic pa nihče ne pozna.

Pri
Haderlapu:
v skednju so 

leta 1944
prenočevali 
člani angle-
ške misije in 
tudi borci.

Pri Osojniku
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DAN ZA ZDRAVJE

Foto: Lucija Pušnik
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TJA DOL NA DRUGO STRAN SVETA

Ko je padla odločitev, da odpotujeva na 
drugo stran naše Zemlje in da se z Mirčem 
končno podava v daljno Avstralijo, kjer že 
več kot trideset let živita moj brat Sandi in 
sestra Marinka, so se začele uresničevati 
moje želje, ki so se mešale z radostnim pri-
čakovanjem  novih doživetij v tajskem in 
avstralskem svetu. Sandi in njegova žena 
Ayesha sta namreč predlagala, da bi se, z na-
menom da najino potovanje ne bi bilo preveč 
naporno, vmes ustavila na jugu Tajske. Tudi 
onadva sta priletela v Phuket na krajši do-
pust in nama ob mojem rojstnem dnevu po-
darila enotedensko bivanje v mirnem hotelu 
blizu turistično obleganega Patonga. V Pari-
zu sva se vkrcala v gromozanski trup letala 
prevoznika Etihad in po dolgi vožnji vstopila 
v azijski tropski svet. Patong je nagnetena 
turistična destinacija, ki ne privablja gostov 
le zaradi toplega podnebja, čudovitih otokov, 
okusne lahke hrane, ampak tudi zaradi vro-
čega seks turizma. Da smo malo pobegnili 
iz vrveža živahnega mesta, nam je prijazni 
'lady boy' Beyonce organiziral dva izleta. 
Najprej smo se zapeljali na deželo, med 'ru-
bber trees', palme (za pridobivanje olja) in 
nasade ananasov, od česar v glavnem živijo 
na deželi. Tam smo jahali slone, krmili opice, 
opazovali zavetišče želv in obiskali budistič-
no svetišče. Drugič pa smo se s hidrogliser-
jem odpravili na odprto morje in se na Ba-
nana islandu kopali v kristalno čisti vodi ter 
snorkali med barvitimi tropskimi ribicami. 

Tajska je mehka dežela prijaznih ljudi, ob 
njihovih priklanjanjih in vdanih nasmehih 
bi se lahko trdi in resni zahodnjaki marsikaj 
naučili.
A glavni namen najinega enomesečnega 
potovanja je bila Avstralija. Sydney je sko-
raj petmilijonsko velemesto v New South 
Walesu (The First State). Ni betonska džun-
gla, ampak poln parkov in nasadov velikih 
listavcev, ki dajejo senco, iz njihovih krošenj 
pa se slišijo glasni kakaduji, ibisi, papige, 
carawongi, megpaeji …V ogromnem Cen-
tennial parku, na primer, zelo blizu centra, 
kamor se obiskovalci zapeljejo z avtom in 
si privoščijo barbecue (na pripravljenih ele-
ktričnih žarih pečejo mesne dobrote, in to 
brezplačno), še posebej ob zori ali ob mraku 
naredijo posebno predstavo netopirji (flying 
foxes), kakaduji, race, črni labodi in celo pe-
likani. Parki imajo ribnike, urejene cvetlične 
vrtove, drevorede, steze za kolesarje, tekače, 
skejtarje in so prijetni kraji za oddih sredi 
velemestnega vrveža. Angleži, ki so pred več 
kot dvesto leti naselili to celino, so bili pame-
tni zavojevalci in dobri gospodarji, ki so ve-
čino stvari delali s pravim občutkom. Mesto 
še danes diha po britansko: ima Hyde park, 
katedrale, stare nizke opečnate hiše, pube, 
vožnjo po levi strani, šolski otroci so v unifor-
mah, pa tudi imena okrožij (Liverpool, Can-
terburry) imajo angleške dvojnice.
Srečanje s sestro je bilo ganljivo, kajti po 
več kot tridesetih letih smo bili vsi trije ot-
roci skupaj. Pred leti je naša mama, zdaj že 
pokojna, v Avstralijo potovala dvakrat, kar 
sama, pogumno se je podala v daljni širni 
svet, in to brez znanja angleščine. Zdaj so 
se spomini nanjo mešali z veselimi utrinki iz 
našega otroštva, klepetali smo s sestrinima 
sinovoma in njenim novim partnerjem, šli 
pogledat, kje so zaposleni in se skupaj s traj-
ektom podali v Manly, na najbolj severni del 
pristaniškega mesta, široko odprt v Pacifik, 
z množico drznih deskarjev na valovih. Dvakrat Sydney z veličastno Opera House
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pa smo se zabavali v klubu Retired Soldiers 
League. Vsako okrožje ima vsaj en tak klub, 
rezerviran za starejše (a prihajajo tudi mla-
di), z 'dress code' – obveznimi spoštljivimi 
oblačili: ko sva sredi dneva hotela vstopiti z 
majico brez rokavov in natikači na nogah, 
so naju prijazno odslovili. Tam lahko kaj po-
ješ in brezskrbno izbiraš med široko paleto 
različnih pirov, a prostori so drugačni, pov-
sod po stenah so veliki zasloni, ki prikazu-
jejo razne športne tekme (kriket, avstralski 
nogomet, košarko …) in dirke (konjske, pasje, 
avtomobilske), ob vsem tem pa padajo stave. 
V sosednjih prostorih tega velikega lokala 
pa je več kot tristo igralnih avtomatov. Zelo 
podobno je v običajnih pubih. Tak način za-
bave še vedno potrjuje prastaro rimsko res-
nico: »Kruha in iger!« Pa še ena zanimivost 
je: v nobenem lokalu te ne pridejo vprašat, 
kaj boš jedel ali pil, vedno moraš sam stopi-
ti do pulta, naročiti in plačati ter si sam do 
mize odnesti kavo ali kaj drugega, le hrano 
ti naknadno postrežejo.
Največ časa si je za najine oglede vzel Sandi, 
ki si je v službi organiziral cel mesec pros-
to in postal najin turistični vodič in šofer. 
Najprej smo si seveda ogledali City Centre 
z znamenito Opera House, Harbour Bridge, 
Sydney Tower Eye, The Royal Botanic Gar-
den in stari del mesta The Rocks z ohranjeno 
kolonialno arhitekturo, v katerem lahko sto-
piš v najstarejši pub. V Avstraliji lahko dobiš 
alkoholno pijačo le v pubih, v večini drugih 
gostinskih lokalov pa ne oziroma ponekod le 
ob obroku hrane; če pa imaš morda v parku 

svojo pijačo in jo hočeš spiti na javnem mes-
tu, mora le-ta biti zavita v papir. V trgovinah 
ni tako kot pri nas, alkoholno pijačo lahko 
dobiš le v posebnih 'bottle shops' oz. 'liquid 
stores'. Država je enako stroga tudi pri ci-
garetah: cena je tri- do štirikrat višja kot v 
Sloveniji, kadilci pa so še bolj preganjani, saj 
lahko kadijo le na zelo omejenih območjih, 
če pa se prekršijo, jih čakajo visoke kazni.
Kmalu sva z Mirčem pogumno obvladala 
sistem vlakov, zato sva se v center odpravila 
sama, kajti tam se turistom ponujajo veliča-
stni Sea World (kjer okoli tebe plavajo srh-
ljivi morski psi), Madam Taussand Museum 
– muzej voščenih lutk (z znanimi avstralski-
mi osebnostmi) in Wild World z znamenitimi 
avstralskimi živalmi, največje so poimenova-
li Big Five: krokodil, kenguru, koala, vombat 
in kljunaš, a seveda so bile še druge, kot so 
tasmanski vrag pa strupene kače in pajki. 
Ker je Avstralija edina celina, ki je od ostalih 
fizično ločena, se je tam razvilo popolnoma 
svojevrstno živalstvo in rastlinstvo, kakršne-
ga ne najdemo nikjer drugje na svetu. Ko 
smo se kasneje vozili po deželi, smo v živo vi-
deli le nekaj kengurujev, žal tudi povoženih 
ob cesti. Da pa je bilo doživetje bolj pristno, 
sta Sandi in Ayesha v naslednjih dneh pripra-
vila okusne kengurujeve zrezke v omaki.
Kot navdušena planinka sem želela stopiti 
na najvišji vrh Avstralije – Mt. Kosciuszko. 
Čeprav je ta dežela najbolj ravna celina na 
svetu, ima gorovje – Snowy Mountains. Od-
peljali smo se 500 km južno od Sydneya (bli-
zu meje z Victorio – The Educational State) 
in si v mestu Jindabayne najeli apartma. Žal 
je na dan našega vzpona deževalo in moč-
no pihalo, a vztrajnih Črnjanov slabo vre-
me zlepa ne odvrne od zastavljenega cilja. 
Sandi naju je na 2.228 m s ponosom krstil, 
seveda pa smo ostali brez čudovitih razgle-
dov, ki se sicer ponujajo v Snowy Mountains. 
Hoja po teh planinskih predelih je drugač-
na, zaradi množice obiskovalcev je omeje-
na glede prostega gibanja, zato je čez stezo 
napeljana kovinska široka mreža, po kateri 
lahko planinci hodijo. Rastlinje je zimzeleno, 

Three Sisters v Blue Mountains
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na prvi pogled podobno alpskemu, pa ven-
dar drugačno; a tam gori sem med zelenjem 
opazila tudi jesenski regrat, ki me je spomnil 
na domače spomladanske pojedine. Nikjer 
pa ni smrek, ta nam ljuba drevesa je Sandi 
v tujini dolgo pogrešal. Na poti nazaj, seveda 
je naslednji dan kot nalašč sijalo sonce, pa 
smo spet občudovali prostrano avstralsko 
pokrajino z rumeno-rjavimi odtenki, njena 
široka obzorja in številne črede ovac – deže-
la je namreč znana po fini volni Merimo. Us-
tavili smo se v Canberri, prestolnici Avstra-
lije, umetno narejenem mestu v Australian 
Capital Territory. Ponaša se s starim in no-
vim parlamentom ter predvsem z velikim in 
bogatim muzejem The Australian War Me-
morial, ki slikovito in z ogromno eksponati 
prikazuje udeležbo dežele v vseh vojnah.
Drugi večji pohodniški izlet je bil v Blue Mo-
untains – gorovje se vidi celo iz Sydneya in 
ker se zaradi oddaljenosti zdi modrikasto, 
je po tem dobilo ime. To je območje 1.100 m 
visokega platoja iz peščenjaka, prekinjajo 
pa ga prepadne stene soteske. Iz Katoombe 
smo zakorakali v divjino, obsežno območje, 
po katerem so speljane tudi večdnevne poti, 
mi pa smo se podali na poldnevni pohod 
mimo znamenitih skalnih osamelcev z ime-
nom Three Sisters in potem globlje v dolino, 
v goščavo z evkaliptusi in velikanskimi prap-
rotmi, nazaj pa malo bolj udobno – z zobato 
železnico. 
Spet na drugem koncu Sydneya, blizu osre-
dnjega pristanišča, je La Perouse, znameni-

ta trdnjava, obrnjena proti Tihemu oceanu. 
Na tej slikoviti lokaciji so snemali enega od 
filmov Misija nemogoče. Osupljivih plaž je 
na sydneyskem obrežju veliko, večkrat sva 
se kopala, od Coogeeja do Bondya je spelja-
na urejena pohodniška pot, v obe smeri smo 
prepešačili okoli 10 km – po mivki in nad 
visokimi prepadnimi klifi. Slabo uro vožnje 
iz mesta je najstarejši nacionalni park The 
Royal National Park, zelo oblegan ob vi-
kendih, mi pa smo v miru zakorakali v svet 
nizkega grmičevja, izlizanih skal in bučanja 
morja, nismo pa, kot je priporočeno, motili 
pajkov, žab in kač. Ob koncu pešačenja smo 
namakali noge v potoku, ki se izliva v morje, 
in kasneje brodili po peščeni plaži.
Posebnost te dežele je multikulturnost in vla-
da s svojo zakonodajo kar dobro usklajuje to 
različnost. Morda je tudi zato udeležba na 
volitvah obvezna. Naturalizirani Avstralci 
so Aussies oz. Oziji: dokaj odprti, dobre vo-
lje, radi pijejo (Johnu je bila še posebej všeč 
naša zdravica »Ooopaaa!«) in prijazni. Tr-
govci in gostinci ti ob plačilu vedno položijo 
denar na roko, nikoli na pult. Govorijo svojo 
angleščino, ki je drugačna od britanske in 
ameriške, pri tem imajo zanimivo melodi-
jo, in kot je značilno za vsak jezik, ki hoče 
biti racionalen, imajo svoje okrajšave, npr. 
pozdrav »G'day, Mate!« ali izraz za popol-
dne/afternoon »Arvo« in pogosta fraza za v 
redu/zares dobro »Fair dinkum!« Obstajajo 
pa stereotipi o ljudeh drugih nacionalnosti 
(Sandi jih je po svojih izkušnjah takole ozna-
čil): Kiviji so domorodci z Nove Zelandije in 
veljajo za lene, manj odgovorne in zapite; 
Makedonci in Grki so sicer dobri ljudje, a 
počasnih misli; novodobni migranti iz Kitaj-
ske so individualisti, manj prilagodljivi in se 
znajo prerivati navzgor; Aboridžini, prvotni 
prebivalci,  pa imajo vse ugodnosti od vlade, 
a to izkoriščajo in odklanjajo delo …
Avstralija je ogromna dežela, midva pa sva 
si v času najinega bivanja ogledala le del 
vzhoda države. A v Sydneyu sva postala že 
dokaj domača (hodila sem k Sandijevemu 
Kitajcu po meso, k njegovemu Makedoncu 

POPOTOVANJE

Po 30 letih vsi trije otroci skupaj
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po sadje in zelenjavo, enkrat sem šla k nje-
govemu fizioterapevtu na masažo), a mesto 
ponuja še nešteto zanimivosti: nisva še ple-

zala po Tower Bridgeu, nisva uspela sesti 
za volan (v deželi, kjer je bencin občutno ce-
nejši kot pri nas), da bi preizkusila adrena-
linsko vožnjo po levi, sploh v rondojih in na 
večpasovnih križiščih; poskusila sva odlično 
avstralsko vino, nismo pa se še utegnili za-
peljati v njihove vinograde … A šla sva v svet, 
malo sva razširila svoja obzorja. Potovanje 
nazaj je bilo dolgo, samo leti so trajali 22 ur, 
pot z vsemi postanki in prestopi pa 33. Sedaj 
so na vrsti najini sorodniki, da nas obiščejo 
in si ogledajo našo lepo Slovenijo. 
Nikoli pa ne veš, kdaj te magnet potegne še 
k drugim čudesom avstralskega sveta …

Irena Greiner

POPOTOVANJE

Prvi maj

Pred mnogimi leti se je začelo! 
Prvega maja se je na Lamprečah

pelo in je bilo veselo.
Pravzaprav je Gabrova Pepca to navado

prvomajsko vpeljala.
Po hišah se je pecivo napeklo,

nekaj »gnara« nabralo,
da se je »robo kupilo« in se je muzikante

pogostilo!
Najprej smo Gaber– Modrej – Savellijevo

rido za prireditveni prostor imeli, 
mežiška pihalna godba se je 

tu malo dlje ustavila
in katero pesem več zaigrala!

Potem smo prireditev preselili
k betonski mizi na šolskem igrišču,

kjer se že nekaj let zberemo, ko 
muzikante pričakamo.

Malo je nerodno to, da nas budnica
šele opoldne prebudi, 

čeprav smo se zdaj na to že navadili!
Ko pa muzikantje odidejo, 

s praznovanjem Lamprečani nadaljujemo
kar v kaki garaži.

Prav fletno se imamo, se smejimo 
in ob muziki tudi zaplešemo.

Nekatere trenutke smo
tudi na fotoaparat posneli, včasih

so posnetki uspeli,
drugič pa (na srečo) tudi ne,

saj brez filma v aparatu vsaka
še tako dobra gauda

 ostaja brez zgodovinskega zapisa in 
s tem kaj kmalu pozabljena je!

Nekaj let nazaj smo navade malo spremenili! 
Ni vse samo v rajanju in prepevanju, smo si dejali.
Sedaj gremo najprej na krajši izlet za zdravo telo,

da se malo »zmatramo« in pol z večjim
užitkom dol sedemo! 

Pohodne poti so ali na Kogelnika ali na Matvoza. 
Pri kmetiji malo posedimo, da 

si novih moči pridobimo
 in se potem še z večjo voljo v dolino zapodimo!

Živel 1. maj, ker je dva ali pa več dni »fraj«!

Ivan Kos

Prvomajsko srečanje Lamprečanov pred nekaj leti

Pogled s Sydney Tower Eye
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PROGRAM SVIT MI JE REŠIL ŽIVLJENJE

Program Svit je preventivni zdravstveni pro-
gram, ki je namenjen preprečevanju in zgod-
njemu odkrivanju raka na debelem črevesu 
in danki. Vključuje moške in ženske v staros-
ti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti. O osebni 
izkušnji s Programom smo se pogovarjali z 
magistrom Jožetom  Pratnekarjem, ki opra-
vlja funkcijo Svitovega ambasadorja.
Gospod Pratnekar, opravljate častno funk-
cijo ambasadorja Programa Svit. Kaj to za 
vas pomeni?
Jaz mislim, da je to pomembno poslanstvo, 
saj ugotavljamo, da se ljudje še vedno pre-
malo zavedajo pomena Programa Svit, ki 
lahko marsikomu tudi reši življenje. Včasih 
sem res začuden, da se ljudje kljub temu, da 
je sodelovanje v Programu Svit brezplačno, 
na vabilo ne odzovejo, ker potem, ko bolezen 
napreduje, so posledice res hujše in tudi za 
zdravstveni sistem dražje. 
Kdaj ste prvič prejeli vabilo za sodelovanje 
v Programu Svit?
Prvič sem prejel vabilo v letu 2009 in takrat 
sem se tudi odzval, izvid pa je bil negativen. 
Po dveh letih, ko sem bil ponovno povabljen, 
je bila v blatu ugotovljena kri.
Kako ste sprejeli novico, kako so nato pote-
kale nadaljnje preiskave in zdravljenje?
Seveda sem bil neprijetno presenečen, kar 
je logično, če izveš, da je s tvojim zdravjem 
nekaj narobe. Ampak potem sem pač za-
upal zdravnikom in glede na to, da sem se 
pravočasno odzval na vabilo in potem tudi 
na kolonoskopijo, sem pričakoval najboljše. 
S kolonoskopijo sta bila odkrita dva majhna 
polipa, ki sta bila med posegom tudi odstra-
njena, odkrit pa je bil tudi precej velik, pri-
raščen polip, ki pa ga ni bilo mogoče odstra-
niti med kolonoskopijo, zato je bil potreben 
operativni poseg. Operacija je potekala dob-
ro, brez zapletov in po treh dnevih sem se 
že lahko vrnil domov. Čez en mesec sem iz-
vedel veselo novico, da odstranjeno tkivo ni 

bilo rakavo. Moram povedati, da je bil zame 
sam poseg neboleč.
Ali imate še vedno kontrolne preglede?
Da, še vedno. Na vsaki dve do tri leta se 
preko osebnega zdravnika naročim na ko-
lonoskopijo. Pred približno tremi leti je bil 
ponovno odkrit in tudi odstranjen manjši po-
lip, zato mislim, da je pomembno, da tudi po 
zdravljenju hodiš na kontrolne preglede. 
Imate kakšen nasvet za bralce? Kako pre-
magati strah?
Na terenu ljudi spodbujam, naj se odzovejo 
na vabilo, tiste, ki sodelovanje odklanjajo, 
vprašam po vzroku, zakaj se ne odzovejo. 
Največkrat mi povejo dva vzroka. Prvi je: 
Kaj pa če kaj ugotovijo? Pa jim odgovorim, 
da hvala bogu, da ugotovijo in lahko tudi 
pravočasno zdravijo. In drugi vzrok je strah 
pred kolonoskopijo. Jaz vedno poudarjam, 
da sem bil sedaj že štirikrat in vedno je pre-
iskava potekala brez problema, neboleče, 
mogoče bi lahko rekel, da je bolj neprijetna 
sama priprava na preiskavo. Mislim, da se 
preiskave res ne bi smeli bati. Rad pa bi še 
enkrat povedal bralcem, dajte se odzvati na 
vabilo, ker se s tem lahko reši vaše življenje, 
kot je tudi moje bilo rešeno s Programom 
Svit.



65

OBVESTILA

UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV

Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj 
uporabljal med in druge čebelje pridelke: 
cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek 
in čebelji strup. Apiterapija je veda o tem, 
kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepi-
mo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki 
so živila, prehranska dopolnila in naravna 
zdravila. 
Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, 
ki so ga proizvedle čebele. Čebele ga proi-
zvedejo iz cvetličnega nektarja ali drugih iz-
ločkov živih rastlinskih delov ali pa iz različ-
nih vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na 
živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uži-
vali med redno vsak dan po 15 gramov (1 žli-
co), povprečno živeli leto dni več kot tisti, ki 
medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 
moških, povprečne starosti 65 let, so pokaza-
li, da redni uživalci medu živijo v povprečju 
kar leto dni dlje, ker med vsebuje antioksi-
dante, ki preprečujejo tvorbo krvnih strdkov 
in posledično je bilo manj srčnih in možgan-
skih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebu-
je veliko količino flavonoidov, so poznane 
že dalj časa. Fenolne spojine preprečujejo 
oksidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je 
glavni vzrok za poapnenje žil. Dokazano je, 
da naravne fenolne spojine zavirajo rast ve-
likega števila bakterij. Priporoča se uživanje 
medu v primeru akutnih virusnih obolenj: 
prehlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo mo-
tnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, 
drisko, starejšim kot preventivno sredstvo 
proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr. 
možgansko, srčno kap, ljudem po večjih ope-
rativnih posegih in izčrpanim.  
Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni 
prah ter ga pri tem obogatijo z različnimi 
fermenti, hormoni in antibiotičnimi snovmi. 
Cvetni prah spodbuja nastajanje rdečih in 
belih krvničk in krvnega barvila hemoglobi-

na, pomaga imunskemu sistemu, deluje an-
tioksidativno, preprečuje delovanje prostih 
radikalov in tako preprečuje nastanek in 
razvoj bolezni. Če ga pomešamo s tekočino, 
omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih sno-
vi. Najbolj priljubljen je vmešan z medom 
v jogurt s svežim sadjem, kar zagotavlja 
izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva. 
Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske 
se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti, 
vzbuja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost 
in razdražljivost popustita, izboljšuje pre-
krvitev možganov, pospešuje rast in izboljšu-
je vid, učinkuje proti izpadanju las, pomaga 
pri obolenjih prostate. 
Matični mleček 
Matični mleček vsebuje približno dve tretji-
ni vode (57–70 %) in tretjino suhe snovi. Suha 
snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, ogljiko-
ve hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, 
beljakovine, maščobe, želatine, minerale in 
vitamine, antioksidante, protibakterijske 
snovi, hormone in naravne konzervanse. 
Povečuje tek, odpornost organizma proti 
boleznim, spodbuja razvoj in rast las, učin-
kovito blaži težave, ki so povezane s srcem, 
jetri ali želodcem, znižuje količino skupnega 
in še posebej škodljivega holesterola. Odme-
rek matičnega mlečka je odvisen od starosti 
in vrste težave. Za odraslega človeka je na-
vadno 250–300 mg dnevno v dveh obrokih 
zjutraj in zvečer pred jedjo. 
Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na 
smolnatih delih nekaterih rastlin, npr. na 
topolu, kostanju, breskvi, smreki in drugih. 
Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone, hi-
droksiflavanole, halkone, benzojsko kislino, 
derivate benzaldehida, cimetov alkohol, ci-
metovo kislino in derivate, terpene, alifatske 
ogljikovodike, nekatere elemente, sterole, 
sladkorje, aminokisline, smole in balzame, 
voske, eterična olja, cvetni prah in vitamine 
(B1, B2, E, C).
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Dosedanja številna medicinska poročila 
o propolisu dokazujejo, da je to uporabna 
snov, ki deluje proti številnim bakterijam, vi-
rusom in glivicam. Blaži vnetje, uničuje stru-
pe, deluje lokalno anestetično in deluje proti 
razvoju rakastih bolezni. S številnimi razi-
skavami v svetu so dokazali, da ima farma-
kološke učinke. Zaradi vsebnosti propolisa 
ga dandanes med drugim uporabljajo tudi 
za zdravljenje ran. Uporabljamo ga v obliki 
raznih mazil, alkoholnih in alkoholno-etrnih 
tinktur, emulzij pa tudi svečk (supozitorijev) 
in drugih oblik zdravil. Za zdravljenje slu-
znice požiralnika, želodca in črevesja upo-
rabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v pol 
decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne 

emulzije te snovi uporabljajo za razne pre-
maze obolele kože pa tudi sluznice v ustni 
votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo 
že od nekdaj. Za stare civilizacije je imel 
med magično moč in je bil cenjen kot zdra-
vilo. Tudi v zdajšnjem hitrem tempu življenja 
si lahko pomagamo z dejstvi, ki so jih poz-
nali že naši predniki, in si s čebeljimi pridel-
ki polepšamo življenje. Alergije na čebelje 
proizvode so redke, če ste alergiki, začnite 
s postopnim uživanjem čebeljih pridelkov in 
zaužito količino vsak dan povečujte. 

Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetu-
je. Čebelarska zveza Slovenije, 34 str.
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POZIVI K PRAVILNI UPORABI
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

IN K VARSTVU ČEBEL

Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodob-
nem svetu zelo velik gospodarski pomen. Če-
belje pridelke, kot so med, cvetni prah, vosek, 
propolis, matični mleček in čebelji strup, člo-
vek uporablja za hrano in kot pomoč pri laj-
šanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti 
pridelki pomembni kot surovina za pridobi-
vanje  nekaterih živilskih  in drugih  proizvo-
dov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je 
veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi 
opraševanja čebel. 

Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pri-
dejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v kme-
tijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker 
kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih 
pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves 
čas skrbeti za  kočljivo  uravnoteženost med 
obvarovanjem njihovih pridelkov pred ško-
dljivimi organizmi  in obvarovanjem čebel.  
V intenzivnem načinu pridelovanja hrane 
se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, 
zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in 

čebelarjev na območjih intenzivnega kmeto-
vanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. 
V Sloveniji poznamo številne zgledne prime-
re sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z 
okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo 
tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v 
prihodnje izboljšati. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v 
primeru nepravilne uporabe fitofarmacevt-
skih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine 
leto brez pomorov čebel, zato je nujno oza-
veščanje vseh uporabnikov za pravilno upo-
rabo FFS.

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih 
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetij-
ske prakse in varstva okolja ter da so pri 
tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno 
preberejo priložena navodila, saj je v njih in 
tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo 
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Api sejem
v Celju

Prireditev ob dnevu žena

Lovsko gojitveni
bazen - razstava

Bralni kotiček v črnjanskem
zdravstvenem domu

UTRINKI

strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za čebele, 
so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in 
opremljena s posebnim grafičnim znakom;
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih 
priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cveto-
čo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brez-
vetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju 
rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali 
v skladu z navodili, bodo čebelje družine v njiho-
vi okolici zdrave in bolje preskrbljene ter dobro 
opravljale vlogo opraševanja rastlin.
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»KAR ROKE USTVARIJO, TO SRCE VZLJUBI.
KAR Z LJUBEZNIJO ZRASTE,

VEDNO DOMAČE ZVENI«.

ŽIVLJENJE
»Življenje je tako preprosto. Rodili smo se v 
peskovnik življenja in zdaj se v njem igramo, 
igramo različne vloge, se preizkušamo in 
doživljamo vse natanko tako, kot moramo. 
Saj to je naš namen. To je namen življenja. 
Nismo se prišli učit, prišli smo živet. Živet ve-
selje, žalost, napake, dosežke, stiske, vse, kar 
čutimo in doživljamo, je življenje. Vanj se po-
topimo celi, brez zavor, odživimo to življenje. 
Življenje nam je podarjeno za doživljanje.« 
(Donald Walsch )
Ko se ozremo na svoje življenje, opazimo, 
da smo se od časa, ko smo se rodili, do da-
nes močno spremenili. Ne le da smo zrasli, 
pridobili vrsto spretnosti in miselnih spo-
sobnosti. Naše življenje je drugačno, saj ima 
vsako življenjsko obdobje nekaj svojih pred-
nosti in obveznosti. Ali bo nov korak v nez-
nano res priložnost za lepše življenje? Ob 
lepih trenutkih smo se pomladili, ostali čili in 
polni energije. Ob težavah smo zoreli in se 
naučili veliko novega in drugačnega. Z vsa-
kim dogodkom, občutenjem ali spoznanjem 
smo bogatejši. Vsi si želimo samo lepega in 
prijetnega dogajanja, pa čeprav vsak človek 
doživi tudi precej grenkih trenutkov. Pred 
mnogimi leti sem prebrala misel, za katero 
ne vem več, komu pripada. Glasi pa se ne-
kako takole: »Da bi bil človek vse življenje 
srečen!? Tega ne bi prenesel nihče!« Kot si 
sledita dan in noč ter se menjajo letni časi, 
podobno se godi s srečnimi in manj srečni-
mi obdobji v našem življenju. Karkoli se vam 
zdi, da se v vašem življenju zapleta, se tako 
godi le zato, ker se morate odločiti drugače, 
kot ste se v preteklosti. Pogosto to ne zahteva 
velike spremembe. A takrat, ko nekaj boli, je 
težko narediti nov korak. V času osebne pre-
obrazbe se pogosto sprašujemo, kaj se bo 
zgodilo, če nekaj opustimo ali se odločimo 

drugače, kot pričakuje okolica. Marsikoga 
plaši misel, ali bo nov korak v neznano res 
priložnost za lepše življenje. Na začetku se 
neznanega vedno bojimo. Ko pa se le odlo-
čimo za ta korak, se nam lahko odpre novo 
obzorje, sijoče, široko, z veliko možnostmi. 
Jaz sem zaradi višje sile uspešno, kar trikrat, 
naredila ta korak.
Povsem sem prepričana, da boste čez nekaj 
let, ko boste pogledali svoje življenje nazaj, 
ugotovili, da ste se precej spremenili. Zorenje, 
ki ga prinašajo leta, je neizbežno. Prav tako 
kot smrt in davki. Zato se nikar ne vrtite v 
začaranem krogu, če se boste znašli v njem, 
ampak naredite nekaj, kar vas bo osrečilo 
že danes. Dovolj bo prijazna gesta. Pokli-
čite nekoga in mu povejte, da ga pogrešate. 
Pojdite na sprehod in si dovolite zadihati s 
polnimi pljuči. Pustite posodo nepomito in se 
raje poigrajte z otroki. Vzemite v roko tisto 
dobro knjigo, ki si jo že dolgo želite prebrati, 
a zanjo ne najdete prostega časa. Zakopljite 
se v omaro in preglejte, ali se v njej skriva še 
kaj, kar je uporabnega, a vi tega ne potrebu-
jete. Podarite te stvari nekomu, ki jih rabi in 
bo vesel. Premaknite se in naredite majhen 
korak naprej, saj se vse velike spremembe 
navadno zgodijo, ko začnete premikati kar-
koli v življenju z zelo majhnimi, neopaznimi  
koraki. Zapomnite si, da delo, četudi ga op-
ravljamo z največjim veseljem, ne sme in ne 
more biti najpomembnejše, in da je čas, da 
vendarle storimo nekaj čisto zase. Danes 
vem, da si tako kot večina od vsega na svetu 
želim le čas zase – čas, da se umirim, mir, 
tišino, da se zazrem vase in se posvetim sebi. 
Bogat je danes tisti, ki si našteto lahko privo-
šči. Vsako življenje ima svoj smisel, svojo vlo-
go, svoj cilj; vse je povezano, ni večvrednih, 
manjvrednih, ničvrednih, pomembnih ali 
nepomembnih, potrebnih ali nepotrebnih; 
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v zapletenem naravnem sistemu je vsaka 
življenjska oblika potrebna, enakovredna in 
enako pomembna. Velike uganke ne bomo 
nikoli razumeli, večna skrivnost ostaja snov 
za sanje in premišljevanje.

SPREMEMBE
Vedno ko hočemo nekaj spremeniti, trpimo! 
Tudi zato, ker takrat, ko se trudimo nekaj 
spremeniti, nezavedno ostajamo v tem pro-
blemu, pravi g. Varja Kališnik in nam v ta 
namen poklanja zgodbo o modri in ljubeči 
materi. To je zgodba o kavi.
Mlada hči se je oglasila pri svoji mami in ji 
potožila, da težko živi. Ni vedela, kako naj 
rešuje svoje težave, bila je na robu obupa, 
saj so se po vsaki težavi, ki jo je rešila, poja-
vile tri nove. Mati jo je odpeljala v kuhinjo. 
Na kuhalnik je postavila tri posode z vodo 
in v prvo posodo položila korenček, v dru-
go jajce in v tretjo nekaj zrn kave. Potem je 
pustila, da se je vse to kuhalo, in molčala. Po 
dvajsetih minutah je vsako kuhano sestavi-
no  precedila in postavila na krožnik. Pred 
hčerko je najprej postavila kuhan korenček 
in ji naročila, naj ga opiše. Hčerka je ugoto-
vila, da je korenček mehak in skoraj razpa-
da. Potem se je dotaknila kuhanega jajca, 
ga olupila in ugotovila, da je trdo. Na kon-
cu se je dotaknila še zrn kave in ob tem ji 
je mati nalila kave, ki se je skuhala iz njih. 
Ko je hčerka pila omamno tekočino, je žele-
la izvedeti, kakšen pomen ima vse to. Mati ji 
je razložila, da so bila vsa tri živila deležna 
enake obdelave z vrelo vodo. Korenček, ki je 
bil najprej trd, se je po kuhanju čisto zmeh-
čal. Jajce, ki je bilo najprej krhko, je po kuha-
nju postalo trdo. Zrna kave so ostala ista kot 
prej, le voda, v kateri so se kuhala, se je spre-
menila v kavo. Po tej razlagi se je mati zazr-
la v hčer in jo vprašala: »Katera od teh treh 
sestavin si ti, ljuba hčerka, takrat ko rešuješ 
svoje težave? Si korenček, ki je najprej trd, a 
ob bolečinah in težavah postane mehak in 
izgubi svojo moč? Si kot jajce, ki ima mehko 
srce, a ob stiku z bolečino otrdi? Mar je tvoja 
zunanjost kot pri jajcu enaka, a v notranjosti 

si trda, zagrenjena in ne prožna? Ali pa si 
kot zrno kave, ki jih nič na svetu ne spreme-
ni, nobena težava jih ne zlomi in še več, zrna 
kave ob stiku z vročo vodo spremenijo njen 
okus, saj sprostijo svojo esenco. Če boš kot 
zrno kave, te težave ne bodo zlomile, spre-
menile te bodo v nekaj  boljšega in takšna 
boš vplivala na svojo okolico in jo oplemeni-
tila. Kaj pa ste vi, dragi bralci, kadar rešuje-
te svoje težave? Korenček, jajce ali kava?
Za vsak problem obstajata dve rešitvi: bole-
čina in užitek. Torej, problem lahko rešuje-
mo tako, da še bolj boli, ali pa tako, da ga 
ugodno rešimo ne samo zase, temveč tudi 
za okolico. SMEH je pol zdravja, pravi stari 
pregovor. Dovolimo mu, da nas prepriča o 
tem. Ima to moč, da sprosti našo esenco in 
da prej ali slej postanemo kot zrna kave – 
omamno dišeči, neizmerno privlačni, nihče 
se nam ne more upreti. Če na svojo glavo 
poveznemo še belo čepico in postanemo kot 
kava s smetano, oplemenitimo še svojo oko-
lico.

IMEJMO SE RADI
Ko tole pišem, je zime je že skoraj konec, po-
mlad pa je še vedno predaleč. In ker je to na 
zunaj nekako pusto obdobje, je znotraj vse 
prepleteno z l j u b e z n i j o, s tisto silo, ki 
ruši meje, podira vse ovire in marsikdaj tudi 
zamegli um. Od kod sploh v tem zimskem 
času praznik ljubezni? Nekateri menijo, da 
so ta praznik zakuhali Američani, a v res-
nici ni tako. Praznik, povezan z ljubeznijo 
in plodnostjo, so sredi februarja praznova-
li že stari Grki. Po njihovem koledarju je bil 
takrat mesec gamelion, ko so se spominjali 
svete poroke svojih bogov Zevsa in Here. V 
starem Rimu pa so 15. februarja praznovali 
luperkalije, to je bil praznik boga plodnosti. 
Kristjani pa so zgodbo povezali po svetniku 
Valentinu, mučeniku, ki je živel v času vlada-
vine cesarja Klavdija II. (268–270). Ta cesar 
se je odločil odpraviti zakonski stan, kajti 
neporočeni vojaki so se bolje bojevali. Du-
hovnik Valentin te prepovedi ni upošteval in 
je na skrivaj še naprej poročal zaljubljence. 
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Za kazen so ga zaprli in obsodili na smrt. Še 
preden je bila obsodba izvršena, je hčerki za-
porniškega nadzornika poslal pismo, ki se je 
končalo z besedami »od tvojega Valentina«. 
In njemu v spomin so si zaljubljenci začeli 
pošiljati voščilnice in si izpovedovati ljube-
zen. V Ameriko so torej valentinovo uvozili 
šele v 19. stoletju priseljenci z britanskih oto-
kov. Prve voščilnice so si začeli pošiljati leta 
1847. Šele v drugi polovici 20. stoletja se je v 
Ameriki razvila tudi tradicija obdarovanja s 
čokoladnimi bonboni, cvetjem in od osemde-
setih let naprej, pod vplivom reklamne kam-
panje zlatarjev, še z diamanti.
Pri nas v te skrajnosti verjetno ne bomo zaš-
li, toda drobnih pozornosti in izkazovanja 
ljubezni ni v tem norem svetu nikoli dovolj. 
Valentinovo je lahko vsak dan – saj je reči 
ljubljeni osebi »rad/rada te imam« nekaj naj-

lepšega, kar lahko drug drugemu darujemo. 
Največje darilo je življenje samo. To je čudež-
no darilo, ki ga moramo ceniti tako, kot si za-
služi. Ne samo svoje življenje. Življenje vsake-
ga posameznika, vseh živih bitij. Sprejeti jih 
kot majhne čudeže in z njimi ravnati kakor 
z najdragocenejšo in najbolj krhko stvarjo. 
Jaz imam najraje gregorjevo, 12. marec, ko 
se ženijo ptički in imam rojstni dan.
Dragi bralci/bralke, pred nami je še kar ne-
kaj praznikov, ki so povezani z ljubeznijo. 
Želim vam lepo praznovanje, ne glede na to, 
ali bo sneženo, mokro ali zavito v pomladno 
lepoto, naj bo polno ljubezni in prijaznosti.
Viri: Varja Kališnik, astrologinja Irena Sto-
par, Donald Walsch, Hanka Kastelicova

Lenčka Ošlak

Sprejem
paraolim-
pijcev

Priznanja Civilne zaščite, med prejemniki sta
Silvo Verdel in Jože Polanšek

Vsakoletno srečanje predstavnikov društev, klubov 
in organizacij Občine Črna na Koroškem z županjo

UTRINKI
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PETROV KOT(L)IČEK

Naj na začetku zapišem, da sem mnogo po-
datkov, dejstev in opažanj našel pri Sarah 
Jay v knjigi Knives cook love in knjigi z dol-
goveznim naslovom Knife (Tim Hayward), da 
ne izgledam kot eden znanih plagiatorjev.
Nož. Orodje, ki ga najdemo povsod. V delov-
ni torbi, v nahrbtniku, včasih kar tako za 
pasom in seveda v kuhinji. Orodje, ki nam 
vzbuja strahospoštovanje – lahko služi kot 
nedolžna pomoč spretnemu očetu, ki svoje-
mu nadobudnežu kaže, kako se iz vrbove ve-
jice napravi piščalka ali mlinček v bližnjem 
potoku, lahko pa je tudi nevarno orožje.
Nož. Bistveno se noži razlikujejo po upora-
bi. Električar ima po obliki drugačen nož 
kot tapetnik. Zbirko raznih oblik nožev pa 
navadno uporablja mesar ali kuhar. Celo za 
rezanje raznih sirov (bolj ali manj trdih) se 
uporabljajo zelo nenavadno oblikovani noži. 
Zadnje čase so se tudi pri nas uveljavili noži 
za nabiranje gob: s kratkim ukrivljenim re-
zilom in na drugi strani s čopičem za osnov-
no čiščenje gob. Zaradi brušenja in pogoste 
uporabe nož včasih postane čisto drugačen, 
kot smo ga novega začeli uporabljati. Japon-
ci pravijo »Wabi Sabi«, to pa pomeni izgled 
nečesa, kar z leti uporabe dobi drugačen ka-
rakter. 
Pri nas so nože navadno postavljali na mizo 
ob hrani, vendar pa ni bilo vedno in  povsod 
tako. Nož je lahko tudi nevarno orožje, za kaj 
takega pa naj ne bi bilo prostora tam, kjer 
delimo hrano in izkazujemo gostoljubje. Med 
človekom in orodjem je odnos že podoben 
neki vrsti fetišizma in tu je večkrat ta lastnost 
med vrstnikom in nožem izredno opazna. 
Okoli leta 1400, ko so pisali o lepem vedenju, 
je bilo o nožu rečeno približno takole: Nož 
naj se uporablja za rezanje mesa s kosti in 
rezanje na male koščke, ki jih lahko z roko 
nesemo v usta. Vilic niso uporabljali, saj so 
veljale kot strah vzbujajoč instrument, ki lah-
ko moške poženšči. Do 17. stol, razen v Italiji, 
pa so smatrali uporabo vilic za verski pres-
topek.
V 15. stol. so v evropskih samostanih, kjer so 
bili pri obroku prisotni posebni gostje, poma-

NAJBOLJ POGOSTO ORODJE V KUHINJI

gali pri hrani posebno izvežbani služabniki, 
ki so meso rezali na majhne koščke in jih po-
vabljencem delili, kot je kdo želel. Poleg kar 
nekaj oblik različnih nožev so uporabljali 
tudi širok, ploščat, nazobčan dolg nož z za-
obljenim vrhom, reklo se mu je presentoire; 
s tem nožem so posebnim gostom podajali 
meso, med obroki pa je služil za pobiranje 
ostankov in drobtin z mize.
Evropski noži so iz mehkejših kovin kot ja-
ponski, kjer so značilne čisto drugačne obli-
ke nožev, kot so nam poznani v Evropi. Pri ja-
ponskih nožih je ostrina v primerjavi z noži, 
ki jih pri nas uporabljamo, izredna. 
Navadno velikemu nožu v večji kuhinji pra-
vimo šefov nož – chef's knife – all purpose 
knife. To nima zveze s šefovanjem, ampak 
je splošen izraz za tisto, čemur pri nas reče-
mo kuhinjski nož. Tak nož ima navadno do 
26 cm dolgo rezilo in je težek skoraj 400 gra-
mov. Uporablja se le teži primerno, saj roko 
z njim hitro utrudimo. 
Osnovna pravila za uporabo nožev:
- Svoje nože uporabljajte s primernim spošto-
vanjem.
- Po uporabi jih obrišite z mokro krpo in po-
sušite.
- Bodite pozorni na podlago – les, plastika, 
nikar pa ne režite na steklu ali kamnu.
- Ne uporabljajte kuhinjskih nožev za odpira-
nje konzerv.
- Ne režite zmrznjene hrane z noži, ki za to 
niso namenjeni.
- Pa še to opozorilo: noža, ki pada na tla, ni-
kar ne lovite.

Peter Lenče

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

odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Naklada 1400 izvodov, april  2019.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Jože Voh, Žerjav 1, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


