
Informativno krajevno glasilo Občine Črna na Koroškem
Avgust 2022, št. 79

03/

05/

09/

13/

21/

30/

17/

18/

25/

Nagovor županje:
Črna - svet v malem, vse
poti vodijo v Črno 

Participativni proračun
Občine
Večje investicije

Občinske nagrade
in priznanja

31. Vseslovensko
srečanje pod
Najevsko lipo

Intervju
Črjanski raj

Nova ferata
- do Olimpline

Nova skulptura
- svet v malem 

Fotoreportaže:
K24 Ultratrail Race
66. Koroški
turistični teden

Fo
to

: B
or

is
 K

eb
er

rjanske



Črna – svet v malem,
vse poti vodijo v Črno

 
Participativni proračun Občine

Večje investicije v Občini Črna

Nagrade in priznanja
Občine Črna za leto 2022

Vztrajno naprej

31. Vseslovensko srečanje pod
Najevsko lipo, govor slavnostne
govornice dr. Marije Makarovič

Črna ima novo skulpturo:
Črna - svet v malem

K24 Ultratrail Race

Izletniška kmetija Smrečnik - Gorza

Črjanski raj

66. Koroški turistični teden

Športniki leta

Nova ferata v Črni na Koroškem
Kegljaško društvo v letu 2021/22
Alenčice
Telovadba za starejše upokojenke

03/

05/

06/

09/

12/

13/

17/

18/

20/
21/

25/

28/
30/
31/
32/
35/

Naši pastirski psi so odlični varuhi
črede

Jubilejni koncert KD Pihalnega
orkestra Rudnika Mežica-Črna

Bodimo kreatorji svojega življenja

Ivan Keber - Edov Vanč, 
devetdesetletnik
Čestitke 90-letnikom
Bilo je nekoč v Črni

Karel Ritonja

Camino Portugal
Obalna pot

Zdravilna moč dreves
- lipa

Telečja pljučka v omaki
s smetano

 Nagovor županje 

 Da ne pozabimo

 Šilce literature

 Popotovanje

 Iz Lenčkine cule

  Petrov kot(l)iček

 Križanka

Proračun

 Investicije

KS Žerjav

 Občinski nagrajenci

 Nova pridobitev

 Najevska lipa 

 Fotoreportaža 

 Predstavljamo turistične kmetije

 Šport

 Intervju

 Fotoreportaža

 Izkušnje

 Društva

 Poletni razmislek

39/

40/

42/

44/
47/
48/

49/

49/

50/

51/

52/

KAZALO 



3

Črna - svet v malem
Vse poti vodijo v Črno

NAGOVOR ŽUPANJE 

66. Koroški turistični teden, ki ga sestavlja pester 
nabor prireditev, se je iztekel. Ocenjujem ga kot zelo 
uspešnega in se ob tem zahvaljujem Turističnemu 

društvu in predsedniku Janiju Hercogu za dobro sodelovanje 
kot tudi vsem ostalim društvom v kraju, ki so prispevali k 
temu, da so bile vse prireditve izpeljane nad pričakovanji 
in da smo skupaj dokazali, da je v slogi res moč. Vpeljanih je 
bilo tudi nekaj novosti (peka 66 m štrudla, sprehod po Solzni 
dolini, letni kino), ki so še dodatno popestrile dogajanje in 
navdušile obiskovalce. 
Slavnostna seja je namenjena praznovanju, 19. avgust je  
praznik naše občine, posvečen žrtvam druge svetovne vojne 
in tega ne smemo nikoli pozabiti, tudi zato, ker nedaleč 
stran od nas divja vojna, polna nesmiselnosti in nedolžnih 
človeških žrtev, ki niso mogle izživeti svojega življenja. Tega 
svet ne bi smel dopuščati, tako kot v izobilju, ki sedaj vlada, 
ne bi smel dopuščati lačnih otrok. Enostavno ne morem 
razumeti vladarjev, ki lahko to mirno gledajo ali to celo spod-
bujajo. Ljudje bi morali svoje življenje preživljati v miru in vsi 
imeti vsaj toliko, da lahko dostojno živijo. In zato bi si morali 
prizadevati voditelji, ne pa, kdo bo močnejši v oboroževanju.
Praznik občine je tudi praznik naših nagrajencev. Podelili 
smo zlati znak, 2 srebrna in 2 bronasta ter priznanja županje 
tistim, ki so nudili nesebično pomoč sočloveku in tistemu 
dekletu, ki je suvereno promoviralo naš kraj. 
Naziv častnega občana občine Črna na Koroškem se je  na 
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podelil Leandru 
Fužirju, človeku z veliko začetnico, tistemu, ki ga imamo za 
svojega tako Prevaljčani, saj je na Prevaljah preživljal svoja 
otroška leta, kot Črjani, ki mislimo, da je vseeno malo bolj 
naš, saj nas vežejo trdne vezi in poseben odnos. Prispevek 
Leandra Fužirja k prepoznavnosti Črne je neprecenljiv, 
njegove slike naše Črne pa, kot da so žive. Tako kot liki iz 
literarnih del Prežiha. Ko govorimo o Prežihu, za njim stoji 
Leander Fužir in podobe iz Prežihovih del. Življenje in delo 
Landija in njegova pripravljenost sodelovati kadarkoli in 
s komerkoli so močno zaznamovali naš kraj in z nazivom 
»častni občan« mu izražamo hvaležnost in priznanje za 
njegovo ustvarjanje in sodelovanje, ki naj traja še dolgo.
Ob občinskem prazniku je tudi priložnost, da pregledamo 
delo in dogajanje letošnjega leta. Z opravljenim smo lahko 
zadovoljni, kar kaže tudi  raziskava Ninamedia o zadovoljstvu  
z delom županje in občinskega sveta, saj smo oboji dobili 
nadpovprečno oceno, županja 3,96, povprečje v Sloveniji je 
3,21, občinski svet 3,44, slovensko povprečje je 3,05, prav tako 
večina anketirancev meni, da se razmere v občini spremin-
jajo na boljše. To nas lahko navdaja z velikim optimizmom, 

saj raziskava dokazuje, da smo na pravi poti in da vodimo 
Črno v pravo smer.
Vseskozi pa neutrudno delamo in idej nam ne (z)manjka. 
Naštela bom le nekaj najpomembnejših investicij.
Na čistilni napravi poteka poskusno obratovanje, ki kaže 
zelo dobre rezultate, otvoritev bomo imeli v jeseni. V okviru 
izgradnje čistilne naprave smo zgradili tudi veliko kanali-
zacijskega omrežja.
Rekonstrukcija II. faze šole poteka brez večjih težav, 
ravnatelj, nadzornica in odgovorni na občinski upravi sproti 
iščejo rešitve, če so potrebne, in upamo, da bo večina del 
zaključena pred začetkom novega šolskega leta. 
Danes otvarjamo novo zavarovano plezalno pot, ki bo 
potekala iz centra Črne vse do starta Olimpline. Nekateri 
detajli te ferate so najtežji v Sloveniji, kar spet dokazuje, da 
znamo v Črni poiskati nove atrakcije za pustolovce in da 
Črno res razvijamo v gorsko turistično destinacijo.
Pred kulturnim domom stoji skulptura, ki sem jo poimenovala 
Črna – svet v malem, ki je rezultat sodelovanja Karle Oder, 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje oz. profesorja 
Tomaža Furlana in tedaj še študentke, sedaj pa že diplo-
mantke Nine Tovornik. Skulptura prikazuje povezanost Črne 
na Koroškem s svetom, iz določenega pogleda se vidi  izrez 
občine,  podrobna razlaga, ki sta jo pripravila ustvarjalca, pa 
je na kamnu poleg skulpture.
Uredili smo igrišča v zaselkih, sodelujemo pa tudi v projektu 
Medgeneracijsko sodelovanje v Mežiški dolini, kjer izvajamo 
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NAGOVOR ŽUPANJE 

Priznanje za prostovoljstvu prijazno občino

Interventna stabilizacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 
Helenski potok Rekonstrukcija OŠ Črna na Koroškem - II. faza

aktivnosti v medgeneracijskem centru in v okviru katerega 
bosta v Črni postavljena dva info terminala. Drugi projekt je 
Okolju prijazna Mežiška dolina, preko katerega bomo dobili 
balvansko plezalno steno, saj se veliko otrok v Črni ukvarja 
s plezanjem, v okviru tega projekta smo kupili še  agregat 
in postavili poligon za vadbo.
Asfaltirali smo več odsekov cest, uredili parkirišča v Rudar-
jevem na desni strani, sedaj pa pričnemo z deli še na levi 
od trgovine navzdol. Izvajamo dela na cesti proti Podpeci, 
zaključili pa smo gozdno prometnico proti Olimpline, kar 
nekaj cestnih odsekov pa nas še čaka, saj cest v Črni enos-
tavno ne zmanjka. Staro čistilno napravo bomo podrli in 
tam pripravili prostor za poslovno-trgovinski center, za  
kar že potekajo pogovori kot tudi za prodajo zadnjega dela 
hotela. Prav tako iščemo rešitve na področju elektrifikacije 
in alternativnih virov ogrevanja.
Ker je za izgradnjo kegljišča bil izbran isti izvajalec kot za šolo, 
se je pričetek del te investicije časovno zamaknil, vendar je 
bojazen, da z deli ne bi pričeli, odveč.
Ob vsem tem pa nam ne zmanjka časa za ukvarjanje z ljudmi, 
njih dam vedno na prvo mesto. Poznam ljudi in zaznavam 
njihovo stisko ter po svojih močeh poskušam pomagati.

Medgeneracijsko sodelovanje se kaže že v kar nekaj društvih, 
pa tudi mladi Črne so se aktivno vključili v dogajanja v kraju. 
Želimo biti prijazni vsem generacijam, zato načrtujemo še 
dodatne rešitve, tako za mlade kot tudi starejše, od blokovne 
gradnje, širitve vrtca do doma starejših. Idejne rešitve že 
imamo, nadaljujemo s projektno dokumentacijo, tako da bi 
lahko z uresničevanjem začeli že prihodnje leto. 
Prav tako pa smo se, tako kot vsako leto, prijavili na natečaj 
Moja dežela, lepa in gostoljubna z vaškim jedrom Žerjav, za 
novo kategorijo izletniška točka pa z  našo najlepšo razgledno 
točko Olimpline. Kot vedno tudi tokrat pričakujemo lepe 
rezultate. Naj še dodam, da s srcem delam za Črno in Črjane 
ter verjamem, da se to vidi na vsakem koraku.
Čestitam vsem nagrajencem, hkrati pa se zahvaljujem 
občinskim svetnicam in svetnikom, podžupanu Bojanu 
Gorzi, predsedniku Sveta krajevne skupnosti Žerjav Alojzu 
Zmrzlikarju in članom sveta KS, direktorici občinske uprave 
Ireni Nagernik, svojim sodelavkam in sodelavcem na občinski 
upravi in režijskemu obratu, pa tudi sokrajanom, ker me 
podpirate in mi stojite ob strani. 
Vsem nam pa čestitam ob prazniku občine ter želim lep 
preostanek poletnih dni. 

Županja: mag. Romana Lesjak

Komunalne ureditve
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PRORAČUN 

Participativni proračun Občine
Črna na Koroškem
»Moj projekt za Črno«

Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja, tako da pri odločanju o njegovi 
porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci Občine 

Črna na Koroškem. Je mehanizem vključevanja občanov v 
odločanje o porabi proračunskih sredstev. Glavni namen je 
spodbujanje aktivne participacije - vključenosti občanov, 
dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skup-
nosti.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog 
županje na svoji 20. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel Pravilnik 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini 
Črna na Koroškem, s katerim so natančno določeni postopki 
za njegovo izvedbo.
Celoten Pravilnik o postopku izvedbe participativnega 
proračuna v Občini Črna na Koroškem je objavljen na spletni 
strani občine: www.crna.si.
Postopek izvedbe participativnega proračuna bo izveden 
v naslednjih korakih:
1. Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov,  ki 
bo objavljen v septembru 2022.
Javni poziv pripravi občinska uprava in potrdi strokovna 
komisija, objavljen bo na spletni strani in oglasni deski občine 
ter poslan v vsa gospodinjstva.

2. Zbiranje projektnih predlogov, ki morajo zadostiti 
naslednjim pogojem:
· projekt prispeva k uresničevanju javnega interesa na 
območju občine Črna na Koroškem,
· je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Črna 
na Koroškem,
· je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi 
z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi 
razvoja posameznih področij,

· izveden bo na območju občine,
· ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna 
finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih 
Občine Črna na Koroškem,
· ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane 
redne dejavnosti,
· v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine 
Črna na Koroškem.

3. Preverjanje predlogov
Občinska uprava vse prejete predloge vsebinsko pregleda in preveri 
časovni, ekonomski oz. finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni 
vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta ter pripravi 
obrazložitev in pojasnila za strokovno komisijo.

4. Glasovanje
Strokovna komisija pripravi končni seznam skladnih in izved-
ljivih projektov za glasovanje, občinska uprava pa občane povabi 
na glasovanje, ki poteka preko spletne pošte, navadne pošte ali 
osebno v določenem roku. Vsak občan ima pri glasovanju en glas 
za projektni predlog, ki ga želi podpreti.

5. Objava rezultatov in umestitev v občinski proračun
Po vrstnem redu glede na dobljeno število glasov strokovna komisija 
potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev. 
Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava Občine Črna 
na Koroškem na spletni strani in na oglasni deski Občine Črna 
na Koroškem in tudi v decembrski številki občinskega glasila 
Črjanske cajtnge.
Potrjeni projekti se nato vključijo v Proračun Občine Črna na 
Koroškem za prihodnje leto. 

6. Izvedba projektov
Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim 
proračunom Občine Črna na Koroškem in predpisi, ki določajo 
način izvrševanja proračuna. 
Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi 
končno poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županji, ta 
pa ga objavi na spletni strani občine.

PODROBNE INFORMACIJE IN OBRAZCI NA:
4 www.crna.si
4 obcina@crna.si
4 Glavna pisarna Občine Črna na Koroškem
4 Telefon: 02 870 48 10

OBČINSKA UPRAVA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM



06

Večje investicije v občini Črna na 
Koroškem v letu 2022

INVESTICIJE 

1. Projekt: Interventna stabilizacija podpornih zidov in 
rekonstrukcija ceste Helenski potok.
V letošnjem letu se je pričela sanacija podpornih zidov in 
rekonstrukcija ceste Podpeca, od priključka na državno 
cesto v dolžini 990 m. Izvedla se bo stabilizacija podpornih 
zidov, poseg se izvede v kampadah po 5–6 m, saj obstoja 
nevarnost porušitve. V glavnini je predvidena izgradnja 
kamnito betonskih obložnih zidov. Obstoječi stabilni zidovi 
se bodo očistili, zgornji ustroj obstoječega vozišča se bo v 
celoti ohranil, razen na območju, kjer se ohrani niveleta, 
zgornji ustroj bo primerno utrjen. Na utrjen zgornji ustroj 
pa se bo vgradil še nosilni in obrabni sloj asfalta. Namestila 
se bo lesena varovalna ograja. Vzdolž ceste je zaradi sona-
ravnega izgleda predvidena lesena ograja iz impregniranega 
macesnovega lesa. V sklopu sanacije se bo uredilo odvod-
njavanje ceste, ki bo potekalo vzdolžno po celotni dolžini 
posega. Izvajalec del je podjetje Slemenšek d.o.o. z Raven 
na Koroškem. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

2. Projekt: Ureditev parkirišča Rudarjevo, Črna na 
Koroškem. Občina je izvedla sanacijo javnih poti ter parkirišč 
na območju Rudarjevega. V okviru projekta so bili izgrajeni 
pločniki, obnovljene so bile dovozne ceste, odvodnjavanje, 
uredili so se tlakovani parkirni prostori ter postavili štirje 
ekološki otoki. Izvajalec del je bilo podjetje Temnikar d. o. 
o. iz Slovenj Gradca. Nadzor nad deli je izvajalo podjetje GLI 
d. o. o. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Ministrstva za 
okolje in prostor v okviru Programa ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2021–22.

3. Projekt: Obnova gozdnih prometnic - cesta Olimpline
Zaključil se je projekt obnove gozdnih cest na lokaciji 

Helena–Petek–Navršnik.
• GC 113068 (odsek 1). Dolžina izgradnje odseka gozdne 
znaša 1170 m.
• GC 113216 (odsek 2). Dolžina izgradnje odseka gozdne 
znaša 1070 m .
• GC 113068 (odsek 3). Dolžina izgradnje odseka gozdne 
znaša 517 m.
S to obnovo se je omogočila večja pretočnost vozil, uredilo 
odvodnjavanje iz cestišča ter lažji dostop do startne točke 
Olimpline na Navrškem vrhu nad Črno na Koroškem. Izva-
jalec del je bilo podjetje Temnikar d. o. o. iz Slovenj Gradca. 
Nadzor nad deli je izvajal ING-PRO. Projekt bo v višini 
50 % sofinanciran s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja.

6. Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 
Zgornji Mežiški dolini: v okviru Letnega program ukrepov 
so izvedene preplastitve in ureditve naslednjih cest:
- preplastitev nekategorizirane ceste Podpeca–odcep 
Ravbar v skupni dolžini 145 m, 
- preplastitev gozdne ceste Koprivna–odcep Novak v skupni 
dolžini 125 m,
- preplastitev odseka gozdne ceste Podpeca–odcep 
Bisternik v skupni dolžini 90 m,
- preplastitev odseka javne poti mimo pokopališča proti 
smučišču v Črni na Koroškem v skupni dolžini 265 m.
Izvajalec del je bilo podjetje V.O.C. d. o. o. iz Celja. Nadzor 
nad deli je izvajalo podjetje GLI d. o. o. Programa ukrepov 
za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za 
leto 2021–22 sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Cesta Mušenik

Cesta proti zipline
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INVESTICIJE 

4. Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih 
cest. Dela izvaja koncesionar podjetje VOC d. o. o. iz Celja. 
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin obsega: vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih 
javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne 
varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad 
stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu 
ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih 
in drugih nesrečah. Pogodba obsega tudi redno zimsko 
vzdrževanje občinskih cest.
Za asfaltiranje so predvideni naslednji odseki cest:
• cesta Šumel–mejni prehod Luže v dolžini 2015 m,
• cesta Lipold–Lesjak–Sv. Jakob v dolžini 1986 m,
• cesta Pristava–Pudgarsko–Najevska lipa v dolžini 6050 m,
• cesta Rezman–Javorje–Ciganija–sv. Vid v dolžini 7975 m.
Vsi odseki bodo predvidoma končani do junija 2023. 

Cesta Spodnje Javorje

Javorje

5. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (izgradnja 
čistilne naprava Črna, kanalizacija Črna) 
Končala se je izgradnja čistilne naprava Črna ter kanali-
zacijskega sistema v Črni na Koroškem. Objekt je bil s strani 
podjetja ESOT d. o. o. prevzet v poskusno obratovanje za 
obdobje devetih mesecev. V tem času se bodo odpravile 
morebitne pomanjkljivosti ter stabiliziral sam proces 
čiščenja. Po zaključku poskusnega obdobja bo objekt v 
upravljanje prevzel režijski obrat Občine Črna na Koroškem.

PREDMET PROJEKTA
IZGRADNJA
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA
in
IZGRADNJA ČISTILNE
NAPRAVE
KAPACITETE 3.200 PE

GRADBENI NADZOR

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

V sklopu projekta sta se uredila dva cestna odseka:
cesta Sp. Javorje; izvedla se je sanacija ceste, odvodnjavanje 
ter ureditev komunalnih vodov v dolžini 520 m, 
cesta Mušenik–Motnik; izvedla se je sanacija ceste, odvod-
njavanje ter ureditev komunalnih vodov v dolžini 565 m. 
Izvajalec del je bilo podjetje Slemenšek d. o. o. z Raven na 
Koroškem. Nadzor nad deli je izvajalo podjetje Projekt Nova 
Gorica.

Cesta proti smučišču

IZVAJALEC
Vodilni partner: 
SLEMENŠEK, GRADBENO 
PODJETJE, d. o. o.
Dobja vas 190a
2390 Ravne na Koroškem 
Partner: GIIP, d. o. o.
Dobja vas 200

2390 Ravne na Koroškem 
Partner: ESOT-INVEST, d. 
o. o.
Kersnikova ulica 21
3000 Celje 

Projekt, d. d.,
Nova Gorica
Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica
Altius, d. o. o.
Čučkova ulica 5
2250 Ptuj
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6. Projekt: Rekonstrukcija OŠ Črna na Koroškem – II. faza: 
V začetku leta 2022 se je pričela celovita obnova najstarejše 
stavbe v sklopu Osnovne šole Črna na Koroškem, s katero 
bodo zagotovljeni primerni pogoji za kvalitetno in varno 
izvajanje izobraževanja, v skladu z zahtevnimi normativi in 
standardi. Rekonstrukcija obsega naslednja dela:
- izgradnjo povezav kabinetov z učilnicami;
- odstranitev dotrajanih estrihov in izvedba novih, vključno 
z novimi podi;
- celovito obnovo obstoječih prostorov sanitarij;
- odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog v objektu in 

brušenje ter oplesk sten; 
- odstranitev obstoječih stropnih lesenih in stenskih oblog 
v 2. nadstropju ter celovita obnova stropov;
- odstranitev stavbnega pohištva ter nadomestitev z novim; 
- kompletna izvedba novih elektro inštalacij, vodovoda in 
kanalizacije;
- izgradnja sistema prezračevanja;
- obnova računalniškega omrežja in ozvočenja.
Občina je 90 % sredstev pridobila na razpisu Ministrstva za 

Čistilna naprava

Igrala pri OŠ

Igrala  v Rudarjevem

izobraževanje, znanost in šport. Investicija bo zaključena do 
konca leta 2022. Izvajalec del je podjetje Vertikala-x d. o. o. 
z Raven na Koroškem, nadzor nad deli izvaja podjetje GLI 
d. o. o. iz Slovenj Gradca.

Občinska uprava 
Občine Črna na Koroškem

INVESTICIJE 
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Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog 
Društva upokojencev Črna  podeli:
JOŽETU TOMŠIČU, Podpeca 77 A, Črna na Koroškem 

za več kot dvajsetletno aktivno delovanje v Društvu upoko-
jencev Črna na Koroškem, katerega član je od leta 1995. Jože 
Tomšič opravlja naloge poverjenika društva za območje 
Šmelca in Tople, kjer redno obiskuje starejše krajane, jih 
obvešča o aktivnostih društva in prisluhne njihovim težavam, 
ki jih tudi pomaga reševati. Aktiven je tudi na področju 
športnih aktivnosti, saj je vodja 2. moške ekipe v kegljanju in 
član ekipe v kegljanju na vrvi in v metanju pikada. Njegovo 
delo je nepogrešljivo za društvo in je vtkano v mnoge uspešno 
izvedene aktivnosti društva.

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se na predlog Čebe-
larskega društva Žerjav podeli:
MARIJANU ODERLAPU, Žerjav 43 B, Črna na Koroškem za 
več kot dvajsetletno delovanje v Čebelarskem društvu Žerjav, 
kjer je dolgoletni član upravnega odbora, od leta 2010 pa 
vestno in predano opravlja zahtevno funkcijo gospodarja 
čebelarskega doma. Marjan Oderlap je prejemnik bronas-
tega in srebrnega priznanja Antona Janše III. in II. stopnje. 
Aktiven je tudi v Združenju za vrednote NOB Žerjav, kjer je 
bil en mandat tudi predsednik, v KS Žerjav je dva mandata 
opravljal funkcijo  v upravnem odboru, vse od ustanovitve 
pa je tudi aktiven in deloven član Taborniškega društva 
Rod Pogorevc Žerjav. S svojo skrbnostjo, iznajdljivostjo in 
pridnostjo nesebično prispeva velik delež k aktivnostim v 
kraju in njegovi urejenosti.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog MePZ 
župnije Črna in KD Franc Piko podeli:
ANDREJU POTOČNIKU, Lampreče 16, Črna na Koroškem za 
več kot 40-letno sodelovanje v cerkvenem pevskem zboru. 
Njegovo kulturno delovanje se je pričelo že v otroštvu, ko so 
z mamo in sestrami prepevali v vseh zborih, ki so delovali v 
našem kraju. Še vedno poje tudi v skupini Utrip na pogrebih. 
Je prejemnik Gallusovih značk in škofijskih priznanj. Sam se 
je naučil igranja na kitaro in citre, obvlada pa tudi posebno 
obliko umetnosti skupinskega muziciranja na cerkvenih 
zvonovih. Zadnja leta opravlja tudi funkcijo poverjenika pri 
Planinskem društvu Črna. Življenje Andreja Potočnika je 
polno dejavnosti, ki puščajo pozitivne sledi tudi v življenju 
naših občanov.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog KD 
Gozdar podeli:

Nagrade in priznanja Občine
Črna na Koroškem za leto 2022

MILANU MLINARJU, Sp. Javorje 27, Črna na Koroškem 
za več kot dvajsetletno sodelovanje v Folklorni skupini KD 
Gozdar, kjer od leta 2017 opravlja tudi funkcijo predsed-
nika tega kulturnega društva. V društvu je opravljal vrsto 
funkcij, pod njegovim vodstvom so bile uspešno izpeljane 
številne prireditve, kot sta mednarodni folklorni festival 
Na gaudi se dobimo in od Japke do mošta. Milan Mlinar je 
vedno aktivno povezoval društvo in koordiniral njegovo 
organizacijo, ko so bili na turnejah na Češkem, Poljskem in 
v Avstriji. Aktivno je sodeloval pri organizaciji gostovanj tujih 
folklornih skupin v Črni in pri povezovanju s poljsko folk-
lorno skupino iz pobratenega mesta Dzialoszynu. Več let je 
opravljal funkcijo predstavnika KD Gozdar v Zvezi kulturnih 
društev Črna, za svoje delovanje na folklornem področju je 
prejel bronasto, srebrno in zlato Maroltovo značko. Milan 
Mlinar je pomembno prispeval k uspešni promociji Črne in 
njene kulturne dejavnosti v regiji in širše.

Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na predlog TD Črna 
na Koroškem podeli:
ŠTEFANIJI EMERŠIČ, Pristava 8 A, Črna na Koroškem za 
več kot petintridesetletno delovanje v Turističnem društvu 
Črna, kjer je bila en mandat članica upravnega odbora, 
štiri leta tajnica, osem let podpredsednica in od leta 2010 
tudi njegova predsednica. Z vso resnostjo in delavnostjo je 
nadaljevala delo v društvu, ki ima bogato dolgoletno tradicijo. 
Prizadevala si je ohraniti in razširiti dogodke in prireditve 
v okviru tradicionalnega Koroškega turističnega tedna, ki 
daje našemu kraju svojevrsten pečat. Aktivno je sodelovala 
pri pripravah in organizaciji številnih prireditev in pri prido-
bivanju sponzorjev in potrebnih finančnih sredstev. V času 
njenega predsedovanja društvu so člani upravnega odbora 
obudili pustno povorko, sodelovali pri božično-novoletnih 
aktivnostih in prebivalcem spomladi razdeljevali sadike 
balkonskega cvetja. Štefanija Emeršič je s svojim dolgoletnim 
in prizadevnim delom pri Turističnem društvu Črna na 
Koroškem prispevala k razvoju turizma in delovala v dobro 
kraja.

Naziv »častni občan Občine Črna na Koroškem« se na 
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka podeli:
LEANDRU FUŽIRJU, Pristava 56, Črna  na Koroškem za 
dolgoletno aktivnost na številnih področjih, predvsem pa 
za njegovo slikarsko ustvarjanje in udejstvovanje, s katerim 
je ime Črne na Koroškem ponesel v svet in pomembno 
prispeval k njeni prepoznavnosti in kulturnemu razvoju. 
LEANDER FUŽIR izhaja s Prevalj, kjer je preživel otroška 
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Letošnji občinski nagrajenci                                                                                                                                                                                                    foto: B. Keber

leta. Po končanem šolanju je služboval v Rudniku Mežica 
in kmalu se je poročil, se preselil najprej v Žerjav, potem 
pa v Črno na Koroškem, kjer si je ustvaril družino in kjer 
živi še danes. Vsa leta je bil aktiven na Prevaljah, v Žerjavu 
in kasneje v Črni na Koroškem, na različnih področjih – 
tako na športnem (gimnastika, vaditelj orodne telovadbe) 
kot tudi  kulturnem področju (gledališka dejavnost). Dolga 
leta je bil kot smučarski sodnik aktiven pri SK Črna, kjer je 
aktivno sodeloval tudi pri izvajanju številnih nalog v zvezi z 
organizacijo tekmovanj na različnih nivojih.
Ves čas pa ga je spremljalo predvsem slikarsko snovanje, 
saj se je že kot otrok z velikim veseljem predajal likovnemu 
izražanju. Povezan z rudarstvom je v slikarstvu iskal poti, da 
bi stiske in veselje knapov ohranili pred pozabo. Svoja likovna 
dela ustvarja v različnih tehnikah (olje, akvarel, akril, kreda in 
pastel) in z različno tematiko (knapovstvo v Mežiški dolini, 
liki iz literarnih del Prežihovega Voranca, portreti, krajina 
…). Svojstven je Fužirjev obsežen ciklus portretov Črjanov. 
Posebno mesto v njegovem ustvarjanju ima Prežihov svet, 
tako je nastal ciklus motivov z literarnimi junaki Solzic, 
Samorastnikov in zgodbe Čez goro k očetu. Ni pa slikal le 
podob ljudi, pač pa se z enakim slikarskim žarom posveča 
različnim likovnim motivom, med katerimi je velikokrat Črna 
z okolico. Leander Fužir svoje likovno znanje izpopolnjuje 
na strokovnih srečanjih, delavnicah, razstavah, predavanjih 
in kolonijah. 
Je član Društva koroških likovnikov in Društva likovnikov 
Karinta s Prevalj. Svoja dela razstavlja na samostojnih in 
skupinskih razstavah po Sloveniji in v tujini in je zanje prejel 
že več nagrad. Ilustriral je pet pesniških zbirk, med njimi 

obe zbirki hčerke Saše Fužir-Lesjak, zbirko Naše zgodbe in 
Molitvenik, štiri Prežihova dela: Solzice, Čez goro k očetu, 
Samorastniki, Ljubezen na odoru, štiri otroške pravljice in 
eno pesmarico. Kot predstavnik občine Črna je bil več let 
član sveta Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj 
Gradcu. Kot mentor in svetovalec je sodeloval na vseh 
likovnih kolonijah otrok, mladostnikov in odraslih z motnjo 
v duševnem razvoju zavodov za usposabljanje in varstveno 
delovnih centrov iz vse Slovenije, ki jih organizira CUDV. Kot 
član Društva koroških likovnikov je bil pobudnik in organi-
zator srečanja slikarjev v času Turističnega tedna v Črni, ki 
poteka še danes in se ga tudi sam vedno udeleži. Na osnovnih 
šolah po Mežiški dolini je več let vodil likovne delavnice, na 
katerih je skupaj z otroki slikal in s tem bogatil njihovo znanje. 
Sodeluje tudi pri izboru risb, ki jih otroci rišejo na temo Kralja 
Matjaža. Oblikuje razstavne panoje v kraju, njegov izdelek so 
pravljični liki, ki decembra krasijo Črno,  poslikava hišice na 
stadionu in Kralj Matjaž - simbol vrtca Črna na Koroškem. 
V okviru sodelovanja s Koroškim domom starostnikov je 
pripravil tudi razstavo v Domu starostnikov Črneče, ob 
svoji 75-letnici pa razstavo v Družbenem domu na Prevaljah, 
kjer je leta 2016 Kulturno društvo Mohorjan Prevalje tudi 
izdalo Monografijo – Leander Fužir PRIPOVEDI SLIK. Letos 
je Leander Fužir praznoval 80 let in tudi ob tej priložnosti 
pripravil razstavo v Družbenem domu na Prevaljah. 
Zaradi svoje zavezanosti Koroški in temam, povezanim z 
življenjem v Mežiški dolini, je Leander Fužir postal eden 
najbolj prepoznavnih koroških ustvarjalcev. V Črni smo 
zelo ponosni, da je naš občan, da ustvarja in živi pri nas, 
pod goro Peco. Tudi Leander Fužir ima poseben odnos 
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Prostovoljno delo ekipe moške rekreacijske odbojkeObnova odbojkarskega igrišča na mivki, foto M. Vačun

Utrinki

do Črne, saj je na njegovih sikah veliko motivov iz našega 
kraja, narave in tudi naših ljudi. Veliko svojih slik je podaril 
Občini Črna na Koroškem, osnovni šoli, knjižnici, CUDV in 
drugim organizacijam, prav tako pa so jih kot darilo širom po 
svetu ponesli naši prijatelji, sodelavci in partnerji, katerim je 
občina ob različnih priložnostih s ponosom podarila njegove 
slike. Življenje in delo Leandra Fužirja je zelo pomembno 
za našo občino in je zelo veliko prispevalo in še prispeva 
k prepoznavnosti naše občine in k njenemu kulturnemu 
razvoju. 

Spominske plakete Občine Črna na Koroškem se podelijo:
- GRS KOROŠKE – 110 let
- LD KOPRIVNA - TOPLA- 75 let
- DU ČRNA – 70 let
- NK PECA – 60 let
- SK ČRNA NA KOROŠKEM TAB – 60 let
- KOROŠKI RADIO SLOVENJ GRADEC – 60 let
- MARATON KRALJA MATJAŽA – MEMORIAL MIRANA ČASA 
– 40 let
- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POGOREVC ŽERJAV – 30 let
- KDS ČRNA – 30 let
- KD FRANC PIKO – 20 let

- KOROŠKA LOVSKA ZVEZA – 20 let

Posebno priznanje županje prejmejo:
MATEVŽ VRTAČNIK za požrtvovalnost in nesebično pomoč 
pri iskanju pogrešanega uporabnika CUDV,
MARIO GRBAC za skrbno ravnanje, hitro in pravilno 
ukrepanje in nesebično pomoč obolelemu občanu,
ADRIJANA KAMNIK za promocijo Črne na Koroškem,
člani PGD Črna – Zoran DLOPST, Robert HRIBERNIK, Dejan 
JAMNIK, Dominik JUROŠ, Lovro KNEZ, Matej KRAM-
BERGER, Jože MLINAR, Matic  OBRETAN, Gal ODERLAP, 
Peter OZIMIC, Žan OZIMIC, Silvo PRATNEKAR, Andraž 
POTOČNIK, Jan POTOČNIK, Rok ŠUŠEL in Jure ZMRZ-
LIKAR za solidarnost in nesebično pomoč pri gašenju 
požarov na Krasu.

Podeljen je bil tudi ZLATI ZNAK Javne agencije RS za varnost 
v prometu za prispevek k večji varnosti v prometu, ki ga je 
prejel FRANC NAGERNIK za več kot 15-letno organizacijo, 
koordinacijo in sodelovanje pri varovanju otrok na poti v 
šolo in iz nje ter aktivno vključevanje v delovna telesa in 
projektne skupine občine na področju prometa, varnosti 
in trajnostne mobilnosti.
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Stebri za luči 
na igrišču in 
tržnici

Informativ-
na tabla o 
Delavskem 
domu

Nova ograja na terasi Delavskega doma, foto M. Javornik

Ko pišem ta  članek, opažam, da čas prehitro mineva, že 
zdavnaj smo zakorakali v vroče poletje.
V najlepšem mesecu leta, v maju, Žerjav praznuje svoj 

krajevni praznik. Tudi letos ni bilo nič drugače. V polni dvorani 
Delavskega doma je bilo veselo in prijetno. V bogat kulturni  
program nas je popeljal voditelj Gvido Jančar, med nastopajočimi 
je sodeloval Pihalni orkester rudnika Mežica, otroci iz vrtca in 
šole ter naša pesnica in umetnica Nina Stopar. V mesecu juniju 
smo organizirali skupaj z učiteljicama in vzgojiteljicama ob koncu 
šolskega leta ‘Skok v poletje’, ko so polno dvorano navdušili otroci 
iz šole in vrtca. Letos je bil tradicionalni pohod na kočo Dukles 
v drugi polovici junija, ker nam je konec meseca maja zagodlo 
deževno vreme. 
Ob tem pisanju ne morem mimo ljudi, ki v kraju puščajo globoke 
sledi. Velika zahvala gre Andreju Zaveršniku za izkop dobrih 
50 m zemljine, pri tem pa ni zahteval plačila; res iskrena hvala 
za to potezo, ki je v današnjem času nepredstavljiva dobrina. 
Velika hvala članoma sveta KS Žerjav Milanu Javornik in Marjanu 
Oderlapu, ki sta znova dokazala svojo pripadnost skupnosti in 
sta v veliki vročini delala in se trudila, da so se postavili drogovi 
za razsvetljavo na športnem igrišču. Obema velja moj globoki 
poklon. Zahvala gre tudi mentorjem in uporabnikom CUDV 
Črna – VDC Ravne za izdelavo ograje na terasi Delavskega doma. 
Tudi letos je KS Žerjav sodeloval v sklopu 66. Turističnega tedna 
s kar nekaj prireditvami v kraju. V nedeljo, 14. 8., je bil odbojkarski 
turnir mešanih ekip ‘na kopalci’, 18. 8. je bila otvoritev spominske 
plošče Mojmirju Sepetu -  park pred Delavskim domom se je 
preimenoval v ‘ploščad Mojmirja Sepeta’. Mojster se je namreč 
rodil v Žerjavu in preživel prvo leto svojega življenja v Jazbini. V 
večernih urah pa so nas ‘na kopalci’ zabavali Dimme in Pedenj-
pedi. Zadnji dan Turističnega tedna so nas obiskali še ljubitelji 
starodobnih vozil s panoramsko vožnjo skozi Žerjav.
Za konec pa vam želim vesel preostanek počitniških dni.

Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar

Vztrajno naprej
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 NAJEVSKA LIPA 

31. Vseslovensko srečanje
pod Najevsko lipo

Govor pod Najevsko lipo (2. 7. 2022)
Spoštovani, 
vsi skupaj in vsak posebej sprejmite moj prisrčen pozdrav. 
Prav je, da še posebej pozdravim cenjeno gospo županjo 
magistro Romano Lesjak ter vse, ki imate zasluge za današnje 
srečanje pod Najevsko lipo. 
Občina Črna je ob tridesetletnici tradicionalnega, z Naje-
vsko lipo povezanega srečanja, izdala   spominski zbornik z 
naslovom Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo. V njem 
je gospa županja uvodoma brez dlake na jeziku napisala, da je 
bilo ob 25. obletnici dotedanje »/s/rečanje državnikov prei-
menovano v Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo, saj se 
je prireditve udeleževalo vse manj državnikov, ki so pozabili, 
kako pomemben je stik z ljudstvom«. Obenem je poudarila: 
»Črjani še po 30 letih verjamemo v svojo domovino in v to, 
da je pogovor ključ do rešitve vseh problemov.« (Lesjak 
2021: 4). Prav na začetku zbornika je dr. Tomaž Simetinger 
navedel ljudsko pripoved o Najevski lipi in Turkih, ki so  
pridrli tudi na Koroško. Prišli so celo do Najevskega križa 
na Ludranskem vrhu.  Preden so odpeketali nazaj v Turčijo, 
so zakopali naropano bogastvo in nad njim zasadili 12 lip! 
Kralj Matjaž pa je »jezdil čez Ludranski vrh«, in je »pod lipo 
/…/ privezal svojega konja, da se je odpočil v njeni senci« 
(Simetinger 2021: 7). 
V osrednjem delu zbornika sta poleg dr. Simetingerja (Simet-
iner 2021: 13 – 24) tudi Irena Greiner (Greiner 2021: 29 – 36)  
in Irena Nagernik (Nagernik 2021: 39 – 47)  pisali o namenu 
in pomenu srečanj ter vsebini slavnostnih govorov pod 
zgovornimi naslovi: »Prvo desetletje: Zanos; Drugo desetletje: 
Rast; Tretje desetletje: Odprtost, Širina, Preudarnost«. V 
zaključnem delu zbornika pa se nekdanji govorci, med njimi 
politiki in mojstra peresa Boris Pahor  (Pahor 2021: 56 – 57) 
in Tone Partljič (Partljič 2021: 64, 65), zavzeto spominjajo 
srečanja pod Najevsko lipo. 
Med pozornim branjem prispevkov sem ugotovila, da so 
slavnostni govorci povedali že skoraj vse bistveno, kar je 
bilo treba povedati. Predvsem pa so opozorili na politično 
razklanost slovenske javnosti (npr. Nussdorfer 2021: 68). 
Zato sem se  začela spraševati: Le o čem naj sploh govorim, 
saj nisem ne političarka ne mojstrica besede?
Na srečo me je takšnega nedejavnega stanja odrešil vzpod-
buden spomin na srečanje z Najevsko lipo. Bilo je nekega 
vročega julijskega dne in z mlajšima vnukoma sem iz Bistre, 
kjer smo bili na počitnicah, pripešačila do Najevske lipe. Ko 
smo se hladili v njeni senci, je v tišino našega spoštljivega 
občudovanja starodavne lipe zadonelo vnukovo vprašanje: 
»Ej, bica, a si sploh lahko predstavljaš, kaj vse je doživela ta 
starodavna gospa lipa?«

Zato sem se odločila, da vam danes, na dan 31. Vsesloven-
skega srečanja pod Najevsko lipo, karseda strnjeno pred-
stavim:                                                                 
Prvič: Najožji izbor nekaterih zgodovinskih z Najevsko 
lipo povezanih dogodkov iz časa, ko se je lipa ukoreninila v 
koroško zemljo. In tudi, kdo so bili gospodarji Najevnikove 
kmetije, ki so lipi omogočili lepo mladost kot tudi mirno 
starost. 
Najevska lipa je bila glede na ocene različnih strokovnjakov, 
ki so se okoli leta 1970 ukvarjali z njeno starostjo, zasajena 
najmanj pred 500 in največ pred 750 leti (Vernik, Bedjanič 
2018: 206). Torej v prvi polovici 13. ali v drugi polovici 15. 
stoletja.1 Leta 1473 pa so, kot je ugotovil priznani koroški 
zgodovinar dr. Vinko Skitek, Turki prvikrat pridrveli v 
Mežiško dolino (Skitek 2019: 177), ko so se »/s/eptembra 
1473 utaborili na ravnini pred farno cerkvijo Device Marije v 
Farni vasi. V tem času so pobijali, zažigali in za sabo puščali 
razdejanje.« (Skitek 2018: 142)    
Tedanji posvetni in cerkveni oblastniki pa so kljub stiskam 
in težavam, ki so jih poleg nalezljivih bolezni prinašali 
občasni vpadi Turkov in tudi Madžarov, skrbeli, da so jim 
podložniki vsako leto oddali v tako imenovanih urbarjih 
zapisane dajatve. V urbarju urbarialnega urada v Črni iz leta 
1505 je vpisanih tudi enajst kmetij in kajž z Ludranskega vrha 
(Skitek 2018: 141). Med gospodarji kmetij, ki imajo še zdaj 
enaka domača imena, na primer Božič, Godec, Smrečnik, je 
zapisan tudi Jakob na Jami/Jacob am Jame (KLA 1505:37/38).  
Jakob je bil prvi do zdaj znani gospodar kmetije, ki je bila 

1 Ko naj bi Turki dvakrat razdejali Črno, prvič leta 1472 in drugič leta 1476 

(KLS IV, 1980: 470).  Toda v delu Vaska Simonitija navedeni podatek ni 

potrjen, omenjeni pa so turški vpadi na Koroško (Simoniti 1990: 66, 67, 

205). Turki so v deželi že, Celje 1990.

Slavnostna govornica je bila dr. Marija Makarovič, etnologinja, 
antropologinja, pisateljica, pesnica in fotografinja
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sčasoma poimenovana s hišnim imenom Najevnik. Glede 
na vrsto dajatev pa tudi Jakob, tako kot večina ludranskih 
podložnikov, ni spadal med mogočne ludranske pavre. Zakaj 
svojemu zemljiškemu gospodu je odrajtal enkrat na leto samo 
tako imenovano malo pravdo. To je nekaj kosov sira in par 
šilingov. Za primerjavo: Večji ludranski kmet Božič je dajal 
zemljiškemu gospodu več četrtakov pšenice, rži in ovsa ter 
več deset takratnih šilingov (KLA 1505: 37–39).   
Že v Črnjanskem rokopisu iz leta 1633 je med prvimi zapisan 
tedanji Najevnikov gospodar z imenom Primož in priimkom 
Najemnik/Primus Najemnigg (Liber fraternitas 1633: bns; 
prim. Vačun 2009: 14 in 15), ki se je morda razvil iz ledin-
skega imena na Jami. Namreč eno od najevskih zemljišč se še 
dandanes narečno imenuje v Jemi (Polenik; prim. Mrdavšič: 
54). Najpozneje do leta 1762/64, ko je gospodaril Aleksius 
Najonig (Mrdavšič1988: 54), pa se je že oblikoval priimek, ki 
še vedno velja kot domače ime. 
V času, ko naj bi Najevska lipa stopila v svoja srednja leta, 
je vladala razsvetljenska cesarica Marija Terezija s sinom 
Jožefom II. Oba sta želela modernizirati in reformirati 

avstro-ogrsko monarhijo. Zato sta izvedla vrsto naprednih 
reform, med njimi je bila leta 1774 tudi tako imenovana terezi-
janska šolska reforma. Odlikovala se je po tem, da je bila 
namenjena vsem otrokom, ne pa samo otrokom višjih stanov. 
Zlasti v odročnih krajih je gradnja šol zamujala. Javna šola 
v Črni je bila ustanovljena šele leta 1882 (KLS IV, 1980: 470). 
Obiskovali so jo tudi otroci iz okoliških, po več kilometrov 
oddaljenih krajev. Otroci z Ludranskega vrha so do šole 
pešačili okoli šest kilometrov v eno smer! 
Tako Marija Terezija kot njen sin in sovladar Jožef II. sta želela 
urediti tudi davčne razmere. V ta namen je Marija Terezija 
podpisala leta 1747 odlok za izdelavo terezijanskega katastra 
(ES 13, 1999: 237). Jožef II. pa je skoraj štiri desetletja pozneje 
podpisal odlok za izdelavo tako imenovanega  jožefinskega 
katastra, ki vsebuje tudi dragocen podatek o obstoju lipe pri 
Najevniku. Toda ker je Jožef II. želel na podlagi katastrskih 
popisov ne samo urediti, ampak tudi odpraviti davčne ugod-
nosti za dominikalno posest zemljiških gospostev, je sledil 
silovit odpor zemljiških gospodov. Zato je po Jožefovi smrti 
njegov naslednik cesar Leopold II. odpravil veljavnost jože-
finskega katastrskega operata in vpeljal star davčni sistem 
(ES 4, 1990: 314). V veljavi je bil vse do izdelave naslednjega 
katastra, ki je poimenovan po avstrijskem cesarju Francu I. 
franciscejski kataster (ES 3, 1989: 137). 
Navedeni katastri spadajo med dragocene vire, ki nudijo 
vsestranske podatke o posameznih večjih in manjših 
kmetijah in življenjskih razmerah na današnjem in nekdanjem 
s Slovenci poseljenem ozemlju. Nenazadnje nas poučijo tudi 
o tistih kmečkih gospodarjih, ki jim gre zahvala, da so ohra-
nili orjaške lipe ne samo na Ludranskem vrhu, temveč tudi 
drugod na Koroškem. Ali kot sta poudarila Martin Vernik in 
Mojca Bedjanič v svoji izčrpni obravnavi Naravna dediščina 
občine Črna na Koroškem skozi čas: »Ponos na te orjake ni 
bil v Sloveniji nikjer močnejši kot na Koroškem. Zato ima 
spremljanje /tovrstne/ dediščine na ozemlju Črne že kar 
dolgo zgodovino. Do nje pa sploh ne bi prišlo, če jih do danes 
ne bi očuvali lastniki sami.« (Vernik, Bedjanič 2018: 206) 
Zapisani so v katastrih. 

Prva, doslej znana omemba Najevske lipe v jožefinskem katastru za 
Koroško leta 1788 (AS 1111, k. o. Ludranski Vrh  252).  
S slike je razviden zapis – prevod v slovenščino:
153 Njiva pri lipi. Kmečka, dobra.
154 Travniki pri lipi. Kmečki, slabi. 

Razmišljanje pod lipo na temo Moč voditeljev je vodil dr. Tomaž 
Simetinger

 NAJEVSKA LIPA 

Županja mag. Romana Lesjak je prisrčno pozdravila večkratne-
ga gosta, predsednika države Boruta Pahorja



15

Po podatkih jožefinskega katastra je Ludranski Vrh štel 
1788. leta 15 večjih in manjših kmetij. Pri Najevniku je takrat 
gospodaril Jakob Najonig/Jakob Najonigg. Tako kot gospo-
darji drugih kmetij je bil podložnik gospostva Pliberk. Pri 
opisu najevskih zemljišč pa je, po do zdaj znanih virih, 
prvikrat omenjena lipa! Popisovalec najevskih zemljiških 
parcel je namreč za vsako zemljišče navedel, kje leži. Za 
njivo je zapisal, da leži pri lipi in tudi, da je zemlja kvalitetna. 
Za travnike, ki so se tudi širili pri lipi, je ugotovil, da so 
slabi, ker dajejo kislo seno brez otave (AS 1111, K 252) (slika)
.                                                                                                                                                
Po podatkih franciscejskega katastra iz leta 1827 je takrat 
gospodaril že drugi Jacob Najaunig, vulgo Najaunig (AS 178, 
K 252 ). Verjetno je bil sin omenjenega Jakoba Najovnika. Vse 
do današnjega dne so se zvrstili še ostali gospodarji, ki pa 
so imeli najpozneje po sredini 19. stoletja drugačne priimke: 
med njimi leta 1869 rojeni Martin Obretan, leta 1909 rojena 
Frančiška Obretan, leta 1948 rojeni Milan Osojnik in leta 
1983 rojeni Zoran Polenik. Starodavni priimek Najevnik se 
je vse do danes ohranil kot domače ime. Zato je tudi lipa, ki 

stoji na najevskem zemljišču le streljaj od najevske domačije, 
na Seznamu naravnih vrednot v občini Črna na Koroškem 
(Pravilnik 2004, prim. tudi Pravilnik 2015) vpisana kot 
Najevska lipa (Mrdavšič 1988: 8).

Drugič: Kaj pomeni lipa Najevnikovi družini? 
Verjetno se tudi vi, spoštovani udeleženci in spoštovane 
udeleženke 31. Vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo, 
sprašujete, kaj je vodilo dosedanje gospodarje Najevnikove 
kmetije, da niso s sekiro ali z žago odstranili starodavne 
lipe, za katero so strokovnjaki ugotovili, da je pravzaprav 
lipovec (Vernik, Bedjanič 2018: 207). V pogovoru z gospo 
Faniko Polenik, rojeno pri Najevniku, sem slišala prisrčne, 
Najevski lipi naklonjene besede: »Naša lipa je kot nekakšno 
človeško bitje. Radi jo imamo. Živela je z mnogimi najevskimi 
rodovi, zato je kot naša starodavna mama.« Pred desetletji jo 
je nekdo želel kupiti, pa je takratni gospodar Milan Osojnik 
rekel: »Ni denarja, da bi jo prodal. Ona je bila in bo ostala 
Najevska, dokler bo živela!« 

In tretjič: kar moram za zaključek pod Najevsko lipo pove-
dati, vendar ne kot političarka, ampak kot ena od številnih 
državljank in državljanov demokratične Republike Slovenije. 
Najevska lipa ima za seboj dolgo življenje. Dočakala je celo 
zgodovinski dan, ko je bila 25. junija 1991 s Temeljno ustavno 
listino priznana samostojnost in neodvisnost Republike 
Slovenije. Doživela je tudi prelomne volitve 24. aprila letos, 
ko smo se državljani in državljanke demokratične Republike 
Slovenije udeležili volitev poslancev in poslank v državni 
zbor. V prevladujočem številu smo se odločili za evropski 
način življenja, kar pomeni »svobodno misliti, svobodno 
govoriti in delovati in biti za to odgovoren« (Simoniti 2021: 
10). Sledila je tudi menjava, komajda še v demokracijo, v 
glavnem pa v avtoritarnost naravnane vlade, ki je z masko ali 
brez nje in brez sramu prezirala in kršila v slovenski ustavi 
zapisane zakone in rušila temelje demokratične ureditve 
Republike Slovenije (prim. Makarovič 20202).                                                                                               
Upam, da se bodo novoizvoljeni poslanci in poslanke, 
ministri in ministrice ter predsednik vlade vseskozi zave-
dali  in uzavestili, da so v službi državljanov in državljank 
demokratične Republike Slovenije in ne obratno. Prav tako 
upam, da se bodo pri svojem odločanju odgovorno zavedali, 
da bo vsako »izživljanje nad demokracijo in pravno državo« 
(Mekina 2022: 19) naletelo na upor. In da bodo uvideli, da je 
iskren stik z ljudstvom ter odgovoren medsebojni pogovor 
»ključ do rešitve vseh problemov« (Lesjak 2021: 4). 

Marija Makarovič

 2 V: Ivanka Gerlica, Moji žalostni in lepi spomini: 34

Kulturni program so izvajali tudi Pihalni orkester Rudnika 
Mežica-Črna s pevkama Adrijano in Nežko ter folklorna skupina 
KD Gozdar                                                              foto: Boris Keber

Nastopil je mešani pevski zbor Markovič Kristl Mato

 NAJEVSKA LIPA 
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Domačinov in gostov je bilo za nabito poln šotor in še več ...

Veselo druženje po lipo so popestrile stojnice z domačo ponudbo

Fotografiranje z obiskovalci od vsepovsod, foto Boris Keber

 NAJEVSKA LIPA 
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 NOVA PRIDOBITEV 

Črna ima novo skulpturo:
Črna – svet v malem
V soboto, 20. 8. 2022, smo dopoldne v okviru slavnostne 

seje ob občinskem prazniku odprli novo skulpturo, 
ki je dobila mesto pred kulturnim domom. S svojo 

zaobljeno formo lepo dopolnjuje v bližini stoječo Rotarjevo 
formo vivo, ki jo Črjani poznamo kar pod imenom »kugla«. 
Nova skulptura je nastala na pobudo županje mag. Romane 
Lesjak, ob sodelovanju dr. Karle Oder in dr. Tomaža 
Simetingerja. Županja je k sodelovanju povabila Fakulteto 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. 
Tam so pripravili natečaj, na katerega so njihovi študenti 
poslali svoje predloge z utemeljitvami, in kot najboljši je bil 
izbran predlog Nine Tovornik, takrat še študentke, zdaj pa 
že diplomirane kiparke. Avtorica jo je naslovila Črna - svet 
v malem, zasnovala pa jo je pod mentorstvom akad. kip. 
Tomaža Furlana. Že med gradnjo so mimoidoči Črjani izrazili 
precejšnje zanimanje, kakšen pomen naj bi nova skulptura 
imela. Avtorica je o tem zapisala: 
»Skulptura v obliki globusa prikazuje povezanost Črne na 
Koroškem s svetom. Opazujemo jo lahko z vseh strani, a 
le določen pogled na izrez občine prikaže, kako se mesto 
združuje, odpira in povezuje. Velike razdalje med kraji in 
ljudmi tako lahko v novi perspektivi pomenijo bližino in 
povezanost.«
Zarezana oblika v sfero prikazuje tloris občine Črna na 
Koroškem. Da bo laže, predvsem pa v celoti viden, se je 
treba postaviti na pravo točko. To boste našli na pločniku 
ob olimpijski klopi čez cesto. Tisti nekoliko višji pa boste na 
tej točki morali tudi rahlo počepniti. 

Točka, kjer se vidi tloris občine Črna, je na drugi strani ceste 
ob olimpijski klopci.

Sporočilo nove plastike pa govori tudi o povezovanju. Črna 
je postala vas, ki ne povezuje le Črjanov doma in po svetu, 
ampak ima tudi vrsto pobratenih krajev. Avtorica je o tem še 
zapisala: »Občina Črna na Koroškem je pobratena z mesti 
Harbin na Kitajskem, Dzialoszyn na Poljskem in otokom 
Šolta na Hrvaškem, kar nam govori o tem, da stkane vezi 
in prijateljstva ne poznajo meja in razdalj.« Tlorisi držav, 
iz katerih prihajajo s Črno pobrateni kraji, so vidni v 
podstavku, na katerem stoji polkrožna forma. Te države so 
Kitajska, Hrvaška in Poljska in se stikajo v eni točki. Ta točka 
simbolično prikazuje Črno kot njihov skupni imenovalec in 
je v obliki luči, ki osvetljuje notranjost plastike. 
Ob začetku leta smo si med natečajem na obisku v Ljubljani 
lahko ogledali maketo skulpture. Hitro smo lahko našli še 
vrsto drugih skritih sporočil, ki so vtkana v skulpturo. Poleg 
tega, da oblika spominja na most, ki Črno povezuje tako 
rekoč s celim svetom, polkrožna forma simbolizira tudi 
vhod v rudarski rov. S tem se skulptura povezuje z rudarsko 
dediščino kraja. 
Ker bo skulptura lahko osvetljena z različnimi barvami, lahko 
s tem predstavlja tudi mavrični obok in tako vso simboliko 
dobrega. V osnovi pa je, po besedah avtorice, zasnovana tako, 
da se jo lahko raziskuje z vseh zornih kotov, se vanjo vstopa, 
tipa itd. Ravno raziskovanje skulpture je vodilo avtorico pri 
njenem snovanju, zato je še zapisala: »Velikost našega planeta 
omogoča, da ima vsak posameznik edinstveno izkušnjo in 
pogled. To pomeni, da je od stojišča človeka odvisno, kaj čuti 
in vidi. Ideja skulpture je, da je opazovana z vseh strani, a le 
iz določenega očišča odkriva tisto, kar nosi v svojem bistvu. 
Velike razdalje med kraji in ljudmi iz drugega zornega kota 
lahko interpretiramo kot bližino in povezanost. Vse, kar za 
to potrebujemo, je prostor za spremembo perspektive.«  S 
tem, verjamem, da bo vsak od njenih občudovalcev lahko 
raziskoval skulpturo na svoj način in našel še kakšno dodatno 
razsežnost in pomen.

Pogled skulpture od spredaj.
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FOTOREPORTAŽA 

K24 Ultratrail Race

Glavna organizatorja Klemen Pušnik in Bogdan Tušek ter 
zmagovalec na 100 km Jon Lihteneger Vidmajer, foto P. Lesjak

Nekaj črjanskih tekačev ...

Pogled skulpture od zadaj. 

 

Pogled na skulpturo od strani.
Foto: Nina Tovornik

Dr. Tomaž Simetinger
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FOTOREPORTAŽA 

Foto: Žan Grabner

Start na 100 km, foto: B. Keber
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Izletniška kmetija Smrečnik-Gorza

V vznožju Smrekovca, na nadmorski višini 1046 m, 
okoli deset kilometrov iz Črne, kraljuje izletniška 
kmetija Smrečnik, ki jo upravljata Zdenka in Bojan 

Gorza. Urejenost gostišča, prijaznost gostiteljev in odlična 
hrana so aduti, ki privabijo goste iz doline v čudovit svet 
zelenega podeželja. Tu gori, kjer iz kuhinje diši po sezonskih 
lokalnih specialitetah, je prijetno v vseh letnih časih, zdaj, 
poleti, pa še posebej.

Do njihove kmetije vodijo tri ceste: ena iz Bistre mimo 
Pudgarskega, druga s Prhanije in tretja od Jase mimo Božiča. 
Letos so končno speljali asfalt do Najevnika, naslednje leto 
pa ga bodo potegnili do Prhanije, tako da bo cestna povezava 
na tem koncu rešena.
Zdenka in Bojan sta v osemdesetih letih tukaj gradila hišo 
z namenom, da bosta odprla gostilno. Zdenka je že prej 
delala v gostinstvu, torej nista začela brez izkušenj. Ko 
sta se preselila z Lampreč na Ludranski Vrh 25 a, sta leta 
1991 odprla izletniško kmetijo. Še danes se dobro spomnita 
prve veselice, ki sta jo priredila ob kresovanju pred prvim 
majem. »Takrat so se začela tudi srečanja pod Najevsko lipo, 
mimo se je valila masa ljudi, zato smo imeli veliko obiska. 
In to več let. Vmes je bilo eno obdobje, ko ljudem srečanje 
z državniki ni bilo interesantno, a zadnja leta je po prei-
menovanju prireditve v Vseslovensko srečanje pod Najevsko 
lipo nekako spet naraslo število obiskovalcev,« pojasnjuje 
Bojan in dodaja: »Seveda pa je v zadnjih dveh letih zaradi 
korone število gostov na naši kmetiji upadlo – tako kot vsem 
gostincem.« 
Gostišče sta v teh treh desetletjih dela preurejala po 
zahtevah zakonodaje (predelovalnica mesa), največja prido-
bitev pa je bila še ena gostinska soba (za dodatnih 30 oseb). 
V hlevu imajo kravo, bika in pet prašičev pa kure in zajce. 
Zdenka, odlična kuharica, ki skrbi za polnost okusa vseh jedi, 
razlaga svoj način dela: »Kar ponudimo hrane, je zagotovo 
domače, nikoli se nismo odločili za veliko proizvodnjo in 
prodajo, saj bi se potem tudi kvaliteta znižala. Ko pride 
lačen gost, bo vedno dobil narezek. Le če je velika skupina, 
se je treba prej najaviti, ravno tako za kosilo. Obroku pravi-
loma sledi sladica in naše ‘ta mlade’ znajo že marsikaj speči, 
Tina in Pia po ‘šihtu’ vedno najdeta čas za to. Največkrat si 
gostje zaželijo ‘kločeve nudle’ in ‘štrudl’. Velikokrat pa kdo 
naroči narezek za domov. Ponujamo želodec, salame, vse na 
naravni osnovi, brez dodatkov, pozimi pa je povpraševanje 
po klobasah, ‘buli’ in  ‘tolstih grumpih’. Vse še delam na 
roke, brez strojev, tudi molzem po starem, na roke.« To 
povezanost s tradicijo dopolnjujeta še oba lovca, ki sta pri 
hiši, zato je ena od specialitet srnjakov golaž, ki ga v večjih 

količinah skuhajo večkrat na leto, zagotovo pa za srečanje 
krajanov in za lovske zaključke. Na kmetiji pridelajo svoj 
krompir in vso sezonsko zelenjavo. Tudi mošt, malinovec 
in žganje so domače pijače. »’Šnops’ navadno žge Franc pri 
Godcu, kjer je doma ena moja sestra,« razlaga Zdenka, »če 
pa nam zmanjka sadja za žganje, ga gremo nabirat v Toplo k 
drugi moji sestri. Zadnja leta je pri nas bolj ‘bogo’ s sadjem, le 
stare sorte, kot sta bobovec in tepka, še uspevajo.« Ženske 
delajo tudi domače testenine in nabirajo čajna zelišča, letos 
so jih prvič predstavili na štantu na srečanju pod Najevsko 
lipo, ko se je Žana pri prodaji le-teh prav dobro izkazala.
 »Vse sorte gostov pride k nam, prihajajo iz cele Slovenije, 
tudi Avstrijci, največ pa je seveda domačinov. Praznujejo 
rojstne dneve, krstitja, naročijo kosila ob obhajilu in birmi. 
Toda za obhajanje abrahama so naše kapacitete nekoliko 
premajhne oz. ni fajn, da se gostje razdelijo v dva prostora,« 
še pove Bojan.
Okolica gostišča je primerna za sprehode, le streljaj je do 
znamenite Najevske lipe, obiskovalci pa v okoliških gozdovih 
radi gobarijo in nabirajo borovnice. Zadaj za gostilno je 
odbojkarsko igrišče, še bolj pa privlači rusko kegljišče, ki 
pritegne stare in mlade; poleti pride vsako nedeljo okoli 
deset domačinov, ki uživajo ob kegljanju, v preteklosti pa 
so si organizirali tudi kak turnir.
Vsako leto oktobra poteka na tej kmetiji srečanje krajanov 
Ludranskega Vrha in Bistre, letos bo že 13., medtem ko se 
športne igre pretežno odvijajo na Pudgarskem. Jajčarija je 
bila pri Smrečniku organizirana celih petindvajset let, zadnja 
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leta pa podeželska mladina priredi to veselico malo po svoje 
in na različnih lokacijah. 
Bojan nadaljuje: »Najboljši gostje so stalni gostje, in to 
domačini, ki se vračajo in prihajajo na standardne prireditve. 
Z vsemi sosedi se dobro razumemo, čeprav smo daleč 
narazen; najbližji je Najevnik, na drugi strani je Končnik, 
potem so še Obretani, Vesevki in sosedi na Pudgarskem.«  
Edina slabost te visoko ležeče kmetije, tako kot v vseh 
zaselkih okoli Črne, sta slab telefonski in internetni signal; 
za sodobnega gosta je to velik primanjkljaj, dandanes je 
povezava s svetovnim spletom že nuja. Županja krajanom 
obljublja, da bodo tudi ta problem sčasoma uredili.
Po 31 letih dela na svoji izletniški kmetiji sta lastnika 
zadovoljna. Ne bi šla več nazaj v dolino, uživata v miru, zanju 
tam gori ni osamljeno; če je preveč gostov, že težko čakata 
na tišino, sicer pa sta oba navajena na delo z ljudmi; Bojan 
je bil dolga leta aktiven kot trener v domačem Smučarskem 
klubu Črna, sedaj pa dela tudi kot podžupan v občini Črna.
»’Žvad’ pa je obveznost, zato si le en teden na leto privoščiva 
dopust, ko vskočijo ta mladi.« Delajo vsi v družini, ki se je že 
razširila, sedaj tudi Martin pridno pomaga. Aleš, nekdanji 
uspešni smučar, je v mladih letih naredil gostinsko šolo, 
toda zaenkrat je še veliko odsoten zaradi trenerskega dela 
v smučarski reprezentanci.
Ko bodo ‘ta mladi’ prevzeli vodenje gostilne, se bodo morda 
odločili še za kako prenočišče, lahko bi naredili dva apart-
maja nad garažami, a do tega je še daleč, kajti zaenkrat imajo 
mladi še vsak svojo službo … 

Dragi bralci, če že dolgo niste jedli odličnih Smrečnikovih 
dobrot, le pot pod noge, tudi pešačiti (ali kolesariti) do 
njihove kmetije je zanimivo, saj si lahko naredite krožno pot, 
vmes pa se pošteno okrepčate.

Irena Greiner

Črjanski raj

V šoli v Koprivni in okoli nje je že celo poletje živahno. 
Po osmih letih je tam spet otroški živžav. Skupina otrok 
se podi za žogo, sproščeno se veselijo lepega sončnega 

dne. Naleteli smo na KATJO GOLE in jo povprašali, kaj se 
dogaja. Imeli so tabor. To je bila druga skupina otrok, do konca 
poletja se bodo zvrstile še štiri. Kdo in od kod otroci, kdo je 
organizator, kdo sodeluje, kako poteka, nadaljnja usoda začete 
dejavnosti … vse nas je zanimalo. Katja Gole, pobudnica, orga-
nizatorka, ki ima vse niti v rokah in malo množico zagretih 
sodelavcev, je pripovedovala o tem obsežnem projektu.

Poznamo te kot novinarko, ki se že vrsto let oglaša s 
Koroškega radia. Kako si prišla na to, da vodiš tabore v 
šoli v Koprivni?
Začelo se je lani spomladi, ko je bil Koroški radio zaradi 
nefinanciranja s strani Medijskega sklada finančno ogrožen, 
obstajala je resna grožnja, da radio skoraj po šestih desetletjih 
ugasne.  Vsakič, ko sva se partnerjem Matjažem peljala mimo 
šole v Koprivni, je stekel pogovor na temo, kako škoda je tega 
objekta na tako prijetni lokaciji, da tako klavrno propada. 

Slučajno sem lansko leto delala izpit-licenco pri Republiškem 
izpitnem centru za članico komisije za vodnico v naravi in 
krajini. Tam sta bili dve gospe z Zavoda za varstvo narave, 
ki sta sodelovali v projektu NaKult preko Geoparka Kara-
vanke. Od tam so bila sredstva, s katerimi je Občina  na šoli 
v Koprivni uredila sanitarije, kuhinjo, dodali so pet nadstro-

Ker je Črna na Koroškem ena najbolj prepoznavnih občin v Sloveniji, 
smo objekt poimenovali ČRJANSKI RAJ. Delu stavbe, kjer bodo bivali 
učitelji, smo nadeli ime Koprivska avžnga.

INTERVJU 



22

pnih postelj (deset ležišč). Pripravili so različne programe, 
vse z namenom, da bi dejavnosti izvajali celo leto. To je bilo 
urejeno pred tremi leti in od takrat je Občina vztrajno iskala 
najemnika, ki bi programe za šolo v Koprivni začel izvajati. 
Ponuja se veliko področij: narava, vrtnarjenje, kontakti z 
domačini, družboslovje, astrologija, šport … Občina je dala 
razpis in takrat sem začela razmišljati, kako in kaj bi se dalo 
iz tega narediti. Iskala sem podporo v družini. Matjaž mi je 
rekel, da imam vso njegovo podporo, ker že ve, da sem se 
marsičesa lotila in vse mi je dokaj dobro uspelo. To je bila 
dodatna spodbuda. Pri tem sta se nekaj obotavljala najina 
sinova in povprašala sem še ‘bodočo snaho’ Patricijo. Ona 
dela kot vodnica v Podzemlju Pece in ko sem ji predstavila 
svojo zamisel in kaj vse bi lahko počeli, je bila takoj za to. 
Kmalu po tem sta soglašala tudi sinova.
Prijavila sem se na razpis Občine in dobila sklep, da sem 
izbrana. – Seveda, saj sem bila edina prijavljena. – Prvič v 
življenju sem nekaj noči prebedela: ali sem stopila v prevelike 
čevlje, kako mi bo uspelo? Objekt sem poznala, saj sem bila 
tri leta zaposlena na OŠ Črna in delovala sem prav na šoli v 
Koprivni; stavba je neprilagojena, slabo izolirana, ogrevati jo 
je treba od 1. septembra do srede junija, mrzla pozimi, osem 
let nevzdrževana, znotraj potrebna znatnih popravil, okolica 
zaraščena … Ni bilo poti nazaj, morala sem začeti načrtovati. 
Najprej sem iskala pomoč na naši Občini. Irena Nagernik, 
tajnica občinske uprave, mi je od prvega pogovora ves čas 
pomagala reševati probleme. Povezala sem se še čezmejno. 
Poklicala sem direktorja Geoparka Karavanke Geralda Hart-
manna. Tudi on mi je zagotovil vso podporo.

Matjaž in Srečko vselej v akciji, pa najsibo gradbeništvo, štromarija, 
vodovod, lesarstvo, kovinarstvo in še kaj.

Kako si se sploh lotila, ko se je mudilo s pripravo objekta, 
nabora otrok, izbire vodilnega kadra in množice večjih 
in drobnih opravkov in še drugega dela, da bi zamisel 
zaživela? 
17. marca sem dobila sklep o izbiri, 6. maja sem podpisala 
pogodbo. Bila sem zelo natempirana, mudilo se je, prihajalo 

je poletje. Levji delež vseh potrebnih del smo opravili kar 
člani  družine. Pri nekaterih večjih delih so mi prišli pomagat 
tudi prijatelji. Poklicni električar, domačin iz Koprivne, mi 
je (zastonj) napeljal elektriko, pomagali so še mnogi drugi, 
ki sem jih prosila za pomoč. Potem smo se lotili prenove 
notranjih prostorov, kjer je nekdaj imel svoje prostore učitelj, 
ki je poučeval na šoli. Vse je imelo duh po plesnobi, zatohlosti, 
podi so bili davno dotrajani, vrata uničena, kopalnice sploh 
ni bilo. Dejansko je bila potrebna kompletna obnova vseh 
prostorov in prilagoditev za ta namen. To je postal družinski 
projekt, pomagali so mi Matjaž, Gal, Anej, Patricija, gradbene 
storitve je opravil ati, na pomoč je priskočil stric Franc. 
Prvi teden po podpisu pogodbe smo v soboto organizirali 
akcijo. Povabila sem prijatelje, sosede, da smo uredili okolico 
šole: posekali zaraslo šavje, hišo z žarom smo pospravili 
in popravili, naredili novo korito, okoli celotnega objekta 
potegnili ograjo, narisali črte na igrišču, postavili nov koš 
za igranje košarke, obnovili povsem razpadajoče stopnišče, 
pokosili, posadili 15 sadnih dreves starih sort sadja, kar je 
bilo del projekta NaKult, in opravili še mnoga druga dela. 
Najprej sem postavila na okna in drugod rože. Matjaž že vse 
od začetka dobesedno postori vse: popravlja, ureja mnoge 
okvare, ki bi zanje bilo potrebno iskati (čakati in plačati) 
obrtnike, loti se še drobnih zadev pri elektriki, očistil je 
odtoke, počistil žlebove, obnovili smo pode, dokupili smo 
opremo. Z Galom sta izdelala šest postelj, 15 postelj še čaka 
na izdelavo. Občina je s sredstvi iz projekta NaKult kupila 10 
postelj, obnovila prostore kurilnice in shrambe za opremo. 
Zdaj so urejeni potrebni prostori, in sicer: kuhinja, učilnica, 
dve spalnici (za dečke in deklice), zanje po dve kopalnici s 
straniščema, po dve spalnici za učitelje, zanje WC in savna, 
pralnica, shramba za orodje za vrt in kmečka opravila. Vsi 
prostori so razmeroma majhni, nesorazmerno velik pa je 
hodnik. V načrtu celoletne dejavnosti so poleti tabori, celo 
leto pa šole v naravi. Trenutno lahko sprejmemo 16 otrok, 
pozneje bi možnosti razširili na 31, kolikor je zdaj nekako 
število učencev  razredih.

Končno ste uspeli pripraviti prostore. Imeli ste skupno 
otvoritev.   
Tako smo bili pripravljeni na sprejem prve skupine 16 otrok 
in 17. junija je bila otvoritev. Moj ati, Srečko Gole, je bil Kralj 
Matjaž, jaz sem bila Alenčica, Gvido vojščak. Povabili smo 
predstavnike naše Občine, Zavoda za varstvo narave, medije 
in vse, ki so nam pomagali pri tako velikem delu. Posebej 
navdušeni so bili otroci. Odprli smo: ČRJANSKI RAJ. Promo-
viramo ga kot MAVRIČNA DOŽIVETJA V DEŽELI KRALJA 
MATJAŽA. V Studiu OOH Blanke Kamnik so oblikovali 
ustrezni logotip.  

Katere otroke ste vabili na poletne tabore? Kje ste dobili 
sezname vabljenih otrok?
Na začetku sva z Matjažem sklenila, da bomo na tabore 
povabili po 16 otrok iz socialno ogroženih družin. Za to 
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idejo sem povedala POLONI LAČEN SLEMENŠEK. Rekla je 
dobesedno: »Če ste vi financirali prvo skupino otrok,  bo 
naše podjetje pokrilo drugi tabor. Kot družbeno odgovorno 
podjetje, ki veliko dela tudi v Črni, gre en tabor na naš račun.« 
Bravo, GRADBENO PODJETJE SLEMENŠEK! Potem smo 
morali izbrati otroke. Poklicala sem Vesno Lujinovič, pred-
sednico Društva prijateljev mladine Koroške, in ji povedala, 
kaj želim. Poklicala sem tudi Anito Ogulin, znano humanitarno 
delavko, predsednico Društva prijateljev mladine Moste-
Polje, naj mi pošlje seznam otrok, ki jim starši taborov ne 
bi mogli privoščiti. Prejela sem seznam s sto naslovi takih 
otrok! Kaj pa zdaj? Naj izbiram, naj žrebam?! Sklenila sem, da 
bomo gostili vse otroke, ki so na seznamu. Potrkala sem na 
vrata koroških podjetij in odziv je bil presenetljivo pozitiven; 
nabrali smo toliko sredstev, da bomo povabili vse otroke s 
tega seznama. Prijazno so se odzvali tudi v podjetju Vertikala 
X, Upravnem odboru GZS Koroške gospodarske zbornice, v 
podjetjih Ekstera, SIJ Ravne Systems in še nekaterih drugih 
koroških podjetjih. 
Zdaj poteka tretji tabor. Marsikateri teh otrok ima svojo v srce 
segajočo žalostno zgodbo. Hvaležni so za vsako najmanjšo 
naklonjenost, za vsako prijazno besedo, prijazen pogled, 
sočuten dotik. Zanimivo je, da tisti, ki so najbolj ‘bogi’, se me 
najbolj oprimejo. O, kako prijetni so! 

Kako je organiziran vaš tabor? Kaj otrokom nudite?
Ob nedeljah imamo spoznavni večer, ob ponedeljkih jih 
peljemo k izviru reke Meže, ob torkih imamo na programu 
pomoč pri kmečkem delu. Peljali smo jih k Napotniku, kjer 
so spravljali seno. Ti otroci so tako delali, da je Majda rekla, 
da še nikoli niso imeli toliko sena tako hitro pospravljenega. 
Potem nabiramo zelišča in delamo sokove iz njih. Ob sredah 
gremo v adrenalinski park v Črno, v naravnem parku v Bistri 
iščemo zaklad, gremo na mini-ferato in na K-24, potem pa 
na sladoled k Senici. Ob četrtkih  gremo v votlino Kralja 
Matjaža, potem zelo radi kaj narišejo. Ob petkih – če so ves 
teden pridni – jih obišče Kralj Matjaž. Seveda je to moj ati, ki 
se ustrezno obleče in jih zabava. Kakšno veselje! Tudi sosedi 
nas povabijo. Pri Ivču in Betki smo pomagali spravljati seno 
in krmiti prašičke. Ivč jih je peljal s svojim, Vančevim trak-
torjem, kakšno veselje je bilo.  Lipovčev Jože nas je povabil 
na ogled mletja žita. Letošnje poletje nam res ustreza, precej 
vroče je tudi v Koprivni. Hladimo se v reki Meži, ki teče tik ob 
našem Raju. Pravo plažo smo si naredili. Veliko zadovoljnih 
otrok gre od nas, med njimi je večina takih, ki so prvikrat 
doživeli tovrstne aktivnosti. Vmes smo imeli deklico, ki je 
imela rojstni dan. Spekli smo ji torto, otroci so narisali risbice 
zanjo, zapeli smo ji. Uboga sirota, kako je jokala od sreče! 
Dve majčkeni deklici sta prišli povsem premalo oblečeni 
za hladne večere, tudi za dneve, kot so lahko v Koprivni. 
– Skupaj z vabilom dobijo starši natančna navodila, kaj naj 
otroci prinesejo s seboj. – Najprej sem ju odpeljala k Nataši, 
da ju je primerno oblekla. Ob petkih prihajajo starši po svoje 
otroke. – Veliko žalostnih zgodb doživimo.

Od kod so otroci?
Prve štiri tabore smo gostili otroke s Koroške, na naslednja 
dva bodo vabljeni otroci iz cele Slovenije.  – Mimogrede mi 
je Anita Ogulin povedala, da imajo na seznamu 13.000 takih 
otrok! V bogatem 21. stoletju imamo v Sloveniji toliko takih 
otrok. Ni pa samo revščina, veliko otrok je zanemarjenih. Tu 
pa družba nima veliko možnosti izboljšanja položaja, lahko 
samo ‘gasi požare’. 

Kdo so tvoji sodelavci?
Vsi v naši ekipi delamo vsak svoje in skupaj naredimo vse, 
kar je potrebno, da se otroci dobro počutijo in da imajo za 
to potrebne pogoje. Matjaž je tu vsak dan, vedno je treba 
kaj popraviti in otroci ga kličejo kar hišnik. Anej je animator, 
Patricija je mentorica, pridna, s posebnim čutom za otroke, 
tudi Gal priskoči na pomoč. Seveda pridejo tudi ati pa mama 
in sestra Špela. Tudi nečakinji  Ula in Liza že kaj postorita. 
Kar naprej mi pomaga tudi Mojca. Pa Sabina in Žana sta 
nam priskočili na pomoč, tudi Urška. Dogovarjamo se, 
dopolnjujemo. Čistilke nimamo. Ko gredo otroci domov, 
preoblečemo postelje, operemo, primemo za cunje, vedra, 
metle, počistimo, da je v nedeljo  pripravljeno za sprejem 
nove skupine otrok. 

Kakšen program imate za v bodoče?
Za zdaj tabori potekajo, so utečeni. Za v naprej pa je treba 
izdelati program celoletnih dejavnosti, predvsem pa bo 
treba veliko vložiti v promocijo. Morala bom organizirati 
delo, da bo vsakodnevno teklo brez mene, jaz pa bom morala 
množici šol po Slovenji predstaviti naš program, ker je od 
tega odvisna naša dejavnost. Med drugim me skrbi kurjava 
skozi celo leto. Objekt je energetsko potraten, kuriti bomo 
morali najmanj od začetka septembra, cene kurjave pa letijo 
v nebo. Treba bo nekaj ukreniti, in to čim prej. To bomo 
reševali skupaj z Občino. 
Kljub temu bom ostala novinarka. Mislim, da je to moje 
poslanstvo in bom tu koordinirala delo, vskočila, če se bo kaj 
zataknilo. Ko bo to utečeno, mislim, da bi lahko bile tri ali celo 
štiri redne zaposlitve. Tako sem si zastavila delo za naprej.

Od kod tebi vse to znanje? Ni samo po sebi umevno, da ti 
je uspelo organizirati tako zahteven in obsežen projekt. 
Nismo omenili obsežne administracije, finančnega poslo-
vanja … Poleg ogromno energije, širine tvoje osebnosti 
je tu bilo potrebno znanje z mnogih področij. Od kod si 
jemala še to?

Celo življenje se izobražujem. V osnovi sem najprej diplomi-
rala na Fakulteti za javno upravo. Ugotovila sem, da mi to delo 
ne bo ustrezalo. Vpisala sem se v Mariboru na Pedagoško 
fakulteto in tam opravila pedagoško andragoške izpite. 
Nakar sem se zaposlila na šoli v Črni in tri leta delala v šoli 
v Koprivni, in sicer sem imela varstvo vozačev in podaljšano 
bivanje.  Potem sem pristala na Radiu Alfa, nato na Koroškem 

INTERVJU 
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Dan za zdravje in dan za spremembe

Utrinki

Gore, svet nad nami, letošnji projekt vrtca Kralj Matjaž

Otroci iz vrtca so prali pleničke pri mrzlem studenc’

radiu. Vmes sem naredila izpit za vodnika čolna (je bil zelo 
zahteven, a ne jamčim za praktično plovbo). Imam licenco 
za vaditelja plavanja. Imam izpit jahač 1.  Pritegnila me je šola 
retorike in imam licenco. Lani sem šla na Republiški center in 
sem naredila licenco za članico komisije za vodnico v naravi 
in krajini in hkrati pridobila licenco za članico komisije za 
radijsko voditeljico. Imam še licenco za gozdno pedagogiko 
(poučevanje otroka o pomenu gozdov, v gozdu, o gozdu, 
igre v gozdu …). Imam magisterij iz menedžmenta v sociali, 
kar je moj osnovni poklic. Vsa leta se izobražujem. Vsakemu 
mlademu človeku toplo priporočam vseživljenjsko učenje! 
Vse ti pride prav, ko se lotiš tistega, kar te veseli. Izobrazba je 
osnovni pogoj, da ti uspe, česar se po tem lotiš. In pomembno 
je, da imaš pri vsem svojem delu podporo družine. Hvala moji 
ožji in širši družini in vsem drugim, ki ste mi doslej pomagali. 
Seveda se priporočam še v naprej. 

KATJA GOLE, celotna družina in vsi, ki ste pomagali, da je 
zaživel ČRJANSKI RAJ V KOPRIVNI - ČESTITAMO! Na prelepi 
lokaciji v Koprivni vam je uspelo ponovno urediti prostore 
za koristno, poleti tudi humanitarno dejavnost, kjer se bodo 
otroci srečevali in ustvarjalno preživljali delček svojega 
otroštva. Tako močna čustvena doživetje se bodo vsakemu 
od otrok za vedno vtisnila v prijeten spomin. Verjamem, da 
bodo med njimi tudi taki otroci, ki imajo manj srečno otroštvo 

INTERVJU 

V vročih dneh se hladimo v čudoviti Meži.                             Foto: Katja Gole

in jim bodo spoznanja odnosov v taboru kdaj pozneje vzor, da 
bodo svoje življenje usmerjali v pozitivno smer. Za vse otroke 
pa bo preživljanje taborov in šole v naravi zagotovo enkratno 
doživetje. Taki, kot ste, boste zagotovo uresničili vse svoje 
zamisli. Veselimo se z vami.

Marta Repanšek
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Celodnevni kramarski sejem

Koroški turis-
tični teden v 
Domu starejših 
na Fari

FOTOREPORTAŽA 

66. Koroški
turistični teden 

Eden od vozov znamenite Kmečke povorke

60 let NK Peca

Maraton Kralja Matjaža

Srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, foto P. Pušnik

Predsedniki NK Peca
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Na gaudi se dobimo, mednarodno srečanje folklornih skupin

Predstavitev projekta OKUSI ČRNE

Likovniki na vasi

Otvoritev spominske plošče Mojmiru Sepetu

Srečanje Solčavanov in Črjanov v Grohatu, foto P. Pušnik

Ob OKUSIH je izšla knjižica Črjanska 
košta
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Spekli so 66 m štrudla v počas-
titev 66. Koroškega turističnega 
tedna

Udeleženci pohoda po poteh Koroškega bataljona

Utrinek s 
klekljarske 
razstave

Veliko jih je obujalo 
spomine
v Solzni dolini
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Športniki
letaTorta za 40 let maratona

Športniki leta 2021
v Občini Črna na Koroškem
Izbor Športna zveza Črna na Koroškem, podelitev 13. 8. 2022 ob 16. uri 

ŠPORTNIK LETA  2021 

MIHA OSERBAN
Rojen:  27. 9. 2006
Stanujoč: Pristava 11 B 
2393 Črna na Koroškem
 

PREDLAGATELJ: 
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto skupno v državnem pokalu 
- 1. mesto v vseh štirih disciplinah (VSL, SL, SG,  
      kombinacija) v državnem prvenstvu 
Na mednarodnih tekmovanjih je dosegel:
- 3 x 1. mesto, 2 x 2. mesto v SL
- 1 x 1. mesto, 2 x 4. mesto v VSL
- 1 x 3. mesto v SG 
- 1 x 1. mesto v kombinaciji  
 

ŠPORTNICA LETA 
2021 – do 15 let

TINKARA MEŠNJAK, 
Rojena: 02. 11. 2010
Stanujoča: Javorje 36, 
2393 Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Rezultati vzhodne regije:
slalom – 5. mesto in 3. mesto 
veleslalom – 5. mesto, 4. mesto in 2. mesto
superveleslalom – 5. mesto in 6. mesto
Skupno v regiji dosegla 5. mesto 
Rezultati na državnih tekmah:
7. mesto, 8. mesto, 9. mesto in 10. mesto
Skupno v državnem pokalu na 11. mestu
Druga tekmovanja:
na pokalu Roka Petroviča doseženo 12. mesto,  mini pokal Vitranc doseženo 6. mesto
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ŠPORTNICA LETA  2021 

LENA LUPŠA
Rojena: 19. 03. 2007
Stanujoča: Center 60, 
2393 Črna na Koroškem

PREDLAGATELJ:
-  Športno društvo K-24

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
-1. mesto K-24 Ultra Trail – 24 km ženske absolutno (mednarodno tekmovanje)
- 1. mesto Maraton kralja Matjaža 10 km ženske absolutno
- 2. mesto državno prvenstvo v gorskem teku za osnovne in srednje šole 
- 3. mesto državno prvenstvo v krosu U16
- 3. mesto državno prvenstvo na 3000 m U18
- 4. mesto državno prvenstvo v gorskem teku Gor – dol U19
- 8. mesto državno prvenstvo na 1000 m
- 11. mesto Julian Alps Trail – 34 km ženske absolutno – 5. mesto kategorija (mednarodno 
tekmovanje)
- 17. mesto Vipava Ultra Trail – 32 km ženske absolutno – 9. mesto kategorija (mednarodno 
tekmovanje)
- 1. mesto – skupna zmagovalka Golden Trail National Series Slovenia 2021 ženske absolutno 

ŠPORTNI FUNKCIONAR 
LETA 2021

MITJA ZMAGAJ
 

PREDLAGATELJ: 
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Mitja je dolgoletni trener Smučarskega kluba Črna. Zadnja leta  deluje kot predsednik 
alpske sekcije in je aktivni član v upravnem odboru Smučarskega kluba Črna. Kot pred-
sednik alpske sekcije je s svojim delom uspešno usmerjal mlade trenerje, jim svetoval ter 
uspešno načrtoval treninge. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in nasveti je pripomogel 
doseči najboljše rezultate Smučarskega kluba Črna. Mitja je s svojo prisotnostjo izkušenega 
trenerja in organizatorja na tekmah in treningih dvigoval nivo smučanja in prenašal svoje 
bogate izkušnje tako na trenerje kot tudi tekmovalce.  Je nepogrešljiv del Smučarskega 
kluba Črna in je zaslužen, da so tekmovalci, kot so Tilen Debelak, Iris Srebre, Jera Kompan 
in Miha Oserban, na otroških tekmah dosegli najvišje rezultate tako doma kot tudi v tujini. 
Za vso delo se mu vsi člani Smučarskega kluba Črna zahvaljujemo.

ŠPORTNI FUNKCIONAR 
LETA 2021

ALOJZ KOSMAČ 

 

PREDLAGATELJ: 
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Alojz Kosmač je dolgoletni član Smučarskega kluba Črna. Je aktivni član upravnega odbora 
in aktivni član nepogrešljive ekipe štarterjev. Alojz s svojim predanim delom štarterja pripo-
more k izvedbi tekem najvišjega ranga. Z njegovo predanostjo je zaživela dobro oblikovana 
spletna stran Smučarskega kluba Črna. Alojz Kosmač je nepogrešljiv del Smučarskega kluba 
Črna. Vsi člani smo mu hvaležni za njegovo predanost, dobro voljo, nasvete  in trud, ki ga 
vlaga v nemoteno delovanje kluba. 
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Nova ferata v Črni na Koroškem
Iz centra Črne do zgornje postaje Olimplina je postavljena prava hribovska ferata 

(zavarovana težja planinska pot), ki vam bo vzela od 4 do 5 ur

Občina Črna na Koroškem in tamkajšnje planinsko 
društvo sta uresničila svoj tretji projekt, da bi Črna 
postala privlačna gorsko-turistična destinacija. 

Potem ko so predlani postavili Olimpline, lani dve ferati 
v Mučevem pri Žerjavu (težja z oceno težavnosti do E in 
lažja z oceno težavnosti do C), so letos izpeljali ferato, ki se 
začne v centru Črna in konča na zgornji postaji Olimplina, 
najdaljše jeklenice v tem delu Evrope, ki že tretjo sezono 
vabi adrenalina željne posameznike ter skupine. 
Posebnost nove ferate je v tem, da gre dobesedno iz centra 
kraja, da lahko dobesedno iz svojega avtomobila vstopiš v 
ferato. In to ne v krajšo - športno, temveč v pravo hribovsko 
ferato, ki daje občutek in doživetje gorskega sveta, tako po 
svoji izpostavljenosti kot tudi po dolžini. 
Za vstop v ferato je potrebnih 20 minut zložne hoje. Parkirate 
lahko kjerkoli v centru Črne ter se peš podate po cesti za 
Koprivno, čez most in že po nekaj deset metrih vas bo tabla 
za ferato usmerila s ceste v hrib, od tam pa po stezi nadal-
jujete do vstopa v ferato.
Za plezanje v ferati z odseki vmesne hoje bo povprečen 
feratist potreboval okoli 3 do 4 ure. Ferata je postavljena tako, 
da ima njena osnovna varianta težavnostno oceno C. Torej 
težavnost, ki jo lahko zmorejo tudi manj vešči in povprečno 
telesno pripravljeni posamezniki. Primerna je torej tudi za 
družine z dobro uhojenimi mladostniki. V sami ferati pa je 
več odvodov z oceno D in E in celo en izziv s težavnostjo F 

ŠPORT

ŠPORTNI TRENER 
LETA 2021

TADEJ AMERŠEK
Rojen. 11. 8. 1995
Stanujoč: Rudarjevo 12
2393 Črna na Koroškem

 

PREDLAGATELJ: 
-  SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB MEŽICA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Tadej Ameršek je trener Smučarskega kluba Črna. Kot bivši tekmovalec je prevzel ekipo U10 
in jo uspešno treniral vse do lanskoletne sezone 2021/2022, ko je skupina dosegla zadnjo 
starostno obdobje U16. Kot trener je prva leta delal s tekmovalci predvsem na tehniki, 
se učil od starejših trenerjev in gradil svoje znanje. Bil je prijatelj, mama, oče in trener 
svojim tekmovalcem. Kar nekaj njegovih varovancev, kot Iris Srebre, Jera Kompan in Miha 
Oserban, so skozi čas otroške smučarije na tekmah dosegli najboljše rezultate, kar se jih 
na tem nivoju doseči da. V zadnji  sezoni 2021/2022 je izstopal tekmovalec skupine U16 
Miha Oserban, ki je dosegel zelo izstopajoče dobre rezultate, še posebej na mednarodnih 
tekmah tako doma kot tudi v tujini. 
Tadej je skupaj s Smučarskim klubom Črna in ostalimi trenerji uspešno pripeljal tekmovalko 
Jero Kompan do vstopa v C žensko reprezentanco in letos Miha Oserbana do sprejetja v 
ekipo C moške reprezentance pri Smučarski zvezi Slovenije. Z dobrim delom in predanostjo 
pa nadaljuje svoje poslanstvo trenerja še naprej.

za resnično nadvse dobro pripravljene in izkušene feratiste 
(previsna streha). Verjetno je to trenutno najtežji feratarski 
detajl v Sloveniji. Pred zadnjim skalnim skokom pa se lahko 
sprehodite do znane Ninotove luknje (rudarski rov), kar 
vam bo vzelo 10 minut.
Celotna ferata je dobro izpeljana in označena in ne pred-
stavlja orientacijskega problema. Vsi odvodi z oceno težav-
nosti so označeni. Je južno orientirana in bo v vročih dneh 
še dodatno naporna (zato nikar v njo brez vode, na poti je ni 
nikjer!). Večino mesecev v letu bo možno plezanje v njej, saj 
se v njej sneg zelo hitro stopi. Težavnost ferate je v vsakem 
primeru takšne stopnje, da nikakor ne vstopajte v njo brez 

Otvoritev ferate na Olimpine, foto: B. Keber
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potrebne in predpisane opreme za ferate! Premagali boste 
okoli 1700 m dolžine in okoli 550 višinskih metrov.
Izstop iz ferate je pri zgornji postaji Olimlina. Od tu sta 
dve možnosti vrnitve v dolino: lahko se v dolino spustite 
po Olimplinu (za kar je potrebna poprejšnja prijava na TIC 
Črna: 02 870 48 20, 041 743 442 - tukaj si tudi lahko izpo-
sodite potrebno opremo za ferato). Druga možnost je, da 
sestopite desno od Olimplina po poti, označeni s: Sestop 
ferata oz. Črna. Sestop pripelje do vrha Obistovih skal, kjer 
boste ob čudovitem pogledu na Črno imeli občutek, kot da 
gledate kraj iz letala. Za sestop, ki praktično privede v center 

Črne, je potrebnih 45 minut 
zložne hoje. 
Povprečen feratist bo za 
celotno pot potreboval 
okoli štiri ure in pol. Nova 
Ferata na Olimpline torej 
ponuja vse težavnostne 
stopnje, je atraktivno izpel-
jana, mestoma zelo zračna, 
primerno dolga za soliden 
hribovski izlet, s čudovitimi 
pogledi in verjamemo, da ne 

bo nikogar razočarala. Dobrodošli k preskusu svojih telesnih 
in psihičnih potencialov ter k dobremu adrenalinsko-hri-
bovskemu doživetju v Ferati na Olimpline. S to ferato Črna 
na Koroškem postaja največji feratarski center v Sloveniji s 
feratami vseh težavnosti.
Ferata ni športni objekt, smatra se kot zelo zahtevna zavaro-
vana planinska pot, torej vstopate v njo popolnoma na lastno 
odgovornost!
Ferato je postavilo podjetje Karbida iz Gornjega Grada.

Marijan Lačen

Kegljaško društvo v letu  2021/22

V začetku leta 2021 ni bilo nobenega tekmovanja, ker 
nas je pestila epidemija. Odločili smo se, da izve-
demo klubsko prvenstvo na domačem kegljišču. To 

nam je tudi uspelo. Najboljši trije so bili:1. Stanislav Kordež, 
2. Drago Hodnik  in 3. Alojz Napotnik. S tem tekmovanjem 

smo sklenili okrnjeno sezono začetka leta 2021. Medtem se 
je stanje epidemije izboljšalo in nekateri tekmovalci so se 
udeležili turnirja v Slovenj Gradcu in prijateljske tekme na 
Prevaljah z ekipo KK Korotan. Zmaga je bila naša, rezultat 
pa 5:3. Z enakim rezul-tatom smo to ekipo premagali tudi 
na domačem kegljišču za pokal Turističnega tedna. Med 
TT v Črni smo odigrali tudi tekmo za memorial preminulih 
članov našega društva z ekipo KK Ljubno in jih nadigrali z 
rezultatom 6:2. V sklopu TT smo organizirali turnir, ki je bil 
dobro obiskan. In naši člani so dosegli lepe rezultate, prav 
tako tudi člani in članice DU Črna na Koroškem.         
Pomembnejši rezultati Črnjanov so: 
1. mesto med registriranimi: Stanislav Kordež s 607 podrtimi 
keglji,
3. mesto med upokojenci Aleš Moličnik s 572 podrtimi keglji,
1. mesto med upokojenkami Joža Obojnik s 522 podrtimi 
keglji,
2. mesto med upokojenkami Alja Toplak s 490 podrtimi keglji,
3. mesto med upokojenkami Branka Moličnik s 472 podrtimi 
keglji.
Lani smo se udeležili tudi tekme v borbenih igrah na 
Ljubnem, kjer smo bili drugi. Omenim naj še to, da sva se z 
Zvonkom Francem udeležila mednarodnega turnirja Masters 
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veteranov v Kutini. V svoji kategoriji sem osvojil prvo mesto, 
drugo mesto med mešanimi ekipami ter tretje mesto med 
mešanimi pari.
Septembra 2021 smo končno začeli tudi s tekmami v državni 
ligi in jo uspeli pripeljati do konca v letu 2022, z osvojenim 
dobrim šestim mestom. Od začetka nam je kazalo dosti bolje, 
na vrhunski rezultat, vendar smo proti koncu kar precej 
popustili zaradi zelo okrnjene ekipe (poškodbe, služba, 
covid). Kljub temu je bila sezona za nas uspešna in upam, 
da v naslednji sežemo še višje.     

Naša mladina je v letu 2021/22 sodelovala na različnih 
turnirjih. Precej redno je treniralo 7 mladih članov. Po treh 
tekmah so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto Jaka Repanšek v svoji skupini, 2. mesto Svit 
Podovšovnik v svoji skupini, 3. mesto Aljaž Kunc v svoji 
skupini, 1. mesto Maša Vračko v svoji skupini, 2. mesto Lena 
Lupša v svoji skupini, 2. mesto Žiga Repanšek v svoji skupini. 
Iskreno čestitam vsem tekmovalcem za uspešno nastopanje.
V okviru 66. Turističnega tedna v Črni na Koroškem smo 
zopet odigrali tekmo v spomin na naše preminule člane. Naš 
nasprotnik je bila ekipa z Ljubnega. Rezultat je bil  7:1 v našo 
korist. Od 16. 8. do 19. 8. 2022 pa je potekal turnir za pokal 
TT. Med registriranimi člani je rekord in prvo mesto dosegel 
Uroš Stoklas s 633 podrtimi keglji. Drugo mesto je pripadlo 
Slakiju Kordežu s 589 podrtimi keglji. Tretji pa je bil Boris 
Verdnik z rezultatom 585. Med upokojenkami je 2. mesto 
dosegla Jožica Obojnik in 3. mesto Branka Moličnik. 20. 8. pa 
je ob zaključku TT bila odigrana pokalna tekma med ekipo 
RCM Črna in KK Korotan. Zmagali smo z rezultatom  8: 0 
in osvojili pokal. Vsem čestitke za dobro borbo in udeležbo. 
Na tem mestu bi se rad zahvalil za trud in vso delo, ki je bilo 
vloženo, da je turnir potekal brez napak. Največja zahvala 
gre g. Ropiču in še nekaterim  našim članom.
Športni zdravo! 
                                                                      

Predsednik KD: Stanislav Kordež

Alenčice

V prostorih kegljišča Črna osem upokojenk rekreacijsko 
dvakrat tedensko (v torkih in četrtkih dopoldan)  
redno trenira kegljanje. Pri tej športni aktivnosti 

zelo uživamo. Po končanem treningu si v prostorih kegljišča 

skuhamo kavico in jo ob zanimivem klepetu popijemo. Ob 
koncu šolskega leta gremo s klubskim kombijem (Kegljaški 
klub Črna) na izlet po Sloveniji. Udeležujemo se tudi tekem, 
ki jih organizira Medobčinska upokojenška zveza. 
Po ligaškem sistemu OKSU Koroška organizira tekme v 
jesenskem in spomladanskem delu. Dosegle smo 2. mesto, 
takoj za DU Slovenj Gradec, le-te so bile prve, in pred 
društvom Prevalje, katerega članice so dosegle 3. mesto. 
Našo ekipo so sestavljale: Jožica Obojnik, Anka Gorišek, 
Branka Moličnik, Alja Toplak, Milena Napotnik in Jožica 
Petrič.
OKSU Koroška je organizirala tekmo parov. Par iz Slovenj 
Gradca je bil prvi, naš par v sestavi Jožica Obojnik in Branka 
Moličnik pa drugi. V finalu posamezno je Jožica Obojnik 
dosegla 1. mesto, Branka Moličnik 4. mesto in Jožica Petrič 
9. mesto.
Koroška pokrajinska zveza je izvedla ekipno tekmo in posa-
mezno za izbor tekmovalk za republiško upokojenško prven-
stvo. Ekipa v sestavi: Jožica Obojnik, Branka Moličnik, Nada 
Vačun in Cvetka Debelak je dosegla 3. mesto; Jožica je bila 
prva, Branka je dosegla 6. mesto, na 17. mestu je bila Nada, 
na 18. pa Cvetka.

Branka Moličnik
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Utrinki

Podelitev priznanja za posebne dosežke prostovoljcu
Branku Lepičniku

Posadili smo drevesa skupaj z olimpijko Janjo Garnbret

Srečanje pri Peršmanu

Luka Kropivnik, prejeto priznanje APS Franc Marolt

Otvoritev poskusnega obratovanje nove čistilne naprave v Mušeniku

Predstavitvi novih projektov na Peci.
Gerald Hartman, županja Črne Romana Lesjak, GV Doris-Grit 
Schwarz, podžupan Vladimir Smrtnik, Franz Skuk, Nicole Tram-
pusch (GF Petzencamping), BGM Lisa Lobnig, Gerhard Visotschnig, 
Stefan Domej; 
Fotograf: podžupan – Vizebürgermeister F. J. Smrtnik
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Še dve komunalni ureditvi

FOTOREPORTAŽA 

V Železni Kapli z županjo Liso Lobnik in Bernardom Sadovnikom, 
županom Globasnice, o čezmejnem oz. brezmejnem sodelovanju

Zmagovalec tekmovanja v svetovnem pokalu Enduro World Series 
EWS E, na progi ob smučišču Črna, foto Sven Martin

Program ukrepov 
za izboljšanje 
kakovosti okolja 
v Zgornji Mežiški 
dolini - odsek 
Bisternik

VIS Stečine prepeva že pet let

Odsek Novak

Rekonstrukcija parkirišča in ceste v Rudarjevem
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Predstavitev nove pesniške zbirke
Stanka Grla

Telovadba za starejše upokojenke

Utrinki

Do 12 upokojenk bolj ali manj redno hodi 
enkrat tedensko ob sredah k telovadbi. V 
eni šolski uri si razmigamo telo od glave 

do pet. Naše druženje je zdravo in zabavno, zato 
smo ga v času »covid krize« zelo pogrešale. 
Letošnjo pomlad pa smo uspešno izkoristile vadbo 
v prostorih avle pred vhodom v kulturni dom. 
Županja nam je velikodušno dovolila uporabo tega 
prostora brezplačno. Drugih stroškov nimamo, 
prostovoljno pa članice veterank vsak mesec 
prispevajo v našo blagajno pet evrov. Z zbranim 
denarjem krijemo stroške novoletne zabave 
in izleta po naši lepi Sloveniji. Izlet nam delno 
pomaga financirati tudi Društvo upokojencev 
Črna. K veterankam pristopajo mlajše upoko-
jenke, žal pa nas zaradi bolezni in starosti neka-
tere zapustijo.
Vadbo brezplačno vodi Branka Moličnik, za 

ŠPORT 

finance pa skrbi Ivanka Štifter.
Vabimo vse upokojenke, ki si želijo vodene vadbe za starejše osebe, da 
se nam pridružijo. Imamo se fajn.

Branka Moličnik

Dobili smo novo trgovino z oblačili in šivarijo Sonca design

Čebelarji na Uršlji gori, kjer stoji najvišje ležeči čebelnjak



36

Če kdo potrdi tvoj talent,
se splača vztrajati
Mladi Svit Krumpačnik je predan glasbi in svojemu 

saksofonu. Štiri leta je obiskoval Umetniško 
gimnazijo Velenje, v sklopu katere je poleg rednega 

gimnazijskega izobraževanja pridobil tudi splošno glasbeno 
in kulturno razgledanost. Sodeloval je na mnogih glasbenih 
tekmovanjih, kjer se je izvrstno izkazal in se večkrat vrnil 
domov z odličnim uspehom. Po uspešno opravljeni maturi 
je sedaj pred njim študij na Glasbeni akademiji v Ljubljani, 
kjer je moral za sprejem v hudi konkurenci dokazati visok 
nivo znanja igranja saksofona.

Za uvod nam povej nekaj osnovnih podatkov o sebi.
Star sem 19 let, zdaj že dvanajst let stanujemo v hiši na 
Pristavi, prej pa smo živeli na Lamprečah pri bici in dediju 
ter v Centru. Osnovno šolo sem obiskoval v Črni, potem pa 
sem se vpisal na Umetniško gimnazijo v Velenju. To je šola 
s splošno maturo, zraven pa se dela srednja glasbena šola. 
V razredu je bilo 10 glasbenikov in 10 likovnikov. Splošne 
predmete smo poslušali skupaj, pri »strokovnih« pa smo 
se delili. Uspešno sem jo opravljal, in sicer s prav dobrim in 
odličnim uspehom, ter opravil maturo. 

Kdaj se je pokazala tvoja nadarjenost za glasbo, po kom si 
podedoval talent?
Moja bica po atijevi strani je imela dober posluh, moj pradedi 
je igral trobento pri godbi, moj stric pa klarinet. Že kot 
majhen sem rad poslušal glasbo in opazoval očeta na sakso-
fonu. Vsi v naši družini igramo kak inštrument: ata saksofon 
- on je eden izmed razlogov, zakaj sem se hotel učiti ravno 
ta inštrument, ata igra pri godbi in jaz sem si vedno želel 
biti kot on, no, sedaj sva oba pri Pihalnem orkestru Mežica 
– moja mama igra kitaro in klavir, mlajši brat Maj pa se uči 
igrati na klavir in je že tudi uspešen na tekmovanjih. 

In tako so te vpisali v glasbeno šolo …
Kot otrok sem se tudi precej ukvarjal s športom: s košarko, 
nogometom, plezanjem ... Zanimivo je bilo, kaj je pripomoglo 
k naši odločitvi o vpisu v glasbeno šolo: tistega dne me je 
namreč pičila čebela v levo nogo, zato so mi svetovali, naj 
ne grem na nogometni trening. Mama pa me je spomnila, 
da je tisti dan zadnji dan vpisa v glasbeno šolo, pa sem bil 
kar za to. Čeprav na poti do Mežice, kjer sem imel preizkus 
glasbene nadarjenosti, še nisem bil čisto prepričan, kaj bi 
igral. V tretjem razredu OŠ sem torej zakorakal v glasbeno 
šolo v Črni, torej pri osmih letih, izbral pa sem saksofon. 
Konec nižje glasbene šole sem privat vpisal še učenje bobnov 
in v treh letih opravil še nižjo glasbeno na bobnih. V srednji 

glasbeni v Velenju pa sem se moral učiti še klavir, tako da 
imam za sabo še štiri leta klavirja.  

Predstavi nam saksofon, kajti ta inštrument ni najbolj 
običajna izbira mladih, je pa čudovito glasbilo.
Saksofon spada med pihala, to je inštrument s tipkami, ima 
jeziček kot klarinet, vendar je iz medenine, medtem ko je 
klarinet lesen. Meni je zanimiv, ker se lahko nanj igra veliko 
zvrsti glasbe. Poznamo klasični in jazz saksofon, lahko se 
igra tudi moderna, abstraktna glasba, ki mi je vedno bolj 
zanimiva, saj lahko posegam po višjih nivojih. S saksofonom 
lahko igraš v različnih bendih in ansamblih, in to različice 
saksofona (alt, sopran, tenor, bariton), pa tudi v orkestrih.

Če hočeš biti dober glasbenik, moraš vaditi in vaditi. Je 
bilo na tvoji poti kaj krize in pomislekov?
Seveda, ker je bilo potrebno poleg rednega učenja vsak dan 
vaditi, za to pa moraš biti discipliniran. Po navadi eno uro 
zvečer, medtem ko bi raje šel ven s prijatelji. Prišlo je do 
pomislekov, da bi nehal, ampak sem vedno znova ugotovil, 
da rad imam igranje saksofona, zato sem v takih redkih 
trenutkih vztrajal. Ko greš čez to, uvidiš, da se je splačalo. 
V srednji glasbeni šoli je po mojem preveč učenja splošnih 
predmetov in pri tem ni bilo nič popuščanja: če si bil boljši 
na saksofonu, si moral pri matematiki vseeno znati! Težki 
trenutki so se pojavili tudi na kakem tekmovanju, ko si trdo 
delal, uspeha pa ni bilo. Pa še trema te lahko spodnese!  
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Kaj je odločalo o tem, da si se vpisal v srednjo glasbeno šolo?
Učitelji glasbene šole so rekli, da vidijo v meni talent in 
če imam rad igranje saksofona, naj se posvetim glasbi še 
naprej. Tudi sam nisem imel v glavi kaj drugega, sama splošna 
gimnazija me ni privlačila, čeprav sem bil v osnovni šoli 
tudi na matematičnih in fizikalnih tekmovanjih, poklicne 
šole me niso mikale. Tudi učiteljica glasbene teorije mi je 
svetovala umetniško gimnazijo in je celo prišla poslušat moj 
maturitetni nastop. Doma pa so mi popolnoma prepustili 
odločitev in me podpirali. Velenjska srednja glasbena šola 
je ena od petih v Sloveniji in meni najbližja. Tam sem bival v 
dijaškem domu, dnevna vožnja domov bi bila nemogoča, ker 
smo imeli dopoldne pouk splošnih predmetov, popoldne pa 
praktične predmete, kot so komorna igra, kvartet, orkester, 
solo, individualne ure, po vsem tem pa rabiš še vsaj dve uri 
za vaje. 

Kako je potekala matura? In kam si se vpisal po uspešno 
zaključeni maturi?
Slovenščina, matematika in angleščina so obvezni na maturi, 
moja izbirna predmeta sta bila nemščina in glasba. Glasba 
je bila razdeljena na dva dela: nastop, ki predstavlja 70 % 
ocene, in triurni test (slušni, pisni). Proti koncu šolskega 
leta je bilo res stresno, ker sem se moral posvečati splošnim 
predmetom, obenem pa sem se pripravljal na dve tekmovanji, 
predmaturitetni nastop ter sprejemne preizkuse. Veliko 
sem manjkal, a je nekako šlo, ker sem imel status in so se 
lahko spraševanja prestavljala, dnevi pa so bili natrpani z 
dejavnostmi.    
Glede vpisa naprej moraš opraviti sprejemne preizkuse, v 
Sloveniji je samo v Ljubljani akademija za glasbo, lahko pa se 
odločiš tudi za tujino, razlika je v tem, da v Ljubljani potre-
buješ opravljeno maturo, v Avstriji pa ne. Pri nas je študij 
tri plus dva, pri sosedih pa štiri plus dva. Jaz sem opravil 
sprejemni preizkus tudi v Celovcu, a sem se raje odločil za 
študij pri nas, v Ljubljani.

Veliko si nastopal in v teh letih pridobil kar nekaj lepih 
priznanj. Katera?
Že v drugem razredu saksofona se je učitelj Dušan Štriker 
odločil, da me vpiše na tekmovanje TEMSIG (Tekmovanje 
mladih glasbenikov Republike Slovenije), to je največje 
državno tekmovanje, ki poteka vsaka tri leta. Na regijskem 
sem osvojil drugo mesto, dobil zlato priznanje, na državnem 
pa bron, kar mi je dalo dodatnega zagona. Čez tri leta je 
bil moj uspeh srebrno priznanje na regijskem, na državno 
se nisem uvrstil. V sedmem razredu saksofona sem šel na 
mednarodno (evropsko) tekmovanje Emona v Ljubljano 
in dobil bronasto plaketo. Že prvo leto v Velenju sem na 
TEMSIG državnem tekmovanju prejel srebrno plaketo. 
Letos sem se udeležil dveh tekmovanj: na TEMSIG-u sem 
dobil srebrno plaketo in dosegel tretje mesto po točkah, 
na spletnem (zaradi korone) mednarodnem tekmovanju 
v Beogradu pa zlato nagrado in prvo mesto. Do vseh teh 

dosežkov mi je pomagal moj profesor saksofona Gorazd 
Topolovec in za to sem mu hvaležen. V teh letih sem igral pri 
Pihalnem orkestru Mežica (kjer sem še vedno), pri Mladin-
skem pihalnem orkestru Velenje in v šolskem simfoničnem 
orkestru. 

Zdaj si si malo oddahnil. Kako preživljaš počitnice?
Malo sem si naredil pavze. Rad vadim in nastopam pri godbi, 
saj se je zvrstilo kar nekaj prireditev. Doma za veselje igram 
klavir in bobne, za kar prej ni bilo časa. Rad grem tudi 
na računalnik. Veliko igram namizni tenis in se družim s 
prijatelji. Zdaj nisem več tak športnik, a v preteklosti sem 
šest let treniral nogomet in dve leti košarko (tudi v Vinski 
Gori) pa plezanje, badminton in šah ter karate. Moj ata je bil 
nekoč atlet, torej imam tudi nekaj športnih genov. 

Kaj bi svetoval mladim, ki imajo glasbeni talent?
Če imajo željo igrati nek inštrument in če vidijo, da jim 
uspeva, in če še kdo potrdi njihov talent, se splača odločiti 
za tako glasbeno pot. Napreduješ, ko spoznaš druge, ki so 
enako navdušeni nad glasbo, ko z njimi tekmuješ in se tako 
nadgrajuješ. Srednja glasbena šola pravzaprav predstavlja 
dve šoli, tako da ogromno pridobiš, to je nadgradnja splošne 
gimnazije.

Se vidiš v prihodnosti kot džezist? Kaj boš čez deset let?
Džezist ne, ker sem se vpisal na klasiko. Raje bi bil učitelj 
saksofona ali pa igral v kakem orkestru. Če bom ostal v 
Črni, upam, da bom dobil službo kje na Koroškem. Če ne, 
pa pri kakem profesionalnem orkestru. Mogoče bom pristal 
v kakem bendu, saj igram tri inštrumente, zato imam več 
možnosti. Upam, da bo glasba ostala moja osnovna pot.

Hvala za odgovore, čestitam ti za vse glasbene dosežke in 
uspešen študij na Akademiji. Pa srečno na tvoji glasbeni 
poti.
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Mini K24

Združiti gibanje in učenje je pomembna veščina, ki jo 
premalokrat uporabljamo!
In kako to izgleda v praksi, ne le na papirju? 

To nam ponuja krajša izvedba poti MINI K24 v Črni, ki je 
»prirejena za otroke«, hkrati pa na pot vabi tudi druge 
udeležence - družine, turiste, starejše, starše …
Na pot nas usmerja tabla pri TIC Črna, kjer dobimo zloženko 
z zemljevidom in kartonček. S pogledom lahko preletimo 
pot in ugotovimo, da je na njej 5 tabel. Vsaka predstavlja eno 
goro: Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Olševo in Peco. Na 
kartonček lahko vpišemo začetni čas in startamo.
Otrokom predstavimo, da ni potrebno tekmovati z drugimi, 
temveč da si lahko zadamo cilj, ki nas vabi, da pot opravimo 
v 24- ih minutah. Na koncu v kartonček vpišemo končni čas. 
Otroka nagradimo z obeskom, ki je na voljo v vrtcu Črna, ali 
pa s sladoledom. Hodimo, tečemo, se gibamo sami ali pa pot 
preživimo s prijateljem, z družinskim članom, ob katerem se 
počutim varno. Pot lahko opravimo iz radovednosti in pri tem 
usvojimo veščine orientacije, merjenja časa, natančnosti, 
potrpežljivosti, hitrosti, moči … vseh teh veščin med otroki in 
mladimi v današnjih časih primanjkuje. Velikokrat jih prekrije 
težnja po hitrih, bleščečih svetlobnih in drugih učinkih, ki 
nadzorujejo možgane, da bi dobili več in več … pa nam prav 
narava in gore okrog Črne ponujajo več.
S tem da so tam, neokrnjene, s svojimi legendami in osebami 
iz legend. Te so se skozi pripovedovanje med rodovi ohra-
nile do današnjih dni in naloga mladih je, da jih prevzamejo, 
obogatijo in ponujajo naprej. V obliki športnih, kulturnih 
ali literarnih prireditev. Pa naj gre za grajenje gradov kralja 
Matjaža ali za zmaja in pastirčka s pobočij Raduhe. Lahko 

se podučimo o podvodnih in drugih vulkanih, o zanimivi 
geološki sestavi tal ali o tem, da je cerkev sv. Uršule najvišje 
ležeča cerkev v Sloveniji, ob kateri je tudi najvišje stoječi 
čebelnjak.
Besedilo na tablah MINI K24 nas vabi, da več o podatkih gora 
in legendah okrog njih poiščemo sami in se po tej oprav-
ljeni poti skupaj z otrokom podamo proti Peci, Smrekovcu 
ali Olševi. Četudi obiščemo le kočo pod Raduho, vemo, da 
bodo spodbude dobrega vzdušja in narava sama morda 
nekoč le poklicale koga izmed udeležencev, da se s čelado 

in pasom poda v svet zajl na Peci, v 
steno Raduhe, po feratah v okolici 
Črne ali proti Potočki zijalki. In da 
je radovednost otrok pravzaprav 
vzvod za znanje, saj je zanimivo 
stopiti v kamen, »ki je tako mehek, 
da se vdre, ko stopiš nanj«, Uršuli se 
je to pripetilo … 
MINI K24 torej ni le 24 minut za 
povišanje srčnega utripa, kar dobro 
dene telesu, temveč je spodbuda za 
odkrivanje markacij na poteh bližnjih 
vrhov, vegetacije in živalskega sveta, 
vračanje otroka - človeka v naravo in 
meditacija ob čistih koroških vodah. 
Pa naj bodo planinske poti navdih 
še za kaj, kar ni bil cilj K24 in tu ni 
zapisano …                                                                                             

Cecilija Piko
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 IZKUŠNJE 

Pastirski psi so v kombinaciji z električnimi ograjami 
ena najzanesljivejših metod, ki jo uporabljajo nekateri 
rejci drobnice. Tudi Izidor Vajdl in njegova žena Marija 

sta se zaradi »male avžnge« (po domače pri Senčniku), kot 
sama pravita, in zaradi strmih pašnikov, ki jih imata v 
najemu, odločila za tako kombinacijo. Po več letih te prakse 
vedno znova potrjujeta, da so njuni šarplaninci odlični varuhi 
črede pred plenilci.

Psi že tisočletja spremljajo človeka, ta pa jih je sčasoma 
vzredil za več namenov. Tako so se razvili tudi pastirski 
psi, ki skrbijo za varnost črede pred plenilci. Edina taka 
slovenska pasma je kraški ovčar, drugi primerni psi za 
pašo pa so tornjak, šarplaninec in kavkaški ovčar. Za vse 
je značilno, da imajo krdelni nagon, ki izhaja iz prirojenih 
lastnosti in dosledne vzgoje lastnika. Psi odraščajo v čredi, 
zato zanje skupina živali predstavlja krdelo, kateremu so 
povsem pripadni. 

55-letni Dori, kot ga domačini kličejo, je priden gospodar 
svojega posestva. Ves čas hodi tudi v službo in se mu počasi 
že bliža upokojitev, z Marijo imata hčerki Mojco in Vesno 
ter enega vnuka in eno vnukinjo. »Danes je vse drugače, 
ker ni koscev, ljudje se s košnjo manj ubadajo, mnogi mladi 
ne znajo prijeti za koso, moje strmine pa je treba pokositi 
ročno,« razlaga, ko se peljemo proti Srebrečemu vrhu. »Na 
naših strmih pašnikih je primerno gojiti le ovce, ki hkrati 
poskrbijo, da se svet ne zaraste. Spomladi je ogromno dela 
z ograjami, ko je treba obnoviti stebre in napeljati žice, kar 
predstavlja veliko dela in stroškov. Ampak pred leti so mi 
lisice in krokarji odnesli vsa jagnjeta! Jaz pa zaslužim ravno 
z jagnjeti, ki jih potem prodam v klavnico v Škofjo Loko. Od 
ovčje volne pa ni dobička!

Kaj naj bi torej naredil, da bi obvaroval svoja jagnjeta? Vsiljivce 
sem poskusil pregnati s topom za odganjanje, a ta metoda 
ni bila učinkovita. Tako sva bila z ženo prisiljena poskusiti 
z uporabo pastirskih psov za pašo ovac. Obrnila sva se na  
Stanka Pašića, ki vzreja šarplanince, čisto pasmo, kar je prvi 
pogoj, da bo pes razvil prave sposobnosti, zaželena pa je tudi 
sterilizacuja oz. kastracija, ki preprečuje neželeno vedenje 
psov. Preden sem šel k njemu v Belo krajino na obisk, mi je 
rekel, naj kupim najboljše hrenovke, on pa psici prej dva dni 
ne bo dal jesti. Res je psica z gospodarjem stopila k meni, 
vzela hrenovke, a jih je odnesla in odložila na tla. Rejec mi 
je pojasnil, da jih je vzela le iz spoštovanja, z dejanjem pa je 
dokazala svoj nepodkupljivi značaj. No, psico smo pripeljali 
domov, bilo je v jeseni in celo zimo ni hotela k drobnici v hlev, 

Izidor in Marija Vajdl

Naši pastirski psi so odlični
varuhi črede

zato me je prav zanimalo, kako se bo obnesla kot pastirica. 
Spomladi pa, ko je zavohala prvo travo, se je začelo njeno 
poslanstvo na pašniku, prebudil se je njen nagon. Pravo 
čudo je, kako loči živo in mrtvo, kako zna rešiti jagenjčka, 
a ga ne poje, čeprav izvira iz volka in ima zverinsko nrav. 
Radoveden sem bil, kako se bo obnašala, ko pride jagenjček 
na svet in je vse krvavo, zato sem jo nekega večera opazoval. 
Ampak psica me je ‘zamerkala’, pobrala jagnje in odšla. To 
je bila moja napaka, jaz tam ne bi smel biti, ker sem tujec, 
vsiljivec, moral bi se ji prej pokazati, tako pa je tisto jagnje 
preprosto vzela in skrila. To me je izučilo, zato sem jo kasneje 
pustil pri miru, psica pa je pri vsaki kotitvi lepo opravila 
svoje delo: očistila kri, posteljico in obvarovala nemočnega 
mladička. Tudi drugače je bila občudovanja vredna: enkrat 
tako dolgo ni hotela jesti, dokler ni ženi pokazala, kam se je 
jagnje zapletlo, da ga je rešila.«

Pastirski pes mora biti pozoren, ves čas na preži in zaščit-
niški do ovac, poleg tega pa pogumen in glasen. Tudi s tem, 
ko označuje svoj pašnik z urinom, odvrača mnoge plenilce. 
Izidor k temu dodaja: »Šarplaninec je zelo prijazen pes, 
a ko je treba, je tudi hudoben. Človeku ne bo kaj naredil, 
če bo pustil pri miru njega in njegovo čredo. Spomnim se 
dekleta, ki je prečkalo pašnik, psov se ni bala, a naši psici 
sta jo skrbno spremljali, ena spredaj, ena zadaj, in ji nista nič 
naredili, ker se ni dotikala ovac in psov. Obenem je to močan 
pes, ki bi odgnal tudi volka in medveda; Orkin prednik je na 
Kočevskem premagal medveda!
Ko pa je v jeseni konec paše, gre psica v boks in za njo je konec 
delovnega leta. Ne sili v štalo, ona je zaključila svojo kariero, 
celo zimo počiva. Spomladi pa že gre z mano pogledat v hlev 
in tako se njen ciklus dela ponovno začne in traja od maja 
do novembra. 
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Jubilejni koncert Kulturnega društva 
Pihalnega orkestra Rudnika Mežica-Črna

V lanskem letu je Pihalni orkester Rudnika Mežica 
praznoval 120. obletnico svojega delovanja. Zaradi 
epidemioloških razmer nam jubilejnega koncerta 

takrat ni uspelo realizirati. Letošnje leto je s sabo končno 
prineslo skoraj normalno življenje. Zato smo lahko koncert 
organizirali in ga izpeljali v obeh občinah, Mežici in Črni 
na Koroškem. Odigrali smo ga pred polnima dvoranama. 
Na koncertu sta predstavnika Zveze slovenskih godb in 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
našim članicam in članom podelila priznanja za aktivno 
delovanje v KD Pihalnega orkestra Rudnika Mežica.  
Zveza slovenskih godb podeljuje svojim članom Križ za 
zasluge Cims, Adamičeva priznanja in odličje Bojana 
Adamiča. Bronasta medalja Bojana Adamiča se podeljuje 
godbenicam in godbenikom za več kot 10-letno član-
stvo v godbi. Prejemniki so: Jure Grubelnik, Oskar Kolar, 
Luka Krof, Blaž Mandl, Davorin Mori, Franc Dorič, Tine 

Opozorilna tabla

Rejec šarplanincev pa me je opozoril, da rabim še enega psa, 
ker je dela na paši za enega preveč in lahko izgori. Problem 
so na primer krokarji, ko dva napadata, tako da eden izziva, 
drugi pa plane po jagnjetu, temu pa en pes ni kos. Torej mi 
je dal še eno psico, veščin pa se je naučila od starejše Orke. 
In tako se učijo ena od druge iz roda v rod: vzgoja mladih 
delovnih psov zahteva veliko pozornosti in časovnega vložka, 
zato se ga moramo lastniki lotiti zelo premišljeno.
Naši psi niso na pašniku zato, da bi ovce pasli, ampak da jih 
čuvajo pred plenilci. Prosto se gibajo po pašniku, ograjenem 
z električnim pastirjem, pred katerim imajo tudi psi strah. 
Psici Dona in Živa že ob svitu prehodita cel pašnik in ga 

pregledata, šele potem ovce vstanejo in se mirno pasejo. Drži 
resnica, da ko se pes naveže na čredo, jo brani vse življenje. 
No, na drugih svojih pašnikih pa nimam psa, tam so pač v 
paši ovce, ki niso breje, ki ne ‘pometujejo’. 
Kupovati in vzgajati šarplanince je draga naložba, a se 
obrestuje. Brez psov bi najinega tropa ovac ne mogla 
obdržati, ker bi nama divje živali naredile preveč škode. 
Lahko sicer prijaviš škodo, a je težko dokazati, zato je 
povračilo škode zanemarljivo majhno.«
Na vprašanje, koliko ima ovac, je Izidor odgovoril s šalo: 
»Bankir je vprašal ovčerejca: »A mi poveste, koliko imate 
ovac?« Ovčerejec pa mu je odgovoril: »Poslušajte, a sem vas jaz 
vprašal, koliko denarja imate na banki? To je pa moja banka!«

Pot do varne in produktivne paše je bila za Izidorja in Marijo 
dolga, a danes sta zadovoljna. Doma imata še nekaj konjev in 
devet glav govedi, tako da »žena eno colngo doma pridela« 
- ne v denarju, ampak v hrani. Vse to zahteva nenehno delo, 
zato si le redkokdaj privoščita kak krajši dopust. »Ampak 
delam z veseljem,« poudarja Izidor, »rad imam živali, sočust-
vujem s svojimi psi, saj so zame neprecenljivi.«

Uporaba psov pri paši zahteva tudi namestitev opozo-
rilnih tabel za vse mimoidoče, za kar sta lastnika psov tudi 
poskrbela. In prav je, da se mi, morebitni obiskovalci na 
takih pašnikih, obnašamo spoštljivo do teh varuhov črede 
in njihovega poslanstva.

Irena Greiner

Naveršnik, Barbara Naveršnik Belhaima, Franci Piko, Kristjan 
Stopar, Jošt Iršič. Srebrna medalja Bojana Adamiča se podel-
juje godbenicam in godbenikom za več kot 20-letno član-
stvo v godbi. Prejemniki so: Igor Benko, Anja Lešnik, Rok 
Potočnik, Borut Želodec, Gregor Podričnik. Zlata medalja 
Bojana Adamiča se podeljuje godbenicam in godbenikom 
za več kot 30-letno članstvo v godbi. Prejemniki so: Mateja 
Bruder, Matjaž Krumpačnik, Dušan Štriker, Janez Zorman. 
Odličje Bojana Adamiča se podeljuje članom slovenskih godb, 
dirigentom in drugim domačim in tujim osebam za izjemne 
zasluge na področju slovenskega godbeništva. Prejemnik 
je dirigent Dušan Štriker. Križ za zasluge CISM se podeljuje 
godbenicam in godbenikom za več kot 50-letno igranje v 
godbi ali izjemne zasluge na umetniškem ali organizaci-
jskem področju godbeništva. Prejmeta ga: Drago Krevh in 
Franc Kraševec. 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podel-
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juje svojim članom značke Vinka Štrucla. Bronasta značka 
Vinka Štrucla se podeljuje godbenicam in godbenikom 
za več kot 10-letno članstvo v godbi. Prejemniki so: Jure 
Grubelnik, Oskar Kolar, Tine Naveršnik, Franci Piko, Kristjan 
Stopar, Jošt Iršič. Srebrna značka Vinka Štrucla se podeljuje 
godbenicam in godbenikom za več kot 20-letno članstvo v 
godbi. Prejemniki so: Igor Benko, Anja Lešnik, Rok Potočnik, 
Borut Želodec, Gregor Podričnik, Tilen Gomilšek. Zlata 
značka Vinka Štrucla se podeljuje godbenicam in godbe-
nikom za več kot 30-letno članstvo v godbi. Prejemnica je 
Mateja Bruder.
Vsem prejemnikom priznanj čestitamo!
Ob častitljivi obletnici je orkester pod umetniškim vodenjem 
prof. Dušana Štrikerja posnel nove skladbe, ki so izdane na 
nosilcu zvoka. Prav tako smo izdali almanah, namenjen 120. 
obletnici KD PORM. Na dan koncerta sta bila predstavljena 
kot darilo obiskovalcem in širši javnosti. 
Vsaka obletnica je na nek način prelomnica, nov začetek 
ali nadaljevanje starega. V letošnjem letu je kot umetniški 
vodja orkester prevzel Luka Krof, ki je že 14 let naš aktivni 
član. Po izobrazbi je diplomirani glasbenik skladatelj, zato 

sta glasba in ustvarjanje le-te njegov način življenja. Dose-
danjemu dirigentu Dušanu Štrikerju se zahvaljujemo za 
desetletno vodenje orkestra ter za vse uspešne projekte. V 
letošnjem letu je orkester postal bogatejši še za tri mlade 
glasbenice. Svoj prvi koncert so odigrale Neža Maurič, Žana 
Piko in Ela Bruder.
Uspeh orkestra je odvisen od vseh članov in truda, ki smo ga 
pripravljeni vložiti vanj. Vsak posameznik predstavlja delček 
mozaika, ki ga lahko le s skupnimi močmi, dobro voljo in 
medsebojnim spoštovanjem sestavimo v čudovito celoto. 
Upam in želim si, da bo orkester še v prihodnje uspešen 
in aktiven. Vsem članicam in članom se ob tej priložnosti 
zahvaljujem za sodelovanje, odrekanje na račun orkestra in 
vso pozitivno energijo, ki jo vlivamo drug drugemu. 
V vseh teh letih delovanja bi bilo vse zgoraj našteto 
nemogoče, če nas ne bi podpirali naši sponzorji, donatorji 
ter obe občini, Mežica in Črna na Koroškem. Za vaš posluh 
in vso podporo se vam zahvaljujem. Srečno!

Predsednica  KD Pihalnega  orkestra Rudnika Mežica 
Mateja Bruder

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 literature.                                                                                                     Urednica
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Bodimo kreatorji svojega življenja
(sto in nekaj misli za bolj modro življenje)

POLETNI RAZMISLEK  

Slučajnost ali usoda me je konec pomladi in v začetku 
poletja letos prikovala na posteljo in stol ter na uporabo 
»hojke« in bergel (po preplezanih obeh feratah v 

Mučevem sem si pri sestopu na poti do parkirišča pri pobi-
ranju smeti težko poškodoval koleno). Ko sem nepokreten 
in nemočen ležal v postelji in buljil v strop, sem začel veliko 
razmišljati o svojem življenju in življenju nasploh. Prej, vsa 
desetletja življenja, za to nikoli ni bilo pravega časa. Pa se 
je zopet potrdil rek, da je vse za nekaj dobro! Vedno bolj je 
v mene prodiralo spoznanje, da sem na nekem razpotju, z 
dvema možnostma:
- da se razjočem nad svojim stanjem in se resignirano 
prepustim toku življenja, ker sem izgubil sina pa ženo, sedaj 
pa še sebe spravil v pol-pokretno situacijo,
- ali pa, da se optimistično vzamem v roke in si življenje 
uredim v okviru danih možnosti.
Glede na mojo energijo in sicer optimistično nrav ni bilo 
veliko dvomov, da sem izbral drugo možnost. In kako to 
izpeljati iz postelje? Tudi tu ni bilo ravno veliko dilem. Z 
razmišljanjem in pisanjem. Seveda, saj je dobra misel, še 
posebej, če je zapisana, začetek poti k nekemu optimis-
tičnemu in smotrnemu življenjskemu procesu, s cilji na 
obzorju. Prav neverjetno je, ko človek tako leži brez zunanjih 
motenj, brez skrbi (edina skrb je, da bi vstal in hodil), kako 
postane ustvarjalen. Nove misli in besede so kar letele iz 
mene in kot da bi se same zapisovale na papir; prihajale so iz 
zavesti novo ustvarjenega in podzavesti predelanega, nekoč 
že vedenega. Misli o življenju, o smiselnosti življenja, o mnogih 
naših življenjskih dilemah, težavah, uspehih, odločitvah, 
odnosih, stališčih!
Ko sem po zapisanem misli ponovno prebiral, ne enkrat, 
večkrat, so mi le-te dale misliti in začele počasi spreminjati 
moj odnos do posameznih stvari. Zaradi tega želim te misli 
deliti z vami, dragi bralci, v želji in upanju, da se vas dotak-
nejo in da mogoče tudi v vas spremenijo kakšen odnos ali 
stališče v vašem življenju, na bolje seveda:
če misliš, da katerakoli od teh misli velja samo za en spol 
(ker so pač zaradi racionalnosti tako zapisane), potem jih 
raje prenehaj prebirati
ČE OCENJUJEŠ SVOJE ŽIVLJENJE, NE POZABI, DA SI GA 
SAM USTVARIL
če se sekiraš za nazaj, si ustvarjaš gosto meglo za naprej
ČE PRIČAKUJEŠ, DA BOŠ ŽIVLJENJE PREŽIVEL BREZ TEŽAV, 
SI POIŠČI PSIHIATRA
če si pozabil ljubiti, boš zelo kmalu pozabil dihati
ČE NOČEŠ OSTATI NA STRANSKEM TIRU ŽIVLJENJA, 
POSTANI STROJEVODJA SVOJEGA ŽIVLJENJA
če svojih izkušenj ne uporabiš v življenju, si zastonj živel

ČE GREŠ SKOZI ŽIVLJENJE BREZ TEŽAV, NE MOREŠ BITI 
MOČAN
če padeš, se moraš preprosto pobrati, vse drugo je le izgovor
ČE JE GLADINA ŽIVLJENJA MIRNA, JE LAHKO NJEGOVA 
GLOBINA ŠE KAKO RAZBURKANA
če misliš, da lahko v celoti nadzoruješ svoje življenje, je, kot 
da bi mravlja nadzorovala slona
ČE ŽIVLJENJE MERIŠ Z VATLI SREČE, JE LE-TO NEIZMER-
LJIVO
če se zadovoljiš le z delnim uspehom, se ne boš nikoli srečal 
s sladkostjo popolnosti
ČE NE BOŠ ŽIVLJENJA BOGATIL Z LJUBEZNIJO, BO 
USAHNILO KOT VRTNICA BREZ VODE
če je bolečina huda, pomisli, da si se v bolečini že rodil
ČE BOŠ DELAL LE TO, KAR ŽE ZMOREŠ, NE BOŠ NIKOLI 
NAPREDOVAL
če iščeš samega sebe, potem primi najbližjega človeka za 
roko
ČE NE SPOŠTUJEŠ IN UPOŠTEVAŠ SAMEGA SEBE, TE TUDI 
DRUGI NE BODO
če misliš, da stojiš pred zadnjo oviro v svojem življenju, sploh 
ne poznaš zakonitosti bivanja
ČE IŠČEŠ ŽIVLJENJSKO SREČO, JO IŠČI V SEBI
če te tolaži v težavah, je tvoj pravi prijatelj, ne če te treplja 
ob uspehu
ČE IMAŠ PREMALO, POMISLI NA TISTE, KI IMAJO ŠE MANJ, 
ČE IMAŠ PREVEČ, POMISLI NA ISTE
če v življenju vidiš vsaj dva koraka naprej, imaš sto korakov 
prednosti
ČE NE VEŠ, KAM NAJ TE VODIJO TVOJI CILJI, JE, KOT DA 
BI Z ZAVEZANIMI OČMI TAVAL PO PROSTORU
če boš uresničil svoje cilje, boš doživel nirvano svojega 
življenja
ČE TI SOLZE MEGLIJO ŽIVLJENJE, POMISLI, DA SO 
NAJČISTEJŠA STVAR NA SVETU
če si v najbolj globokem in temnem breznu, vsi signali 
preživetja najmočneje žarijo
ČE TE JE PRIHODNOST PRESENETILA, NISI BIL DOVOLJ 
MOČNO VPET V SEDANJOST
če v življenju kompliciraš, bo življenje zakompliciralo tebe
ČE JE V TEBI BOJAZEN MOČNEJŠA OD POGUMA, TE BODO 
TVOJE ODLOČITVE PELJALE V POGUBO
če iščeš smisel življenja, ne pozabi pogledati k sosedu na 
desni in levi
ČE TE ŽIVLJENJE MIKASTI PO DESNI STRANI, NE 
NASTAVLJAJ ŠE LEVE, TEMVEČ UMAKNI DESNO
če ne narediš prvega koraka, cilja ne boš nikoli dosegel
ČE NE TVEGAŠ, NE BOŠ NIKOLI VEDEL, KAKO BI BILO, 
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ČE BI TVEGAL
če drugim ne lajšaš življenja, si tudi sam ne zaslužiš lahkega 
življenja
ČE NE BOŠ PUŠČAL PRETEKLOSTI ZA SEBOJ, BOŠ VEČNO 
OBREMENJEN
če ne ljubiš sebe, tudi drugih ne moreš in tudi ljubljen ne boš
ČE TI NI ŽIVETI TUKAJ IN SEDAJ, SI IZGUBLJEN NEKJE V 
PRETEKLOSTI ALI PRIHODNOSTI
če obrekuješ ljudi, želiš potrjevati samega sebe
ČE OKOLI SEBE VIDIŠ LE SLABO IN GRDO, SI NAJPREJ 
UMIJ SVOJE OČI
če ne moreš dojeti svojega srca, toliko bolj dojemi svoj razum
ČE BOŠ VEDNO ISKAL OPORO, NE BOŠ NIKOLI SPLAVAL
če boš v življenju skrbel samo za sebe, se bo sčasoma še ta 
skrb izjalovila
ČE ŽIVLJENJA NE MOREŠ ZAVRTETI NAZAJ, LAHKO O 
NJEM MISLIŠ VNAPREJ, DA POTEM NE BOŠ IMEL POTREBE 
VRTETI GA NAZAJ
če misliš, da tvojih težav ne bo enkrat konec, si v hudi zmoti
ČE SAMO ČAKAŠ NA KONEC POTI, BOŠ ZAMUDIL VSE 
VMESNE UŽITKE
če imaš le eno možnost, se najprej vprašaj, zakaj si sploh 
prišel sem
ČE BOŠ VSESKOZI TIČAL NA ENEM MESTU, BODO ŠE 
ZVEZDE IN SONCE IZGUBILI SVOJ SIJAJ
če boš svojo srečo meril samo z denarjem, boš ugotovil, da 
je ne moreš kupiti
ČE SE NE VESELIŠ SEDANJOSTI, ŠE NE VSTOPAJ V PRIHOD-
NOST
če imaš v življenju močno oporo, se z vsemi silami bori zanjo, 
če je nimaš, se bori še bolj
ČE SI KDAJ POMISLIL NA SAMOMOR, SI SE ODLOČIL 
PRAVILNO, KER SEDAJ LAHKO BEREŠ TO MISEL
če boš energijo trošil za sovraštvo in jezo, se te bosta ljubezen 
in veselje na daleč izogibala
ČE ŽIVLJENJA NE VIDIŠ V SVETLI PERSPEKTIVI, SI NE 
POMAGAJ Z NASVETI DRUGIH, TEMVEČ Z NJIHOVIMI 
IZKUŠNJAMI
če za svojo nesrečo kriviš druge okoli sebe, ne poznaš 
samega sebe
ČE PRIČAKUJEŠ, DA BOŠ V DRUGEM ŽIVLJENJU BOLJ 
IZPOLNJEN, POTEM TEGA NISI V CELOTI SPOZNAL
če želiš življenje upočasniti, si omisli dobre zavore, če pa ga 
želiš pospešiti, si ne kupuj hitrejšega avtomobila
ČE SI OPTIMIST, TO OSTANI VEDNO, ČE SI PESIMIST, SE 
POGLEJ V OGLEDALO
če čakaš, da bodo priložnosti prišle k tebi, se boš načakal 
celo življenje
ČE MISLIŠ, DA SE SVET VRTI OKOLI TEBE, SI IZGUBIL 
SVOJE SONCE
če potrebuješ več življenjske energije, se ne izogibaj težkih 
poti
ČE SRCU NE PUSTIŠ LJUBITI, JE KOT LEV V KLETKI
če boš veliko vozil po stranskih tirih, ti bo življenje prekratko

ČE ŽELIŠ SVOJE ŽIVLJENJE POSTAVITI V MAVRIČNE BARVE, 
NE OBUPAVAJ
če zamudiš življenjske priložnosti, ti tudi trkanje z glavo v 
zid ne bo koristilo
ČE ŽELIŠ V ŽIVLJENJU NAREDITI VELIKE STVARI, ZAČNI 
Z NAJMANJŠIMI
če hočeš biti ljubljen, ljubi najprej sam
ČE ČUTIŠ, DA TE PONIŽUJEJO IN ŽALIJO, SI NABAVI 
BULMASTIFA
če pustiš življenje v prostem teku, se boš prej ali slej zaletel 
v zid
ČE CENIŠ SVOJE ŽIVLJENJE, GA NE OBREMENJUJ Z JEZO, 
SOVRAŠTVOM, ZAMERAMI, MAŠČEVALNOSTJO
če se ti življenje spremeni v pekel, se prenehaj družiti s 
hudobci
ČE NE MOREŠ SPREMENITI OKOLJA, SPREMENI SEBE
če želiš biti resnično srečen, ljubi, ljubi, ljubi
ČE TE OBVLADUJETA BOJAZEN IN STRAH, NE BOŠ NIKOLI 
SPOZNAL LEPOTE ŽIVLJENJA, KI TI JE NAMENJENA
če tvoje izkušnje ne postanejo del tebe, ne moreš biti celovit 
človek
ČE BOŠ VOLAN TRDO DRŽAL V SVOJIH ROKAH, BO TVOJE 
ŽIVLJENJSKO POTOVANJE V NEZNANO, POTOVANJE V 
NAJLEPŠA ČLOVEŠKA DOŽIVETJA
če stojiš v podnožju, se ne ustraši še tako strmega vzpona, 
temveč si reci, vsak je premagljiv
ČE TI ŽIVLJENJE POSTAVLJA OVIRE, SI PRISKRBI PRIM-
ERNO LESTEV
če so ti leta življenja kot biseri na ogrlici, jih ne zapravljaj 
poceni
ČE BOŠ PREVEČ GLEDAL NA URO, SE BOŠ IZGUBIL V ČASU
če iščeš samo cilj, se ti bo namen izgubil
ČE PROSIŠ ZA LAŽJE ŽIVLJENJE, GA NE IŠČI V BREZDELJU 
IN LAGODNOSTI
če si želiš ustvariti življenjsko harmonijo, potrebuješ še kaj 
več kot le željo za to
ČE TI JE ŽIVLJENJE PRETEŽKO, SE VPRAŠAJ, ALI GA RES 
ŽELIŠ ZAMENJATI
če čakaš, da gora pride k tebi, si ne boš nikoli razširil pogleda
ČE TE ŽIVLJENJE POTEGNE NA TANEK LED, SE ODLOČI, 
DA JE LED DOVOLJ DEBEL IN VODA NE PREGLOBOKA
če misliš, da si že na koncu, a se ti vedno odpirajo novi 
pogledi, takrat si na pravi poti
ČE ZA SVOJE TEŽAVE KRIVIŠ DRUGE, BOŠ ŠE V VEČJIH 
TEŽAVAH
če misliš, da imaš še eno življenje, si v zmoti, zato polno 
izkoristi tega
ČE PLANIRAŠ, DA BOŠ DOSEGEL CILJ BREZ NAPORA, 
POTEM SE RAJE ODPOVEJ CILJU
če iščeš smisel življenja izven sebe, ga ne boš nikoli našel
ČE PRIČAKUJEŠ, DA JE ŽIVLJENJE EN SAM PRAZNIK, SI SE 
RODIL V NAPAČEN SVET
če življenja ne vidiš kot priložnost, si ga niti ne zaslužiš
ČE VEŠ, DA TI ŽIVLJENJE NE MORE PONUDITI VSEGA, 
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če se vrv tvojega življenja zaplete, je ne presekaj, temveč 
zelo nežno odvijaj
ČE VEDNO KORAKAŠ LE NAPREJ, NE SMEŠ POZABITI, DA 
MORAŠ KDAJ STOPITI TUDI NAZAJ
če se vzpenjaš na lestvici uspeha višje, lahko padeš globlje, 
zato dobro preveri stope, ki te peljejo navzgor
ČE PRENEHAŠ SANJATI, PRENEHAŠ RESNIČNO ŽIVETI
če ne vidiš smisla življenja, si se izgubil na nekem razpotju
ČE MISLIŠ, DA SE JE SVET ZAROTIL PROTI TEBI, SI SE LE 
TI ZAROTIL PROTI SVETU
če čutiš, da nimaš več moči, si nadeni nov rešilni jopič
ČE TI NE USPE V PRVEM POSKUSU, PREVERI, ČE IMAŠ NA 
RAZPOLAGO ŠE DRUGEGA
če se spotakneš, ne krivi kamna za to
ČE MISLIŠ, DA JE TVOJE ŽIVLJENJE NAJBOLJ NESREČNO, 
NE VEŠ, KAJ JE PRAVA NESREČA
če sprejmeš na videz nemogoče, si na pravi poti
ČE TI STOKRAT NI USPELO, POSKUSI ŠE STOPRVIČ
če misliš, da si izkoristil vse možnosti, se vedno najde vsaj 
še ena
ČE MISLIŠ, DA BO JUTRI TEŽAK, NISI RAZČISTIL Z DANES
če ne okusiš zaprek, tudi uspeh nima pravega okusa
ČE MISLIŠ, DA SE PO PADCU NE MOREŠ POBRATI, 
ZAMENJAJ SVETOVALCA IN ZDRAVNIKA
če boš hitreje veslal, boš prej v pristanu, a ne nujno v pravem
ČE GREŠ SKOZI RESNIČNO TRPLJENJE, ZNAŠ CENITI 
NAJMANJŠE RADOSTI
če zavržeš že pridobljeno, ti tudi novo ne bo v pravo zadovolj-
stvo

ČE SI PREPRIČAN, DA IMAŠ VEDNO PRAV, BOŠ IZGUBIL 
VSE PRIJATELJE
če ne spoštuješ partnerja, ne krivi njega za nesporazume
ČE SI IZGUBIL VSE MATERIALNE DOBRINE, SE ŽIVLJENJE 
ŠELE ZAČENJA
če se počutiš obupanega, se povprašaj, ali res ne bi rad več 
živel
ČE SI ZADNJI V VRSTI, NITI SLUČAJNO NE POMISLI, DA 
BO VEDNO TAKO, ČE SI PRVI V VRSTI, POMISLI ENAKO

Prebrali ste kar nekaj misli o življenju, o smislu našega 
bivanja, povezanega v enost nedojemljive neskončnosti 
(zato ob koncu vsake ni ločila, da poudarim odprtost misli). 
Verjetno so vam bile kakšne misli že poznane, nekatere nove, 
nekatere sprejemljive, druge manj, nekatere dojemljive, 
druge ne; pač tako kot je z univerzalnostjo in neponovlji-
vostjo življenja, po eni strani dojemljivega in po drugi strani 
zavitega v globino skrivnosti. Kot je življenje brezčasno, so 
brezčasne tudi misli o njem. Zato si jih ne more nihče abso-
lutno lastiti kot samo svoje, ne v preteklosti in ne v sedanjosti 
kot tudi ne v prihodnosti. One obstajajo neodvisno izven 
nas, a mi jih iščemo v sebi, za sebe. Zaradi tega v življenju 
znova in znova sebe postavljamo pred vprašanje, kaj je naše 
poslanstvo v tem svetu. Vprašanje vedno znova in znova iz 
globin izven-zavesti dobiva malo spremenjen Antigonin 
odgovor, da delamo dobro, na tem smo svetu.

Marijan Lačen

 Ivan Keber - Edov Vanč
devetdesetletnik, rojen 6. 7. 1932

O EDOVEM VANČU - IVANU KEBRU iz Koprivne smo 
že brali v marsikaterem časopisu, pa ima še vedno 
kaj zanimivega povedati. Seveda, saj je že dolgo na 

svetu, poleg tega pa je za njim cela vrsta izumov in inovacij. 
Je tudi duhovit in še vseh muh poln. Mimogrede je povedal, da 
je v neki družbi napovedal, da si bo zdaj izdelal še helikopter. 
Pa so mu verjeli. Še zdaj se hihita na njihov račun. Spraševali 
smo ga predvsem o prvem traktorju iz leta 1968, ki je še zdaj 
vozen, in našteli vrsto njegovih večjih izumov. V službi je bil 
do leta 1977, potem nekako prijavljen in zdaj že dooolgo v 
(ne)mirnem pokoju. Z inovacijami in izumi si je pomagal, da 
je lažje postavil hišo. Da bi pa obogatel, o tem ni razmišljal. 
Obdarjen z ustvarjalno žilico je bil dovolj bogat, da se je vedno 
veselil življenja, kakršno je pač bilo. Pa še ena Vančeva modra: 
»Bogat si takrat, ko si fejst zalublen. Taj maš vse.« Edov Vanč na traktorju, ki ga je izdelal sam. Leta 1968,

                                                                                   foto Alojz Repanšek
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Kako ste prišli na zamisel, da bi si naredili traktor? V 60-letih 
to ni bilo kar tako.
Najprej sem izdelal motorne sanke. To je bilo novembra 
leta 1966. Takrat sem bil v službi pri Elektro Slovenj Gradec. 
Kar je lesenega, mi je izdelal Bognar (Avgust Kodrun, znani 
kolarski mojster), jaz sem dodal motor in vse drugo. Delal 
sem jih v kuhinji stare bajte, kjer je bilo že brez sank dovolj 
tesno. Pokazat sem se peljal v Črno. Ko me je videl Toni, je 
takoj poklical v Slovenj Gradec. Naslednji dan so se najavili, 
zaklenili  vrata na upravi in se pripeljali v Črno. V Črni se je 
pa vsak s temi sankami enkrat peljal okoli spomenika. – Bolj 
je šlo, če sta dva  sedela, gor po Klinah sva se dva vozila v 
Heleno. Po ravnem so šle okoli 35 km na uro.
Zdaj pa moj prvi traktor. Tri ali štiri leta sem bil pri KS Črna 
cestar, skrbeti sem moral za cesto od Črne do Lipolda. Za na 
roke je bilo čudo davč. Malo me je bilo sram delati na cesti, 
čeprav sem si najprej izdelal karjolo na fedre (samokolnico 
na vzmeti). Ko sem se lotil traktorja, me pa Koprivci na 
cesti skoraj videli niso. So me pa začeli tožovat. Predsednik 
KS Črna je takrat bil Milan Čurin. Je rekel nekomu, ki se je 
prišel pritožit: »Pustite ga že pri miru, da si bo tisti traktor 
naredil, potem pa bomo videli, kaj bo.« (To je Vanč povedal 
v knjižni slovenščini.)

Ste imeli kake zapise, načrte, izračune?
Ničesar nisem imel, vse je bilo v glavi. Ponoči se mi je že 
sanjalo o traktorju, včasih se mi je že blodvo, tako sem ga 
imel naštudiranega. Tudi za druge pogruntavščine je bilo 
vse v glavi. Ponoči so se mi vsi načrti kar mleli po glavi. 
Začel sem zbirati dele in sem prehodil še pa še. Podvozje je 
bilo od oldsmobila, pripeljal sem ga s Ptuja, mašino BMW 
sem prišmuglav čez Luže. Bila je od karamboliranega avta, 
mašina je bila nova. Potem sem pa razne dele našel tod in 
drugod. Pa orodje! Nikakršno, saj ga ni bilo! Čez Luže sem 
prišmuglav eno brusilko, da sem vsaj nekaj imel. Prostor, 
kjer sem delal, neka očetova uta, je bil tesen. Končno pa sem 
imel traktor! Moral sem montirati še dvojne getribe (menjal-
nike) pa je bilo brzin na pretek: osem naprej, štiri nazaj. Šel 
je do 80 km na uro! To sem preskusil v Črni od Pongračiča 
do Pubana. Tam je pa cesta bolj ozka in za las je manjkalo, 
da nisem šel v Mežo. Pa – brez čelade! Tisti traktor je delal 
ko urca! Ko sem ga naredil, sem se zapeljal k Šumelu, dal v 
najnižjo prestavo, privezal volan in je šel cel popoldan okoli 
in okoli pred gostilno. Mi smo najprej gledali in uživali in 
ga dajali. Medtem smo že pozabili, da traktor vozi in je bila 
zvečer za njim cela špura. Ko sem pa imel traktor, sem zadaj 
dodal še greder, ki je ravnal makadam. Zdaj sem pa užival! Ko 
sem šel na cesto, sem v kratkem času naredil celega vraga! 
Spredaj sem mu dodal še lopato, s katero sem se zaletel v 
kup, nabasav material na lopato, pa drugje dol vsul. Lopata 
je šla gor in dol na vitel, enako tudi greder. Pozimi sem dodal 
še snežni plug, da sem cesto plužil.
Naj povem  še to. Ko sem nekoč šel tankat v Žerjav, slučajno 
je bilo konec šihta, so se skozi vratarnico vsuli vsi, ki so delali 

v Žerjavu, tudi delavci strojnega obrata. Moj traktor je bil 
atrakcija, vsi so se ustavili ob njem, ga ogledovali in obču-
dovali – oni pa je natankal … Štartam, vžge, pa takoj ugasne! 
Kaj pa je zdaj? Kurnikov Poldi (bil je specialist za vse, kar se 
je takrat vozilo po cestah) je prišel pa gledal, tuhtal … Okrog 
polno naroda, mene sram, sem mislil, da me bo kap! Poldi pa 
je začel gledati pri frgazerju (vplinjaču) in je vprašal onega, kaj 
je nalil v tank. Je pa rekel, da nafto! Moj traktor je pa delal na 
bencin. Tisto nafto je spravil ven pa nalil bencin. In je vžgal, 
da se mi je smejalo in moj ugled je bil rešen. Ves material za 
svojo hišo sem zvozil s tem traktorjem! Vso mivko sem iz 
jeza zajemal z lopato in obrnil na prikolico … 
Ko je bil v Črni film Bitka na Neretvi, sem na prikolico 
namestil klopi, nanje posedel Koprivce, kolikor jih je bilo 
mogoče, pa smo se peljali v Črno v kino. Deževalo je, kolikor 
je moglo. Tedanji učitelj Bitenc je stal spredaj in mahal z eno 
palico, kot da briše s šajbenvišerji (brisalci) šipo. Vsi mokri 
smo prišli v Črno. Nazaj grede smo se morali ustaviti pri 
Škrubiju, nato pri Šumelu, se tam jokali po filmu, juckali, 
peli … Ta traktor je dal nekaj skoz. Z njim sem se vozil kot z 
osebnim avtom.

Kako dolgo ste imeli ta prvi traktor?
Do leta 1975, ko sem ga prodal in kupil večji traktor, da sem 
lažje plužil in opravljal druga dela. Zadaj sem naredil še plug, 
da sem z njim oral. Tega drugega sem pa prodal naprej. 

Veliko fotografij imate s kmečke povorke ob turističnih tednih.
Pri vsaki kmečki povorki sem sodeloval, in to od leta 1956. Po 
en ali dva vozova sem pripravil. Sprva smo opremili vozove, 
ki so jih vlekli konji. Ko sem jaz traktor izdelal, je bila to prva 
povorka s traktorji. To je bilo leta 1968. Takrat pa so kmetje 
že imeli fergusone. Zdaj bi bilo zanimivo, če bi sodelovali s 
starimi traktorji, ne pa s temi velikimi kolavtami. S sodob-
nimi se bahajte kak drug dan, na povorko pa pridite s starimi 
traktorji! 

Foto: arhiv Ivana Kebra
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90-letniki

Alojzija Zupanc

Katera kmečka dela ste predstavili na svojih traktorjih?
Ko sem delal na KS Črna, sem dobil 14 dni dopusta zato, da 
sem pripravil po dva voza. V glavnem sem nekajkrat pred-
stavil kuhanje oglja pa žganjekuho, bila je žaga matrng, pa 
še kaj. Gredoč smo karte špilali, šank smo imeli, špilali na 
harmoniko … 

Zdaj bi se pa pogovarjali o drugih izumih in inovacijah, s 
katerimi ste pomagali v življenju sebi in mnogim drugim 
okoli sebe. 
Bilo je vse mogoče, ogromno stvari, bile so večje, bili so pravi 
izumi. Patentirati kaj se pa dobesedno ni dalo. Ko sem leta 
1954 prišel od vojakov, sem si rekel, zakaj si pa ne bi izdelal 
elektrarne, da bi imel luč. Naredil sem neke rake, pa eno 
dinamico, lepo, fletno, in sem imel v bajti luč. V Šumelovi žagi 
sem naredil dinamo, spredaj eno turbino in so pri Šumelu 
imeli normalno luč do takrat, ko so napeljali elektriko po 
Koprivni. Pri Potočniku v mlinu sem namestil dinamo, ki sem 
ga prinesel iz Robanovega kota. Ko se je luč prižgala, se mu 
je oglasil še radio. Potem sem se ukvarjal z žičnicami. Dve 
sem imel. Bil sem zaposlen v Zadrugi. Prišle so brigade, ki 
so spravljale les. Naredil sem jim cirkular, da so mogli rezati 
les. Čoki so leteli po riži, od tam naprej je bila pa žičnica do 
ceste. S tem sem se ukvarjal kakšna tri leta. 
Nekoč smo kuhali oglje. Ko sem prišel  od vojakov, smo nare-
dili še kaki dve kopi. Potem pa je zanimanje za oglje upadlo.
Začel sem delati vitlne. Kmetje so začeli kupovati fergusone. 
Kaj ti pa nuca, če je gol! Hoteli so spravljati plohe, pa niso 
mogli do njih. Vse mogoče vrste vitlnov sem delal, kakih 
dvanajst vrst. Prvi trije se niso najbolje obnesli, potem sem 
jih izpopolnjeval, vse več je bilo prilagojenih določenim 
potrebam. Vitlnov je bilo vsaj deset tipov. Enega sem izdelal 
za Elektro Slovenj Gradec. Gurtna (povezovalni pas) okoli 
smreke pa je a-drog vlekel navzgor. Za njih sem naredil celo 
vrsto izboljšav. En vitel sem naredil na karjolo, da je z njo 
oral na strmini, da je vlekel navzgor seno. Sachs motor je bil 
vgrajen. Na trg so počasi prišli neki švedski vitlni, potem jih 
je začel jih izdelovati RIKO Ribnica, tisti so bili zanič … Od 
Pungračiča na Navrško sem tudi jaz delal žičnico. Delala je 
približno od  1975. do takrat, ko je Navršnik umrl. Ko z vitlni 
ni bilo več kšefta, sem začel delati cepilce za cepljenje drv. 

Ste videli kje, kako izgledajo, kako cepilci delujejo?
Kje bi jih videl? Saj jih še ni bilo! Sem jih izdelal, in to različne: 
za cepljenje kratkih drv, za dolga drva, pač po naročilu. 
Za nekoga v Avstriji sem izdelal poseben stroj, cirkular za 
cepljenje štukov, iz štukov je izdeloval palete. Štuk si vrgel 
gor, ven so pa late letele. Za svojega prijatelja Melhijorja 
Verdela iz Borovelj sem izdelal avto, ki ga je podaril vnuku. 
Ko je bil župan Črne Janez Švab, je bil v Črni avto leta! Potem 
sem začel izdelovati mešalce za testo in za meso za klobase. 
Veliko sem jih naredil. Ti so se izkazali kot zlata jama … Pa 
top za izdelavo klobas. Ko si pritisnil z nogo, si imel obe roki 
prosti. Nekaj prikolic sem izdelal. Kako super so bile! Ko 

sem jih imel 80, sem se pa lotil izdelave mašine za sekance. 
To sem delal eno celo leto. Vgradil sem deutzov motor, vso 
tehnologijo za centralno ogrevanje po hiši sem naredil sam. 
Tako deluje, da ne more lepše. Zadnje, kar sem izdelal, bilo je 
leta 2020, je bil van ban (Vančeva proga) pri Rariju, Melhijorju 
Verdelu. Dolga je 35 m, 18 % klanec. Ko sva stala na hribu 
pri čebelnjaku nad lepo, novo hišo, sem rekel Melhijorju: 
»Vse je lepo, enkratno, ampak tale klanec bo za tebe vedno 
bolj strm.« Se je začel smejati: »Mi boš pa ja nekaj naredil, 
da se bom vozil gor!« In je mislil povsem resno. Jaz sem že 
tisti večer tako študiral, da se mi je zdelo, da mi v glavi kar 
šumi. Takoj sem imel tri ali štiri variante. Pa sem se odločil 
za tole. Zet Primož (elektrikar) mi je naredil štromarijo. Ko 
sem pritisnil na knof, je delovalo ko pesem: tiho, počasi, da 
uživaš v razgledu. Po trije se lahko popeljemo do čebeln-
jaka. – Seveda smo vlečnico zapili; tako dobrega viskija še v 
življenju nisem pil! 

No, zdaj smo pa res pri koncu. Čakamo lahko samo še na 
helikopter!!! Človek bi ob vsem tem branju pomislil, kakšna 
škoda, da Ivan Keber ni živel v času, ki bi mu poleg talenta dal 
možnost študija. A življenje se vedno obrne tako, da je prav; 
nikakor ni mogoče prešteti, kolikim ljudem v okolju, v katerem 
je živel, je s svojo izjemno naravno nadarjenostjo, vztrajnostjo, 
pridnim delom, neverjetno iznajdljivostjo pomagal, da so lažje 
živeli in se veselili tega, kar so delali, ker so jim Vančevi izumi 
in inovacije lajšali njihov pogosto težak vsakdan. Tako je svoj 
talent razdajal ljudem in sebi in njim pomagal živeti. Ne le za 
Koprivce, za marsikoga je Edov Vanč legenda. V jubilejnem 90. 
letu mu želimo, naj še dolgo vrsto let ohranja svoje zdravje, 
predvsem pa vedrino, veselje do življenja, naj to še naprej 
razdaja vsem okoli sebe.

Marta Repanšek
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Teodor Bratina

Ana Križanovski Vida Bezjak

Čestitke 
90-letnikom
Pa še veliko 

zdravja!

Marija Kremzer

Antonija Kaker
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Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE 
NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI, v kateri želimo obja-
vljati kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka 

še ena
komunalna
ureditev

Bilo je nekoč v Črni
DA NE POZABIMO  

fotografija je dragocen dokument pričevanja o življenju v 
našem kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi 
drugim krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo staro 
fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali 
dogajanje; napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma 
ne veste, nam posredujte približno letnico posnetka. Svojo 
fotografijo lahko pošljete po internetu na naslov urednice: 
irena.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografije prispeval Peter Lenče. 

Koncesija za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe rednega 
in investicijskega vzdrževanja 
občinskih cest - cesta Ludranski Vrh

OBVESTILO

Črjanske cajtnge lahko prebirate 
tudi na spletni strani Občine 
Črna.
www.crna.si
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Karel Ritonja je za časa svojega življenja veliko 
ustvarjal: slikal je in pisal pesmi. Da ne bi šla njegova 
dela v pozabo, objavljamo nekaj njegovih čudovitih 

osebnoizpovednih pesmi, posvečenih goram.

Čez vse svobodo ljubim,
jo najdem le v gorah. 
Najraje njih pač snubim,
v dolinah tih sem, plah.

Naravo gorsko vsako
odhajam gledat venomer. 
Kot v Raduhi enako
ne našel bi nikjer.

Zato tja gor zahajam,
uživam v sreči mir.
S svobodo svojo se opajam,
drugje ne najdem je nikjer.

Camino Portugal Obalna pot

Bom prišel spet v planine,
zaukal srečen na ves glas.

Izpolnil davne bom skomine,
užival vaš nebeški kras.

Jesen bogato vse  obdarja,
zagrinja v mavric pajčolan.
Večerna pozlati vas zarja,
da od lepote sem bolan.

Le kdo bi mogel te pozabit,
planina draga ti.

Znaš prezapeljivo vabit,
privežeš dušo in oči.

Saj ne veš, kako te ljubim,
o planina draga ti.
Ti ne veš, zakaj te snubim,
Raduha, - ker lepa si!

K tebi vedno se bom vračal,
saj sem srce ti svoje dal.
Sam ne vem,  kaj vse bi plačal,
da lahko tukaj bi ostal.

Pod ostenjem tvojim belim
naj bi domek moj kdaj stal,
to želim si s srcem celim,
Raduha, – za tebe vse bi dal.

Če kdaj me doleti nesreča,
da bi iz tvoje stene pal,
za me bo to največja sreča,
da večno bom pod tabo spal.

Camino je najstarejša romarska pot, ki vodi do svetega 
mesta Santiago de Compustela v Španiji. Camino je 
duhovno potovanje duševnega in fizičnega napora, 

a izkušnja, ki jo je vredno živeti. Zame je bil Camino moje 
notranje potovanje, iskanje duhovnega samospoznavanja, 
uživanja narave, zvokov vetra in valov Atlantskega oceana. Tu 
odpreš oči, ušesa in srce, podoživiš svoje življenje, pospraviš 
spomine. V življenju sem prehodil veliko poti, a ta pot je bila 
drugačna, čustvena. Tisto, kar predstavlja to pot na stran, 
so osebe, ki jo prehodijo, ne glede na to, kdo si v življenju, 
na tej poti smo vsi enaki. Tu postaneš romar ‘’PELLEGRIN’’, 
vsak s svojim nahrbtnikom. Ja, ker tukaj nahrbtnik postane 
metafora za težo duše. To je skrivnost Santiagovih ulic in 
poti, ki te držijo za vedno. Tu te preplavijo čari boga in 
odsevi brezmejne narave. Kako majhne in minljive so stvari 
preteklosti v primerjavi s tem. V svojih trenutkih utrujenosti 
sem pomislil na svoj dom, družino in čudovit domači kraj. 
Na poti je življenje definirano na vzpone in padce, radosti, 

spokojnosti, potrpežljivost pa je največja vrlina romarja 
in spoznanje, da nikoli ne obupaš. Najtežje je skriti tiste 
poglede, ki odsevajo vse tvoje trpljenje. Zdaj imam tudi jaz 
tisto nekaj v očeh. Bile so tudi solze, ki spontano oblijejo 
obraz vsakega romarja, nastavijo ti zrcalo, da ugledaš, kdo 
dejansko si, kaj ti je breme v srcu in kaj ti jemlje lesk v očeh. 
A le še bled spomin ti pove, kam je šlo življenje. Pustil sem 
delček ljubezni in spomine v kotičku očesa, da hrepenenje 
ne pritiska na srce in da se upanje spremeni v beg od nas 
in časa.
Svojo pot sem pričel v Portu, mestu ob izlivu reke Dore v 
Atlantski ocean. Povprečno sem na dan prehodil 35 kilo-
metrov, prenočišča sem si iskal sproti in spal večinoma v 
ALBERGIH, cena nočitve je bila 6 do 8 evrov. Za pot od Porta 
do Santiaga sem porabil 10 dni in v tem času prehodil 350 
kilometrov. Prvi dan sem prišel po 38 kilometrih do mesta 
Vila do Conto, drugi dan, 32 km, do mesta Marinhas, tretji 
dan do Viana do Costelo, staro portugalsko pristanišče. 
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Naše prednike je prevzela lipa, ki lahko doseže never-
jetno starost, zato so imeli navado reči: »Lipa raste 
300 let, stoji 300 let in pojenjuje 300 let.« Ta skoraj 

tisoč let stara drevesa so osupljiva tudi zato, ker so v notran-
josti nemalokrat votla in trhla, vendar vseeno še vedno 
zelenijo z vso življenjsko močjo. Skrivnost je v notranjih 
koreninah, ki se razvijejo v votlem debelnem ovoju in se 
prehranjujejo z razkrojnimi produkti drevesa. In nastajajo 
tako rekoč nova debla znotraj debla.

DREVO LJUBEZNI    
Germani so lipo posvetili boginji Freyi, ker je poosebljala 
plodnost, ljubezen in srečo, bila je mila in dobrohotna 
boginja, to pa so lastnosti, ki jih pripisujemo lipi. Tudi 
Afrodita, grška boginja ljubezni, je bila povezana z lipo. 
Pod njo so polagali darove, svečenice pa so nosile vence iz 
lipovega cvetja. Pri starih Slovanih je bila lipa prebivališče 
boginje Lade, od tod pa izhaja slovanska beseda »liba« za 
lipo. Lada je bila tako kot Freya boginja ljubezni.
Pod lipo so sklenili nemalo zakonskih zvez, saj so pričakovali, 
da jih bodo tukaj blagoslovile boginje ljubezni. Tako je postala 
lipa drevo ljubezni. Okoli nobenega drugega drevesa se 
ni spletlo toliko ljubezenskih pesmi. Njen poletni vonj in 
njene srčaste liste so opevali v nešteto pesmih. Pod krošnjo 
lipovega drevesa so se sestajali premnogi ljubezenski pari.
Les lipe je zaradi svoje mehkosti in enakomerne sestave 

Zdravilna moč dreves - LIPA
odličen za rezbarjenje in kiparjenje. Pogani so ga imenovali 
»Lignum sanctum« ali sveti les. Iz njega so izrezovali in 
kiparili veliko kipov svetnikov in oltarjev in jih častili namesto 
svetnikov. Tudi v današnjem času se veliko kipari in oblikuje 
iz lipovega lesa.

DREVO ZA PLES IN ZBOROVANJA    
Lipa je bila najljubše drevo naših prednikov, današnjih ljudi 
in bo, upam, tudi zanamcem. Najraje so lipe sadili sredi 
vasi, ob cerkvah, kmetijah in na obronkih. Pred našo farno 
cerkvijo v Črni sta leta kraljevali dve mogočni lipi. Tudi naša  
MATI VSEH SLOVENSKIH LIP je na čudovitem kraju, zasadili 
naj bi jo Turki nad svojim zakladom daleč v zgodovini. Pred 
tridesetimi leti je postala simbol državnosti in prva srečanja 
pod njo so v meni ostala v nepozabnem spominu. Zaradi 
velike množice ljudi, navzočnosti državnega vrha, pestre 
športne in turistične ponudbe, folklore in ŠTEHVANJA. Lipa 
nudi varno zavetje in bližino,  daje občutek domačnosti in 
varnosti. Pod njo se da veselo plesati in zapeti. Iz grl kar 
nekaj koroških zborov je pred tridesetimi leti zazvenela 
Jenkova Lipa, pritegnili pa so jim še ostali navzoči. Tako se 
že trideset let pod njo vsako leto sestajajo slovenski politiki 
in vsi, ki jih srečanje pod lipo spominja na minule čase in 
dane obljube. Korošci se srečamo s politiki in ostalimi gosti, 
najbolj pa očarajo pihalna godba, golaž in pasulj, vsaj tako so 
mi pripovedovali pohodniki po vrnitvi. Če bi se vprašali, kako 

Četrti dan še vedno ob portugalski obali do mesta Caminna, 
peti dan pa v notranjost Portugalske do mesta Valenca in v 
španski Tui. Nadaljeval sem v notranjost Španije do mesta 
Porfino in zopet na špansko obalo do mesta Pontevedra. 
Naslednji dan spet v celinski del Španije v mesto Ccldas de 

Reis. Večina španske poti poteka po celini in hribovitem 
predelu do mesta Padron in na koncu je cilj Santiago de 
Compustela, kjer pot zadnjih sedem kilometrov poteka po 
mestu vse do katedrale sv. Jakoba.

Igor Mlinar
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Trije znani Korošci na Odprti kuhinji

Zadnji zanimiv recept, ki sem ga našel. Taka pljučka so na 
Dunaju skoraj tako slavna kot sacher torta.

Telečja pljučka v omaki s smetano
Priprava
Pljučka operemo, očistimo in jih damo kuhat v rahlo slan 
krop. Kuhamo jih dobre pol ure. Ohladimo jih in še očis-
timo, kar je ostalo (hrustanec). Pljučka narežemo na tanke 
rezance (dolge od 2 do 3 cm) in jih damo na praženo 
sesekljano čebulo. Čebula je pražena do svetlo rjave barve. 
Malo pomešamo, še malo popražimo in rahlo zalijemo z 
vodo. Kuhljamo jih par minut in začinimo s sesekljanim 
majaronom ter po okusu dosolimo in popramo. Po nekaj 
minutah ‘tenstanja’ dodamo kislo smetano ali smetano za 
kuhanje.
Ko pljučka serviramo, jih rahlo potresemo s sesekljanim 
svežim peteršiljem in zraven dodamo na pol prerezan 

kruhov cmok, zabeljen z ocvirki.
Peter Lenče

zdrava družba smo, bi najbrž odgovorili, da telesno dovolj, 
morda nam manjka le nekaj empatije, morda tudi pogumni  
postanemo kakšno leto prepozno. Morda je nastopil čas, da 
se v mislih vprašamo, kaj smo bili, kaj smo in kaj bi si želeli. 
Jaz si želim, da bi kmalu bilo spet vse tako, kot mora biti. 

PRAVDE POD LIPO       
Lipa je po večstoletni tradiciji kultno drevo. Sveto drevo 
in božanstvo, ki je bivalo v njem, sta poskrbela, da je prišla 
resnica na dan in je krive doletela pravična kazen. O deljenju 
pravde pod lipo pričajo številne stare listine. Tako je na 
primer nemški pesnik Hans Sachs (1491) zapisal: »Na vasi 
resnico poznamo, na sodišču jo radi priznamo. Kjer lipe 
pod milim nebom stojijo, tam pravico delijo. Pravična kazen 
tistega doleti, ki za svoje grehe se spokori.« Poleg tega so 
pod sodno lipo prebrali oznanila, sprejemali sklepe, dajali 
zaprisege in sklepali pogodbe. V nekaterih starih listinah 
zasledimo zapis, da je bilo »podano pod lipo«. Po ljudskem 
izročilu lipa varuje pred udarci strel, zato so se v nevihti 
zatekli pod lipo. Iskanje zavetja pod lipo v nevihti je prineslo 
še nekaj dobrega, saj je vsaka kapljica, ki je z listov kanila na 
kožo, varovala pred boleznimi in nesrečami.

ZDRAVILNA MOČ LIPE   
Zdravilni lipovi cvetovi so prišli v ospredje šele v 18. stoletju. 
Lipe vsebujejo eterična olja, ki pospešujejo potenje, znižujejo 
povišano telesno temperaturo, krepijo imunski sistem ter 
omilijo draženje. Zato je čaj, ki ga po možnosti sladkamo z 
medom, odlično zdravilo za gripozne okužbe in ob prehladu. 
Duhovnik in zeliščar Kneipp je menil, da lipovi cvetovi 
pomagajo pri trdovratnem kašlju ter zamaščenosti dihalnih 
poti. Ljudsko zdravilstvo pa priporoča čaj tudi kot pomir-
jevalo in uspavalo. Za Bachovo »cvetno esenco lipe« lahko 

rečemo, da vzbuja občutek domačega ognjišča in varnega 
zavetja, krepi medsebojne in partnerske odnose. CVETOVE 
nabiramo junija, skupaj z rumenkasto zelenimi podpornimi 
listi, in jih previdno posušimo. V času cvetenja lahko slišimo 
brenčanje neštetih čebel, še posebej popoldne, ko je vonj 
cvetov zelo močan in je čas za nabiranje. Ob svetovnem 
dnevu čebel smo se v Črni zelo potrudili in čebelicam v 
čast posadili lipov drevored. Oboji, lipe in čebelice, bodo 
sedaj še dodatno obogatili lepoto in ozračje naše res krasne 
Črne in njene okolice. Mladi in nežni lipovi listi so odlični 
za solate in juhe. Le malo listov je tako blagega in nežnega 
okusa. Drobne narezane liste lahko potresemo po kruhu 
z maslom. S prijetno dišečimi cvetovi lahko pripravimo 
likerje, limonade in cvetne želeje. Ko boste to brali, bo za 
moje nasvete že prepozno, da bi jih uresničili, a vam bom 
vseeno dodala preverjen recept iz lipovih cvetov.  

ŽELE IZ LIPOVIH CVETOV: 250 gramov svežih lipovih 
cvetov in eno narezano limono čez noč namočimo v liter 
jabolčnega soka. Drugi dan precedimo, cvetove dobro 
stisnemo. Primešamo 500 gramov želirnega sladkorja in 
postrgan vaniljev strok. Premešamo in vremo 5 minut. 
Predenemo v kozarce in takoj zapremo. Želim vam, da bi vam 
uspelo, kar pa ne bo problem, saj je veliko lip v naši občini.
Drevesa in ljudje že tisočletja gojijo poseben odnos. Drevesa 
nam ne dajejo samo les za gradnjo in kurjavo, temveč nam 
nudijo hladno senco, zdravilne učinkovine, hrano, zavetje, 
navdih in še marsikaj … Mnogi verjamejo, da v njih prebivajo 
bogovi in dobri duhovi. Zato pojdimo večkrat v gozd, kjer 
nas čakajo petje ptic, mir in neizmeren spokoj.
(VIRI: docent dr. RUDI BEISER)                        

Želim Vam zdravo jesen!   
Helena Ošlak

/ PETROV KOT(L)IČEK 
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