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ZAUPANJE KRAJANOV MI VELIKO POMENI

ŽUPANJIN UVOD

Vsi smo že v nestrpnem pričakovanju leta 
2013. Veselimo se ga, ker prinaša upanje, 
ker je še neodkrito, polno načrtov, ciljev ter 
želja. Želim si, da bi leto 2013 prineslo boljše 
življenje vsem tistim, ki so v stiski, pa si tega 
/še/ ne upajo povedati naglas. Ljudje so za-
radi težkih gospodarskih razmer vse bolj ne-
zadovoljni in prav je, da povzdignejo glas zo-
per nemogoče socialne razmere, varčevalne 
ukrepe, brezposelnost in brezizhodnost mla-
dih in tistih, ki so zaradi propada številnih 
podjetij ostali brez služb.
Kljub nezaupanju ljudi tudi v politiko ne gre 
vseh in vsega metati v isti koš. Menim, da je 
še vseeno veliko ljudi, ki delajo pošteno, ka-
terih besede so iskrene in ki želijo s svojim 
delom prispevati k izboljšanju položaja sku-
pnosti. Tudi sama se s svojim delom vselej po-
skušam približati ljudem in delati zanje po 
svojih najboljših močeh. Zaupanje krajanov 
mi pomeni veliko in ob vsakodnevnih stikih 
z njimi čutim povezanost, ki me vedno znova 
navdaja s toplino.
Črna na Koroškem je kraj, ki ga imamo radi 
in na katerega smo ponosni znova in znova. 
Lanskemu laskavemu naslovu »Najlepše va-
ško jedro 2011« smo dodali novega, postali 
smo drugi najlepši izletniški kraj v Sloveniji. 
To je delo vseh prebivalcev naše občine in ta 
naslov je od nas vseh. 
Kaj smo v zadnji četrtini leta novega posto-
rili? Skozi Rudarjevo imamo novo cesto, ki 
pomembno prispeva  k  videzu tega vedno 
lepšega naselja. Prav tako je Rudarjevo ob 
blokih vzdolž reke Meže dobilo ulično raz-
svetljavo, ki so jo stanovalci že dolgo in težko 
čakali. Upam, da bomo v letu 2013 lahko ure-
dili tudi manjkajoče ali pa dotrajane asfal-
tne površine znotraj naselja, zelenice in vr-
tičke ter tudi s tem dvignili kvaliteto življenja 
v tem prijetnem in največjem naselju naše 
občine. 
Rudarjevo bo v prihajajočem letu bogatejše 
tudi za novo trgovino, saj se bo v spomladan-

skih mesecih pričela njena gradnja. Koro-
ška kmetijsko-gozdarska zadruga je prido-
bila že vso potrebno dokumentacijo in v tem 
času že tudi izbrala izvajalca del. Polaganje 
temeljnega kamna, ki sta se ga udeležila tudi 
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogo-
vič in direktorica zadruge Danica Ramšak, 
je, kljub temu da je lilo kot iz škafa, spremlja-
lo veliko krajanov, kar nakazuje na to, da lju-
dje gradnjo kmečke trgovine podpirajo.
V letošnjem letu smo dobili za sanacijo sta-
rih bremen samo 70.000,00 EUR, ki smo jih 
porabili za varovalno prehrano otrok v vrt-
cu in šoli, za mokro čiščenje asfaltnih povr-
šin in za delovanje večnamenskega stroja 
ter delno za asfaltiranje dela ceste Pristava, 
kjer smo za dokončanje tega odseka pridobi-
li dodatno še sredstva za investicije občin iz 
državnega proračuna, del pa smo sofinanci-
rali sami.  Po zagotovilu pristojnih bomo za 
leto 2013 dobili ta sredstva v celoti, kar po-
meni, da bomo lahko nadaljevali s progra-
mom sanacije in poskrbeli za izvajanje vseh 
12 ukrepov iz Odloka o območjih največje 
obremenjenosti okolja in o programu ukre-
pov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 
Mežiški dolini in ki ob strnjenem izvajanju 
pomembno prispevajo k znižanju vrednosti 
svinca v tleh, zmanjšanju izpostavljenosti 
otrok v njihovem bivalnem okolju in nenaza-
dnje k življenju v zdravem in čistem okolju 
ter pripomorejo h kvaliteti bivanja v našem 
kraju. Prav za to si vseskozi prizadevamo, da 
bi ta sredstva dobili v višini, ki zagotavlja str-
njeno izvajanje ukrepov, saj se stanje, ki se je 
že bistveno izboljšalo, ob neizvajanju ukre-
pov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
takoj poslabša. 
Varovanje zdravja otrok in odraslih bi mo-
rala biti prednostna naloga vsake države in 
varčevati pri tem je nedopustno. Zato bodo 
še naprej vsi naši napori usmerjeni v to, da 
bodo  iz državnega proračuna sredstva za 
sanacijo pritekala v višini, kot jih predvideva 
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odlok. Ta sredstva bi tudi omilila težke po-
goje gospodarjenja, ki so odraz pretiranega 
varčevanje države v odnosu do občin in ki 
onemogočajo ali pa otežujejo uresničevanje 
naših ciljev. Vendar ne gre tarnati, saj to ni-
koli ne pomaga. Prilagoditi se je potrebno 
situaciji in v teh razmerah ustvarjati v skla-
du s finančnimi možnostmi občine. Četu-
di počasneje, samo da gredo stvari naprej. 
Pa veliko vztrajnosti je potrebno. In te nam 
ne manjka. Prav zato so sredstva za obno-
vo Kulturnega doma še vedno v državnem 
proračunu in verjamem, da jih bomo v pri-
hajajočem letu tudi dobili. Kulturni dom je 
pomembno središče našega kraja, potreben 
je za uresničevanje interesnih dejavnosti, 
prepotreben za delovanje naših ustvarjalnih 
kulturnih društev in prav zato smo izbrskali 
toliko finančnih sredstev in obnovili central-
no kurjavo,  da lahko v zimskem času zago-
tavljamo njegovo nemoteno obratovanje. Da 
je bil to korak v pravo smer, dokazujejo šte-
vilne prireditve, ki se v tem lepem prednovo-
letnem času  odvijajo v njem. 
Pomemben dosežek k turističnemu razvoju 
našega kraja predstavlja tudi projekt Geo-
park Karavanke, ki smo ga v tem letu uspe-
šno zaključili. Na Smrekovcu je zrasel objekt, 
v katerem bodo prikazi različnih vulkanov 
in njihovo delovanje, 3-D maketa smrekov-
škega vulkana ter še vrsta zanimivosti, pred 
objektom pa bo urejena animacijska pot, 
na kateri bodo lahko obiskovalci spozna-
vali različne kamnine, geološka obdobja in 
polpreteklo zgodovino območja. Urejena je 
tudi druga lokacija na območju TIC Topla, 
kjer so z modeli prikazani geološki premiki, 
zelo zanimiva pa je predstavitev ptic s tega 
območja in posnetki njihovih glasov. Na zidu 
ob brunarici so predstavljeni vegetacijski 
višinski pasovi in vegetacija mrazišča, ki je 
posebna značilnost krajinskega parka To-
pla. Vsekakor sta obe točki vredni ogleda 
tudi za domačine. Projekt, v katerem je naša 
občina ena izmed 12 partnerjev, je bil skoraj 
v celoti financiran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

V okviru sredstev LAS Mežiške doline smo 
označili pot K 24, ki zajema naše prečudo-
vite gore, in posneli promocijski film, ki je 
na ogled na spletni strani občine, ter uredi-
li parke znotraj občine ter leseno skulpturo 
kralja Matjaža, ki je simbol in zaščitni znak 
naše občine, ter ga ponudili na ogled znotraj 
lepo urejene zelenice. 
Hkrati z letom 2012 se izteka tudi Matjaževo 
leto, ki je spremljalo dvajsetletnico gradov 
kralja Matjaža in ki ga bomo zaokrožili z 
izdajo zbornika z naslovom »Kralj Matjaž 
med nami«, ki zajema rime in povedke učen-
cev osnovnih šol Slovenije ter čestitke vseh 
soustvarjalcev tega turistično zelo odmevne-
ga dogodka naše občine. Prispevke je zbrala 
neutrudna Marta Repanšek  ob sodelovanju 
prof. Mojce Mlinar, uredila pa mag. Marija 
Irma Vačun Kolar. Izjemne fotografije, ki so 
objavljene v zborniku, pa so ustvarjalno delo 
fotografa Toma Jeseničnika. 
Uvod v 21. Gradove kralja Matjaža pa bo 
poleg predstavitve zbornika tudi izdaja pri-
ložnostne znamke in posebnega poštnega 
žiga, s katerima se bo Mitnek v času od 25. 
1. do 27. 1. 2013 spremenil tudi v kraj, ki ima 
svojo pošto.  
Začetek meseca novembra so našo občino 
prizadele poplave, ki so povzročile ogromno 
škodo predvsem na cestah in vodotokih ter 
kmetijskih površinah. Prvi znanilec bližajo-
če se nevarnosti je bil plaz pri Paličniku v 
Koprivni. Onemogočene so bile prometne 
povezave na območju Ludranskega Vrha, Bi-
stre in Koprivne. Ta naravna nesreča je bila 
hkrati tudi preizkušnja medčloveške solidar-
nosti in sodelovanja. Črnjani smo to preizku-
šnjo ob pomoči našega prostovoljnega gasil-
skega društva, štaba civilne zaščite, uprave 
za reševanje, Slovenske vojske in številnih 
prostovoljcev v vaških skupnostih uspešno 
prestali in dokazali, da pregovor 'v slogi je 
moč' še kako drži. Odprava posledic bo dol-
gotrajna, vendar pa smo vseeno imeli srečo 
v nesreči, saj razen gospodarskega poslopja 
pri Paličniku, ki ga je dobesedno odplavilo, 
niso bile poškodovane stanovanjske hiše in 
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niso bila ogrožena človeška življenja. To pa 
je tisto najpomembnejše. Ob poplavah so ta-
koj poleg posameznikov iz drugih krajev pri-
skočile na pomoč naše humanitarne organi-
zacije, krajevna organizacija Rdečega križa 
in Karitas, kjer sta obe predsednici, tako 
Inga Jančar kot Franja Veršnik, pokazali ve-
liko čuta za ljudi, ki so utrpeli kakršnokoli 
škodo na vodovodu, cesti ali zemljišču oz. so 
imeli poplavljene kleti, za kar se jima v ime-
nu vseh Črnjanov zahvaljujem.
Leto 2012 je bilo tudi leto jubilejev kar nekaj 
naših društev: 10. obletnica delovanja KD 
Franc Piko, 20. obletnica Društva taborni-
kov rod Pogorevc Žerjav, 20 let Društva za 
razvoj KDS, 50 let NK Peca in SK Črna TAB 
ter 60-letnica Društva upokojencev. Vsi ju-
bileji društev, tako športnih kot kulturnih, 
so dokaz, da naša društva delujejo dobro, 
da skrbijo za svoje članstvo in da so odličen 
promotor naše občine. V delo društev je vpe-
tih veliko posameznikov, vanj je vtkanih ne-
šteto ur prostovoljnega dela, veliko ljubezni 
do tega, kar počnejo, za kar si vsi in vsak 
posebej zaslužijo priznanje. Izredno bogata 

knjižna bera Občine Črna na Koroškem, ki 
po mojem sodi v sam svetovni vrh glede na 
število prebivalcev, je zaradi aktivnega dela 
društev bogatejša za almanah NK Peca, za 
zbornik Društva upokojencev in za obsežno 
knjigo Aleša Moličnika, izdano ob 90-letnici 
DPD Svoboda. To so pomembna dela, ki po-
vezujejo preteklost s sedanjostjo in katerih 
avtorji so poskrbeli, da zgodovina društev, ki 
delujejo v naši občini, nikoli ne bo izginila v 
pozabo.
Kaj zaželeti za prihajajoče leto? Poleg zdrav-
ja vam v svojem imenu, v imenu občinskih 
svetnikov in delavcev občinske uprave želim 
veliko smeha, dobre volje, zvrhano mero op-
timizma, veselja in ljubezni v krogu vaših 
najdražjih ter da vaše želje postanejo resnič-
nost.
Spoštovani sokrajani, tudi letos vas vabim, 
da pridete na silvestrovanje na vasi z glasbo 
za vse generacije in z ognjemetom, ki bo na-
znanil nov začetek.

Županja Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak

Prenovljen odsek
ceste proti Pristavi
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OBISK VLADE NA KOROŠKEM

Črno na Koroškem sta obiskala Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve,
in Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

V sredo, 19. 9. 2012, je v okviru obiska vla-
de na Koroškem najprej prispel v Črno Karl 
Erjavec, minister za zunanje zadeve. Župan 
Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik in žu-
panja Občine Črna na Koroškem Romana 
Lesjak sta mu predstavila problem mejnega 
prehoda Luže, ki zaradi lastnika grofa Ro-
senberga ni odprt za vozila in zato so s tem 
omejeni gospodarski, turistični in drugi stiki 
ljudi sosednjih držav.
 »Zgodovinsko gledano smo sorodstveno in 
drugače povezani z Železno Kaplo že štiri-
sto let in približno toliko časa tod pelje tran-
zitna cesta Žalec-Koprivna-Železna Kapla. 
Jugoslavija je res prinesla mejo, toda danes 
je taka ovira nelogična,« je pojasnil poveza-
nost naše Koroške z avstrijsko kmet iz Tople 
Ivan Kočnik. 
»To bi bila ena povezava več s sosednjo dr-
žavo, kajti mej naj ne bi bilo več,« je isto mi-
sel potrdil župan iz Železne Kaple, »pred leti 
smo tako krasno uredili prehod Pavličevo 
sedlo. Toda v Avstriji so gozdne cest zasebne, 
v Sloveniji pa občinske. In lastniki teh cest ne 
dovolijo vožnjo po njih, uporabljajo jo lahko 
le pešci.«
Lastnikov sosed na slovenski strani Marko 
Kumer je dodal, da je treba spor rešiti na ni-
voju občine in države, da pa verjetno z gro-
fom ne bo težav. 
Minister je v zvezi s tem obljubil pomoč, kajti 
kar se tiče Slovenije, je ta mejni prehod v na-
cionalnem interesu.
Drugi obiskovalec iz vlade je bil minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, ki je 
prispel z večjo zamudo, zato je začetek sre-
čanja s krajani pričela Bernarda Podlipnik, 
ki je odslej zadolžena za program sanacije 
Zgornje Mežiške doline. Prisotni so bili tudi 
veljaki iz Občine Mežica z županom Duša-
nom Kreblom na čelu. Tako Podlipnikova 
kot minister Bogovič sta obljubila, da se bo 
v prihodnjih letih program sanacije izvajal 

v skladu z odlokom, ki predvideva konec 
sanacije leta 2022 ter bi za njegovo nemote-
no izvajanje poleg državnih proračunskih 
sredstev poskušali sredstva pridobiti tudi iz 
evropskih skladov za sanacije. V nadaljeva-
nju je zaradi časovne stiske minister le zbral 
vprašanja krajanov obeh občin (postavili so 
jih Milan Mlinar, Karel Petrič, Jože Pratne-
kar) in Matej Ivartnik z ZZV Ravne.
Vladni obisk se je izkoristil tudi za postavitev 
temeljnega kamna nove zadruge v Rudarje-
vem, kjer so  minister Bogovič, direktorica  
Koroške kmetijske zadruge Danica Ramšak 
in črnjanska županja položili prvi kamen za 
kmečko trgovino.

Irena Greiner

Mežiški župan Dušan Krebl, Bernarda Podlipnik 
in Franc Bogovič z Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje na pogovoru z županjo in krajani

Polaganje 
temeljnega 
kamna za novo 
trgovino -
kmečko zadrugo 
v Rudarjevem
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FOTOREPORTAŽA

JESENSKE POPLAVE

Državna cesta pri Pucu v Koprivni Javorski potok pri Prčniku

Moč plazu pri Paličniku Mostovi na cesti Pudgarsko–Kramarica

Na cesti Drol–Prhanija Plaz v Ludranskem Vrhu
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Poplave v Žerjavu Potok Bistra

Pri kmetiji Osojnik Tako pa so izgledale ceste po poplavah

Pomoč vojske Izgradnja novih mostov v Ludranskem Vrhu

5. 11. 2012

Foto: Mojca Dimnik
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ARHITEKTURNO–URBANISTIČNA UREDITEV 
ČRNE NA KOROŠKEM

Študentska delavnica Fakultete za arhitekturo in Fakultete za ekonomijo
Univerze v Ljubljani

Kako vidi Črno obiskovalec, ki se tu za krat-
ko ustavi? Kaj pogreša? Kaj ga zmoti? Za-
radi česa sploh pride? Kakšne so težave do-
mačina? Kako naj bi izgledal kraj? Kako naj 
bi izgledale vse tri glavne ceste, ki vodijo v 
Črno? S katerimi vsebinami napolniti neka-
tere propadajoče stavbe v centru Črne? Kaj 
narediti s praznimi stanovanji, kaj z vedno 
bolj osamljenimi kmetijami? Kako lahko oži-
vimo nekdaj cvetoče zaselke? Kateri so pro-
jekti, ki bi se jih morali lotiti, in katere pro-
bleme reševati? Kaj lahko v domačem kraju 
izboljšamo?

Na ta vprašanja so pod mentorstvom profe-
sorjev skušali odgovoriti študentje Fakulte-
te za arhitekturo in Fakultete za ekonomijo 
Univerze v Ljubljani, ki so v Črno prišli iz vse 
Slovenije, eden celo iz Češke, sodelovala pa 
je tudi domačinka Tina Javornik. Problema-
tiko kraja so tako reševali v korist obiskoval-
ca, torej turista, ki bi rad v kraju našel kaj 
zanimivega, kot tudi v korist domačina, ki si 
trudi v kraju urediti prijetno bivalno okolje 
in zagotoviti delovna mesta zase ter za pri-
hajajoče generacije. 

Kako je konkretneje izgledala delavnica štu-
dentov? Zgodaj spomladi so skupaj z men-

torji prišli na tridnevni obisk spoznavat naš 
kraj. Predstavljene so jim bile gospodarska, 
turistična in stanovanjska slika Črne. Go-
spod Repanšek jih je ob etnološkem in ru-
darskem muzeju podučil o zgodovini, ogle-
dali so si vse zapuščene objekte v centru 
Črne, obiskali tovarno TAB, referenčni blok 
v Rudarjevem in kmetijo Mežnar v Koprivni. 
Pomagali so si tudi z anketiranjem občanov 
in listanjem vse zgodovinske literature in ak-
tualnih statistik. 

Sledili so projektiranje, sestanki, vmesne 
predstavitve, spremembe in po dveh mese-
cih trdega dela so vse skupaj zbrali v pre-
gledni razstavi, zloženkah in zajetni knjigi s 
kar 134 stranmi načrtov, skic, slik, referenc 
in idej, ki bodo še dolga leta na voljo vsem 
občanom v domači knjižnici in v digitalni 
obliki preko občinske spletne strani. 

Izvajalci delavnice med drugim predlagajo 
ureditev krajših razglednih poti, ureditev 
cest, tako da bi bil prostor tudi za kolesar-
je, v prazne stavbe bi naselili novo knjižnico, 
manjši hostel, inkubator za razvoj in preiz-
kušanje idej. V Rudarjevem predlagajo po-
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udarek privatnemu obdelovanju zemlje v 
urejenih vrtovih in z zasaditvijo sadnih dre-
ves, stanovanja bi po potrebi združili in jim 
dodali terase za izrabo praznih stanovanj in 
dvig kvalitete bivanja. Izdelali so tudi predlo-
ge za leseno urbano pohištvo, klopi, koše, av-
tobusne postaje, garažne nadstreške. S tem 
bi izrabili bogate zaloge lesa, ki jih imamo v 
občini, in vzpodbudili lokalno gospodarstvo. 
Za Žerjav so predlagali obuditev športnih 
objektov in javnih prostorov. Za kmetijo Me-
žnar v Koprivni pa so izdelali natančen pro-
jekt počitniških hišk, ki bi zaradi atraktivne 
lege in lepe narave privabile turiste in prine-
sle dohodek kmetiji.

Brez vizije in zastavljenih ciljev ne veš, kam 
naprej. Z izdelanim načrtom kraja in z iz-
piljenimi idejami pa lahko delaš odločnejše 
korake, brez napak ali zapravljenega ob-
činskega denarja. Istočasno ta delavnica 
odpira razprave, kreše in oblikuje mnenja, 
podira ovire in naredi občane aktivne. Jav-
na predstavitev projekta je bila 13. avgusta, 
polna sejna soba občine pa je dala vtis, da 
občanom ni vseeno in da bi radi pri podobi 
kraja tudi sami prispevali. 

Vsem občanom, ki so pri projektu s svojo 
prisotnostjo ali informacijami sodelovali, se 
lepo zahvaljujemo. 

Trajanje delavnice: april–avgust 2012
Naročnik delavnice: Občina Črna na Koro-
škem, županja mag. Romana Lesjak
Koordinator: Matic Pajnik, univ.dipl.ing.arh.
Mentorji: prof. dr. Aleš Vahčič, izr. prof. mag. 
Tadej Glažar, Andraž Intihar abs. arh., Luka 
Ločičnik abs. arh, 
študentje: Primož Kastelic, Gašper Skalar, 
Aleš Krdžic, Petja Ogrinc, Christian Stano-
nik, Tina Leittinger, Tina Javornik, Jure He-
nigsman, Martin Sladek, Katja Sraka, Anže 
Podpeskar, Jure Gortnar, Gašper Kržišnik
Strokovna sodelavka iz  Občine Črna na Kor. 
Polona Strmčnik

Matic Pajnik, univ. dipl. ing. arh.
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V JAVORJU NA 1.156 METRIH OBNOVLJEN
NAJSTAREJŠI IN NAJVIŠJE LEŽEČI

KOROŠKI VODNJAK

V nedeljo, 22. oktobra, so ob lepem jesen-
skem vremenu v zaselku Javorje pri kmetiji 
Mežnar proslavili odprtje in ohranitev več 
kot 200 let starega vodnjaka. Pred zbrani-
mi so nastopili učenci podružnične osnovne 
šole Javorje, ki letos šteje sedem učencev in 
je najvišje ležeča devetletka v Sloveniji. Ob-
novljeni vodnjak je najstarejši, največji in 
najvišje ležeči vodnjak na Koroškem in se 
nahaja na kmetiji Mežnar, zraven cerkve 
sv. Magdalene, pokopališča, župnišča in 
podružnične osnovne šole Javorje. Po obno-
vi bo služil ljudem za potrebe pokopališča, 
saj so ob njem namestili nov, s tem vodnja-
kom povezan kamniti vodnjak s pipo, in za 
odžejanje pohodnikov, kolesarjev in drugih 
sprehajalcev, ki iz dolin radi zaidejo na lepo 
razgledno osončeno pobočje razvejanega Ja-
vorja. Vrednost obnove vodnjaka z ureditvijo 
okolice, postavitvijo mize in klopi ter novega 
vodnjaka pri pokopališču je znašala 13.000 
evrov, od tega je Helios prispeval 4.250 evrov. 
V okviru Heliosovega sklada za ohranjanje 
čistih slovenskih voda, s pomočjo katerega 
je potekala obnova, je to že 82. obnovljeni vo-
dni vir v 71. občini v 15 letih delovanja skla-
da. S tem vodnjakom se zaključuje petletno 
obdobje sodelovanja na osnovi sporazuma 
med Heliosom in nekdanjim Ministrstvom 
za okolje in prostor. Družba Helios sklad fi-
nančno podpira preko prodaje okolju prija-
znih premazov, ministrstvo pa projektu nudi 
strokovno podporo. V Heliosu želijo uspešen 
projekt nadaljevati in se nadejajo nadaljnje-
ga sodelovanja in strokovne podpore Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje.
Pobudo za obnovo 14 m globokega in 1,5 
metra širokega, s kamnom suho zidanega 
vodnjaka in ureditev okolice je Občini Črna 
na Koroškem dal gospodar in lastnik ekolo-
ške kmetije Mežnar, Franc Stopar, ki je želel 

ohraniti star vodnjak kot kulturno-etnološko 
dediščino in kot nekdanji ponos kmetije. Hri-
bovske kmetije v Javorju so omejene z vodni-
mi viri in zato je voda za njih in za njihovo 
dejavnost življenjskega pomena. Lastnik se 
je zavezal, da bo zanj skrbel kot dober skrb-
nik s svojo 5-člansko družino in da bosta pi-
tna voda in počitek ob njem ljudem vedno 
na voljo. Čiščenje vodnjaka sta zaradi velike 
globine opravila velenjska jamarja ter iz vo-
dnjaka spravila kup navlake in nekaj stare-
ga orodja. Del tega bodo ohranili in razstavi-
li kasneje v nastajajoči kmečki sobi za goste. 
Vodnjak ima vodno žilo s stalnim dotokom, 
običajni vodostaj je okoli 1,8 metra. Vodnjak 
je pokrit z macesnovim obodom, vodo se iz 
globine vodnjaka črpa s pomočjo ročne čr-
palke. Ob vodnjaku je nameščeno leseno 
korito. Vodnjak je obnavljal mojster Jože 
Podgrajšek iz Zreč. Ob vodnjaku bo Občina 
Črna na Koroškem namestila informacijsko 
tablo z opisom in pomenom vodnjaka.
Zbrane so nagovorili mag. Romana Lesjak, 
županja Črne na Koroškem, predstavni-
ca Heliosa Andreja Roš, črnjanski župnik 
Tone Vrisk pa je opravil blagoslov vodnja-
ka in zbranih. Društvo kmetic Mežiške do-
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line je pripravilo domač 
prigrizek in pijačo za 
lepo družabno druženje 
po zaključku odprtja.                                                                                            
                                     
Iz Javorja, 1.156 m n. v., se 
lepo vidi vseh pet koro-
ških vrhov (Uršlja gora, 
Smrekovec, Raduha, Ol-
ševa in Peca), ki ponuja-
jo planinsko pot, imeno-
vano planinski izziv K 
24, katero morajo poho-
dniki opraviti v 24 urah. 
Pot so sedaj opremili z 
informacijskimi tablami. 
Mežiška dolina se vedno 
bolj prebuja in turistično razvija, zato bo tudi 
obnovljeni vodnjak nova turistična točka na 
zemljevidu Koroške in Občine Črna na Ko-
roškem. Sicer pa mimo Javorja pelje lokalna 
cesta Šoštanj–Črna, tu se ustavi mednaro-
dna romarska pot sv. Eme in številne poho-
dne ter kolesarske poti. V bližnjem župnišču, 
ki so ga obnovili že prej, se nahaja zanimiv 
lokalni muzej z lepo urejeno spominsko sobo 
zadnjega vsestranskega farnega župnika 
Ludovika Viternika, učitelja, skladatelja in 

pesnika v Javorju v letih od 1918 do 1947 ter 
spominska soba v čast sv. Eme.
Andreja Roš, ki s strani Heliosa bdi nad pro-
jektom, ob tem poudarja: »… da se v Helio-
su zavedajo pomena in učinka tega edinega 
dolgoročnega projekta v Sloveniji. Za nami 
je že 15 uspešnih let in rezultatov delovanja 
Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slo-
venskih voda. To dokazuje, da v Heliosu druž-
bena odgovornost ni zgolj filozofija podjetja, 
ampak celotno naše delovanje. Zavzetost in 
vztrajnost dokazujemo s konkretnimi rezul-
tati, saj smo angažirali in povezali lokalne 
skupnosti ter skupaj obnovili 82 različnih vo-
dnih virov, in to v 71 občinah po celotni Slo-
veniji. Posebej moramo izpostaviti naše zve-
ste kupce, ki so bili vso to obdobje vpleteni 
v družbeno odgovorni proces do okolja, na-
rave in vode. Z nakupom Heliosovih okolju 
prijaznih barv TESSAROL, BORI in IDEAL 
so prav kupci vplivali na višino porabljenih 
sredstev, namenjenih za delovanje projektov 
sklada. Vztrajati in ozaveščeno širiti družbe-
no odgovoren odnos do okolja si želimo še 
naprej, zato smo si zadali cilj 100 obnovljenih 
vodnih virov«.

Matjaž Ledinek,
   koordinator del med Heliosom in Občino 

Črna na Koroškem
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DRUŠTVA

90 LET DPD SVOBODA ČRNA NA KOROŠKEM
Sledimo tradiciji, zvesti svoji kulturi

Foto: Uroš Podovšovnik

Takšna sta naslov in podnaslov zbornika, ki 
je izšel letos novembra, njegova predstavitev 
pa je bila 1. decembra. Delavsko prosvetno 
društvo Svoboda Črna je lani praznovalo 
90 let obstoja, leto kasneje pa so dokončno 
zbrali in izdali 359 strani obširno knjigo, v 
kateri so opisane in dokumentirane kultur-
ne dejavnosti tega društva od leta 1921 do da-
nes. Gradivo je več let zbiral Aleš Moličnik, 
ki je avtor tega dela, v podporo pa so mu bili 
člani odbora: Marinka Petrič, predsednica 
društva, Gvido Jančar in Željko Burica.
V uvodu spregovori avtor o svojem kultur-
nem interesu in razmišlja o svobodi. Ob tem 
je strokovni članek dr. Karle Oder o zgodo-
vini društva, sledijo pa poglavja: Društvo 
pred II. svetovno vojno, Društvo po II. sve-
tovni vojni, Športno telovadna sekcija, Gle-
dališka dejavnost po letu 1945, Moški pev-
ski zbor, Ženski pevski zbor, Mešani pevski 
zbor MATO, Oktet Koroški rudarji, Nonet 
Črnjanski pobi, Vokalna skupina SMO, KAR 
SMO, Mladinska dramska sekcija, Razstava 
in proslava ob 90. obletnici društva. Znotraj 
dela najdemo komentarje nekaterih nekda-
njih predsednikov društva in dolge sezname 

članov: umetniških vodij, režiserjev, gledali-
ških igralcev in pevcev. 

Knjiga se odlikuje po bogati beri fotografij, 
saj jih je kar 820. Veliko jih je iz avtorjevega 
zasebnega arhiva, veliko pa so jih ljudje Alešu 
Moličniku posodili, zato se številnim sodelav-
cem zahvaljuje. Vse fotografije so opremlje-
ne s pripisi, ki ne vsebujejo le vrste in časa 
kulturnega dogodka, pač pa so z imenom in 
priimkom našteti vsi, ki so na fotografiji. Pri 
prepoznavanju le-teh sta mu v veliki meri 
pomagala Julka Gregor in Ivan Potočnik, ki 
sta bila na decembrski predstavitvi v Kultur-
nem domu posebna gosta. Prireditev ob izi-
du knjige so popestrili tvorci sekcij društva: 
pevci zborov MATO in SMO, KAR SMO ter 
recitator Gvido Jančar, pogovor z avtorjem 
pa je vodila Marta Repanšek.

Aleš Moličnik je s tem delom sestavil obširen 
dokument o kulturi našega kraja zadnjih  
devet desetletij, zato bo knjiga zagotovo bo-
gatila knjižne police domačinov, po njej pa 
bodo radi pobrskali mnogi, ki so iz vasi odšli 
po svetu.

Irena Greiner
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČRNA
LETOS PRAZNUJE 60 LET

Slovesnost se je odvijala 10. novembra 2012 v 
polni dvorani Gasilskega doma.

Za kulturni program so poskrbeli člani otro-
ške folklorne skupine OŠ Črna, mladi člani 
Glasbene šole Ravne, oddelek Črna, in do-
mači Mešani pevski zbor MATO.

Priznanja in plakete Zveze društev upoko-
jencev Slovenije sta podeljevala podpredse-
dnik Zveze društev upokojencev Slovenije 
Anton Donko in predsednik Koroške pokra-
jinske Zveze društev upokojencev Janez Go-
logranc.
Pisna priznanja ZDUS so prejeli: Jožica Če-
pin, Barbara Grabner, Peter Obretan, Go-
spodarska družba TAB d.o.o. in Gospodar-
ska družba MPI d.o.o.

Plakete ZDUS so prejeli: Društvo upokojen-
cev Črna na Koroškem …  

… Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna, Prostovoljno gasilsko društvo Črna, 
Občina Črna na Koroškem, Franc Nagernik 
in Marinka Petrič.

Zapisali: Silva Fužir in Marinka Petrič
Fotografije: Uroš Podovšovnik

DRUŠTVA
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INTERVJU

VZTRAJNO PREMIKAMO MEJE
POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI 

Tomaž Simetinger, komaj 31-letni etnolog 
in kulturni antropolog, je že desetletje in pol 
predan kulturi. Ves ta čas predvsem pleše, na-
poveduje in recitira na prireditvah, zadnja  
tri leta pa je v Ljubljani umetniški vodja Aka-
demske folklorne skupine France Marolt. Je 
avtor ali soavtor številnih odrskih postavitev. 
Vodi seminarje, in sicer tako za vodje otroških 
kot odraslih folklornih skupin. Aktivno razi-
skuje na terenu in se posveča etnokoreologiji. 
Njegova knjiga o plesni kulturi na Koroškem  
je tik pred izidom.

Študiral si etnologijo in kulturno antropo-
logijo, vedo, ki se ukvarja z raziskovanjem 
vsakdanjega načina življenja in kulturo 
etničnih skupin. Razloži nam, laikom, kaj 
približno obsega tvoje znanje.
Etnologija in kulturna antropologija obse-
gata danes izjemno široko znanstveno polje. 
Nekoč bi temu preprosto rekli raziskovanje 
t .i. 'ljudske kulture', povezane predvsem s 
prebivalstvom podeželja: raziskovanje ra-
znih šeg in navad, noš, glasbe ter podobne-
ga. Danes pa vemo, da je predvsem antropo-
logija izjemno obsežna disciplina in obsega 
od antropologije medicine, turizma, ekolo-
gije, geneze do politične antropologije in še 
vrsto drugih podvej znanosti. 
Sam sem se v svojem raziskovanju usmeril 
v bolj 'klasične etnološke' vode. Osebno me 
zanima predvsem kulturna zgodovina, še 
posebej historično-antropološki vidiki plesa, 
za odmik od te teme raziskovanja pa sem 
napisal še nekaj prispevkov o prazničnem 
letu in življenjskih mejnikih človeka.

Kako poteka raziskovanje na etnološkem in 
antropološkem področju? Česa vsega se lo-
tevate? Zagotovo je veliko terenskega dela?
Raziskovalnih metod v etnologiji in kulturni 
antropologiji je veliko. Če se omejim na svoje 

področje, torej raziskovanje plesne kulture v 
preteklosti, potem imamo v osnovi dve. Prva 
je terensko delo, ki poteka tako, da si izbe-
rem neko območje, nato pa po določenem 
sistemu opravim razgovore s terenskimi 
sogovorniki. Bistvenega pomena ob tem je 
tudi, da mi sogovorniki demonstrirajo, kako 
so oni v preteklosti plesali. S tem pridemo do 
rekonstrukcij posameznih plesov, ki so več-
krat prava presenečenja in celo precej daleč 
od naših prvotnih predstav, kakšen naj bi 
ples bil.
Druga metoda obsega predvsem preisko-
vanje in primerjavo podatkov iz arhivskega 
gradiva, pri čemer je potrebno pregledati 
čim več virov za časovno obdobje, ki ga raz-
iskujemo. Ti viri so navadno potopisi raznih 
popotnikov, dnevniki ljudi, časopisni članki, 
razni rokopisi, dokumenti, povezani z držav-
no upravo, policijo in sodstvom itd. 

Na terenu po Sloveniji verjetno doživiš mar-
sikaj. Kako te sprejemajo ljudje in koliko so 
odprti za posredovanje informacij? Imaš v 
zvezi s tem kakšno zanimivo izkušnjo?
Terensko delo etnologa je sicer naporno, a 
zelo zanimivo. V večji meri delam predvsem 
s starejšimi sogovorniki, ki so največkrat 
zelo veseli, ko jih sprašujem o njihovi prete-
klosti, načinu življenja in seveda plesu. Zelo 
radi tudi delijo svoje znanje in izkušnje.
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Zanimivo je primerjati, kako te kot razisko-
valca na različnih delih Slovenije in zamej-
stva domačini sprejmejo. Gostoljubnost ljudi 
na podeželju je lahko tako velika, da se mo-
raš prav paziti, da te ne opijejo. Dolenjci, Ko-
rošci, Haložani in drugi Štajerci, predvsem 
pa Prleki in Prekmurci so pri tem nepreko-
sljivi. Večkrat se je celo zgodilo, da sem mo-
ral vzeti kakšen liter vina, hleb kruha ali ko-
nec klobase še za domov. 
Nekoč sem bil na terenu v Osilniški dolini 
in mi je eden od sosedov družine, pri kate-
ri sem spraševal babico, prinesel za pokusit 
šunko. Povprašal me je, če mi je všeč, in sem 
mu povedal, da je dobra. Nato pa jo je kar z 
žago prerezal na pol, mi jo zavil v časopisni 
papir in mi jo podaril. Ker kolega, ki bi me 
moral priti iskat z avtom, ni bilo, telefonski 
signal pa ni delal, sem se odpravil do dobrih 
deset kilometrov oddaljene Osilnice pač peš. 
Bil sem povsem otovorjen z nahrbtnikom, 
kamero, računalnikom in ne vem, a so psi 
to šunko zavohali, ampak na vsak način so 
hoteli do računalnika, kjer je bila šunka. Ko 
sem se jih končno rešil, so me ustavili neki 
domačini, ki so kopali krompir na njivi. Vse 
sem jim moral razložiti, kaj počnem pri njih, 
in takoj so me napotili v sosednjo vas. Še pre-
den sem prišel do srede vasi, me je že ustavi-
la starejša gospa in me spet povprašala, kaj 
počnem. Niti nisem uspel povedati do konca, 
ko me je peljala za hišo in rekla, da ne mo-
rem kar tako mimo in naj si vendar naberem 
sliv. Ta pot je bila precej zabavna, a ker se je 
že delala tema, me je skrbelo, saj sem moral 
še daleč, a so me kar naprej ustavljali. K sre-
či je takrat kolega izvedel, kje vse kolovratim 
naokrog, in me je z avtom tudi našel, nasle-
dnji dan pa je prijazna gospa, pri kateri smo 
spali, iz podarjene šunke vsem skuhala zelo 
dober ričet.

Večkrat greš iskat gradivo na Dunaj. Kako 
obvladaš nemščino, druge tuje jezike, goti-
co …?
Dunaj mi je zelo ljubo mesto, ki ga večkrat 
obiščem in kamor se vedno rad vračam. Ker 

je bil prestolnica nekdanje monarhije Av-
stro-Ogrske, je precej gradiva v arhivih in 
knjižnicah, ki ga drugod po nekdanjih pro-
vincah ni. To je pomembno za raziskovalca. 
Sam sem vedno fasciniran nad izjemnim 
bogastvom knjižnic in arhivov, ki jih ima Du-
naj. Posebej naj poudarim, kako pametno 
politiko vodijo te knjižnice, saj za razliko od 
denimo ljubljanske Narodne in univerzitetne 
knjižnice poskušajo tudi najdragocenješe ro-
kopise in redke tiske narediti čim bolj dosto-
pne javnosti. Sam sem se o tem prepričal, ko 
so mi v Dunajski deželni knjižnici brez ka-
kršnegakoli kompliciranja dali na voljo neko 
delo iz 16. stoletja, katerega obstaja le še ena 
kopija, ob tem pa dodali,da naj mirno tudi 
fotografiram knjigo, če želim, le popisati je 
ne smem. Pri nas marsikje česa takega niti v 
sanjah ne bi doživel.
Če se pri nas ukvarjaš s historično antropo-
logijo, je nujno, da znaš nemško, ker so bolj 
ali manj vsi starejši viri v nemščini. Sestav-
ni del te zgodbe pa je gotica. Tiskana goti-
ca ni težka za branje in se je hitro naučiš. 
Trenutno pa se ukvarjam še s pisano, ki se 
je morda starejši spominjajo še pod imenom 
'korenšrift'. Ta oblika pisave je precej bolj 
zapletena in težko berljiva, še posebej, če pi-
sar ni bil ravno dosleden pri lepopisu. Verja-
mem, da mi bo sčasoma uspelo tudi to.   

Tvoj prvi vstop v svet folklore je bil verjetno 
že doma, v Črni. Kaj te je tako močno pote-
gnilo v svet plesa in kakšna je bila potem 
pot do prestižne slovenske umetniške fol-
klorne skupine?
Verjetno so, kot se to pogosto v življenju 
dogaja, tudi to pot igrala pomembno vlogo 
naključja. Vse se je pričelo v Črni pri FS 
Gozdar, štel sem okrog 15 let, skupino pa je 
takrat vodil Peter Šumnik. Ko sem prišel na 
študij v Ljubljano, sem slučajno pristal pri FS 
Emona, po nekaj letih pa sem se na povabilo 
Andreja Kosa, takratnega glavnega korepe-
titorja, odločil, da se pridružim Akademski 
folklorni skupini France Marolt. Kot etnolo-
ga me je ples precej zanimal in mi je posta-
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vljal serijo vprašanj, zato sta moja strokovna 
pot etnologa in ljubitejska pot plesalca šli z 
roko v roki. Pri AFS France Marolt so hitro 
opazili neko dodatno znanje, ki sem ga kot 
etnolog imel, ter mi podelili vlogo plesnega 
učitelja ene od skupin. Nekaj let zatem je ta-
kratni umetniški vodja Mirko Ramovš skli-
cal sestanek ožjega umetniškega in izvršne-
ga odbora ter naznanil svojo upokojitev pri 
AFS.  Ker mora po pravilih razglasiti svoje-
ga naslednika, je povedal, da bi želel, da to 
vlogo prevzamem jaz. Sprva sem sicer ne-
koliko okleval, ker gre za precej obsežno in 
zahtevno nalogo, a na koncu sem delo ume-
tniškega vodje le sprejel. 

Kaj pomeni biti umetniški vodja mednaro-
dno znane folklorne skupine, kot je Aka-
demska folklorna skupina France Marolt? 
Kakšen je opis tvojega dela?
Biti vodja te skupine je tako izziv kot veli-
ka odgovornost. Delo skupine poteka pre-
cej drugače kot pri drugih skupinah, saj je 
AFS France Marolt sestavljen iz treh skupin 
plesalcev in dveh orkestrov, ki se po potrebi 
dopolnjujejo še z zunanjimi izvajalci. Orga-
nizacija zato zahteva veliko koordinacije in 
načrtovanja. Ko so moji plesalci in druge sku-
pine na dopustih, se mi prične najbolj kreati-
ven del leta, saj je čez poletje treba postaviti 
novo sezono za skupino, določiti novitete, ki 
jih bomo izvajali, postaviti nove postavitve, 
določiti zunanje izvajalce, s katerimi bomo 
sodelovali, postaviti terminske plane koncer-
tov, vaj idr.; skratka, avgust in september sta 
namenjena načrtovanju nove sezone. Tekom 
leta pa seveda izvajanju programa, ki je za-
črtan, pogodbenim obveznostim, ki jih ima 
skupina do države, mesta Ljubljana ali dru-
gih naročnikov, največ energije pa vlagamo 
v vrhunec naše sezone, torej v letni koncert. 

Kaj sploh spada pod termin 'slovenski ljud-
ski ples'?
Uff … To je precej problematično poimenova-
nje. Sicer mi terminološka prerekanja nikoli 
niso bila blizu, a je vseeno treba tu in tam 

pojasniti kakšno dilemo okrog poimenovanj. 
Če sem konkreten, znanstveno ne moremo 
nedvoumno definirati niti ene od treh besed 
v sintagmi slovenski ljudski ples. S tega zor-
nega kota je zato raba tega pojma sporna. 
Za neko splošno rabo pa naj bi pojem obse-
gal plese, ki so se v preteklosti ali se plešejo 
še danes na slovenskem etničnem ozemlju. 
Najbolj prepoznavni so plesi, ki jih prika-
zujejo folklorne skupine. Gre predvsem za 
plese, ki so že pred 19. stoletjem prihajali k 
nam, v največji meri z nemškega govornega 
področja, deloma tudi drugih, in so bili pri 
nas navzoči nekje do srede 20. stoletja, nekaj 
teh pesov je poznanih še danes, npr. polka, 
valček, sotiš, šamarjanka … Vsekakor pa to 
niso vsi plesi, ki bi jih lahko šteli za kultur-
no dediščino Slovencev. Pogrešam namreč 
zavest o tem, da smo že pred prvo svetov-
no vojno, še posebej pa po njej, poznali vr-
sto plesov, ki so prišli k nam iz angleško ali 
špansko govorečih dežel, kot so npr. tango, 
fokstrot, swing idr. Tudi slednji plesi spadajo 
v plesno dediščino na Slovenskem.

Si vnesel v repertoar in način dela AFS kaj 
svojega, kako novost?
Vsak umetniški vodja mora vnašati nove 
stvari. Gre za neke vrste pečat, ki ga mora 
vodja dati skupini. Sam sem posegel po do-
slej manj znanih področjih plesne kulture, 
kot so rekonstrukcije plesov iz starejših ob-
dobij. Letošnja rdeča nit sezone bo poveza-
va med ljudskim in umetnim plesom plesnih 
mojstrov, česar se folklorne skupine doslej 
še sploh niso lotevale. Z Maroltom se trudim 
tudi izhajati iz doslej še neobdelanega teren-
skega gradiva, ki ga najdem ob raziskova-
nju. Kot je bilo zapisano v recenziji našega 
koncerta: s takšnim načinom dela vztrajno 
premikamo meje poustvarjalne dejavnosti 
na Slovenskem.

Kje vse ste že nastopali s skupino Marolt, 
koliko sveta ste že preplesali?
Maroltovci smo nastopali že po celem svetu. 
Ostala nam je le še ena celina, ki je nismo obi-

INTERVJU
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skali, in sicer je to Avstralija. Kljub načrtom, 
ki smo jih že nekajkrat imeli, da bi Avstralijo 
obiskali, se je vedno zalomilo pri denarju, saj 
prepeljati tolikšno skupino z enormno koli-
čino prtljage na drugi konec sveta, pomeni 
tudi izredno drag projekt. 

V pripravi imaš dve knjigi. Prva bo govorila 
o kulturi plesa na Koroškem. Katere izsled-
ke, če se da povedati na kratko, bomo lahko 
prebrali v njej in kdaj bo izšla?
Res je. Prva knjiga je že v lekturi, tako da me 
čez praznike čaka pregledovanje besedila. 
Knjiga bo govorila o plesni kulturi na Koro-
škem, s poudarkom na Mežiški dolini. Gre 
za sistematiko in opis plesnih dogodkov ter 
odgovarja na nekatera etnološka vprašanja, 
ki so povezana z raznimi temami: Cerkvijo, 
policijo, nasilništvom na plesu, uživanjem 
alkohola ob plesnih priložnostih itd. V delu 
sem poskušal zbrati čim več historičnega 
gradiva iz vse južne Koroške, terensko delo 
pa je bilo vezano izključno na Mežiško doli-
no. V knjigi bo objavljena tudi zbirka plesov, 
ki so jih poznali v krajih od Črne do Kotelj.

Druga knjiga pa bo pravzaprav tvoj dokto-
rat. O čem boš pisal oziroma že pišeš?
Druga knjiga je šele v povojih. Med pisanjem 
prve so me k sodelovanju povabili na Sloven-
skem narodopisnem inštitutu v Celovcu. Že-
leli so, da nekaj takega, kot sem napisal za 
Mežiško dolino, napišem še za Rož, Podjuno, 
Ziljo in Kanalsko dolino.
Vse skupaj je še v fazi zbiranja gradiva, pi-
sanja osnutkov in posameznih poglavij ter 
razmišljanja, kako se spopasti z nekaterimi 
temami. Delo bo posvečeno predvsem raz-
misleku in analizi družbenega nadzora in 
pravne zgodovine, povezane s plesno kultu-
ro. 

Trenutno še imaš status študenta, ker pri-
pravljaš doktorat. Obenem si član Zveze 
kulturnih društev  Ljubljana. Kako se torej 
preživljaš?
Trenutno sem študent doktorskega interdi-

sciplinarnega študija humanistike in družbo-
slovja v Ljubljani. V veliki meri se preživljam 
z delom na odru, torej z napovedovanjem 
prireditev. Gre za tisto delo, ki mi je precej 
ljubo. Ko ti enkrat odrske deske in mikrofon 
zlezejo pod kožo, potem se jim zlepa ne mo-
reš odpovedati. Poleg tega večkrat preda-
vam na raznih seminarjih, vodim različna 
izobraževanja, delam z ostalimi folklornimi 
in drugimi plesnimi skupinami. Trenutno se 
ubadam s pripravo programa za mladinski 
zbor Radia Slovenija, kjer se želijo ob petju 
predstaviti tudi z za zbor na sodoben odrski 
način prilagojenim ljudskim plesom.
Ker pa je v zadnjih letih za razne kulturne 
dejavnosti odmerjenega precej malo denar-
ja, zdaj honorarno opravljam še delo sekre-
tarja na ZKD Ljubljana. Vsega po malem to-
rej, tako da se, kot bi rekli pri nas, 'poflika'.

Kaj meniš o današnjem statusu kulturnika 
na Slovenskem? Kako debela je rezina kru-
ha poklicnega kulturnega delavca?
Žal je danes tako, da je kulturnikom odreza-
na tanka rezina kruha. Ko se pripravljajo 
projekti in programi, se je treba vedno bolj 
boriti. Zelo se bojim, da se je pričel proces 
privatizacije kulture, kar brez dvoma pome-
ni zelo slabe obete.
Opažam pa, da težke okoliščine ne veljajo za 
vse. Če imaš pravi pedigre oz. močne zveze, 
ti je lahko tudi v kulturi precej lepo postlano. 
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Takšnih kulturnikov je sicer malo, a obsta-
jajo. Nedavno sem bil na otvoritvi nekega 
gledališča, v katerem se bo obračalo kar 
nekaj denarja, in kjer se je na daleč videla 
povezanost upravljalcev tega gledališča s 
politično in kapitalsko elito. Grozljivo je bilo 
opazovati, kako je bilo vsem paradirajočim 
'pomembnežem' prav malo mar za prepro-
ste ljudi, ki so prišli na prireditev. Elita se 
je namreč zaprla v hišo in imela zasebno 
predstavo, ljudje pa so morali na njih zunaj 
čakati. Sam sem protestno predčasno odšel. 
Sprašujem se, kakšno sporočilo nam daje ta-
kšna kultura in komu je namenjena. 

Koliko pri svojem delu sodeluješ tudi z Ma-
rijo Makarovič, krajanom znano kot avtori-
co knjige Črna in Črnjani?
Z Marijo sva precej povezana. Redno sode-
lujeva pri različnih raziskavah po vsej Slo-
veniji. Zelo sem vesel, da sva na zvezi, saj 
je starosta slovenske etnologije z izjemnimi 
izkušnjami in znanjem. Ko se voziva skupaj 
na terene, se avto spremeni v etnološko pi-
sarno in debat, vprašanj ter dilem nikakor 
ne zmanjka. Ves čas drug drugega dopol-
njujeva in preizkušava v strokovnih nazorih. 
Ona z izkušnjami in izjemnim opusom del, 
jaz njo pa z nekimi drugačnimi idejami, ki 
se pojavljajo v sodobni etnologiji. Ker so naju 
na terenu spraševali, če sem njen vnuk, je iz 
tega nastalo to, da jo kličem kar bica, ona pa 
mene vnuk Sime.

Črnjani te najbolj poznamo kot recitatorja 
in povezovalca programov na različnih kul-
turnih prireditvah v našem kraju. Koliko in 
kakšne scenarije si že pripravil za raznora-
zne odre po Sloveniji?
Ko si človek toliko časa v kulturi, se ne vpra-
šaš, kaj vse si že naredil, ampak česa še nisi. 
Moram priznati, da tega že dolgo ne štejem 
več, vsekakor pa se razne prireditve, na ka-
terih sem sodeloval ali jih prirejal, štejejo v 
stotinah. Sploh kot napovedovalec sem de-
lal prav povsod. V šali rad povem, da nisem 
napovedoval le še na nogometni tekmi. Po-

udarim pa naj, da se zadnja leta prireditve 
največkrat povezujejo predvsem s svetom 
plesa, torej z delovanjem AFS France Marolt 
in drugimi skupinami.

Kako v obilici vsega tega dela najdeš še kaj 
prostega časa? Imaš še kak hobi, da malo 
izprežeš?
Dela je res veliko, ampak moram poudariti, 
da mi je predvsem raziskovanje in pisanje o 
plesu tako rekoč hobi. Danes, ko je treba de-
lati vse na hitro in s čim večjo produkcijo, je 
skoraj skregano z zdravo pametjo, da delaš 
z arhivi in po terenu, kar terja precej časa. 
Če v tem ne najdeš užitka, potem tega ne 
moreš delati. Stroka mi je zato svojevrsten 
hobi, saj me nenehno grize z novimi vpraša-
nji, ki mi ne dajo miru. V zadnjih mesecih pa 
žal opažam, da mi vse preredko uspe sesti 
za računalnik k pisanju, zato upam, da bo v 
prihodnje bolje.
Poleg strokovnega dela pa izjemno rad sko-
čim na kakšen gorski vrh. Vsaj nekajkrat 
letno moram obiskati predvsem koroške 
planine. Kljub temu da sem prehodil že mar-
sikaj, lahko rečem, da Raduha in Peca sega-
ta v sam vrh na seznamu mojih priljubljenih 
vrhov. 

Ali imaš poleg obeh knjig, ki ju planiraš iz-
dati, kar je seveda velik zalogaj, še kakšne 
druge načrte, morda bolj dolgoročne, skri-
te?
Vsekakor doktorirati v najkrajšem možnem 
času, a to bo trajalo vsaj še dve leti. Kar se pa 
pisanja tiče, pa lahko rečem le, da že izdaja 
ene knjige terja izjemno količino časa, vesel 
bom, če mi sprva uspe izdati načrtovani, saj 
bom s tem imel vsaj še nekaj let dela. Kaj več 
trenutno nočem niti misliti.

Hvala za zanimive odgovore. Prepričana 
sem, da boš svoje načrte ne le uresničil, am-
pak še nadgradil s svojim pridnim razisko-
vanjem. Na tvoji poti ti v imenu bralcev Čr-
janskih cajtng želim veliko uspeha.

Irena Greiner
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KLEKLJARSKA RAZSTAVA OB 15-LETNICI
KLEKLJANJA V ČRNI NA KOROŠKEM

Naša klekljarska sekcija Črna je 
letos priredila že 7. samostojno raz-
stavo v okviru 57. Koroškega turi-
stičnega tedna  (10. 8.–19. 8. 2012) 
v Črni na Koroškem. Naša sekcija 
spada pod Društvo klekljaric Koro-
ške, katere članice smo že 8 let.
Letošnja razstava je bila za nas ne-
kaj posebnega, saj v Črni na Koro-
škem klekljamo že 15 let.
Naša učiteljica klekljanja Tončka 
Strel nas je vsa ta leta učila umetno-
sti v belem. Kot je dejala naša vzor-
nica, učiteljica klekljanja iz Žirov, 
gospa Marica Albreht: »Čipka ni le 
bel prtiček, ampak je umetnost.« In 
letošnja razstava je dokazala prav to. Zdru-
žili sta se fuzija in čipka in se zlili v izdelke, 
ki so unikatno delo naših članic Slavice Si-
metinger in Sonje Grl. Izvirnost v spečem 
kralju Matjažu v gori Peci, jaslice in štirje 
letni časi, ki jih dopolnjuje v ozadju  še sli-
karska tehnika, je delo, ki ga je težko opisa-
ti z besedami. Ob ogledu se ti utrnejo le tihi 
vdihi občudovanja. Prav tako so umetnost za 
sebe tudi slike dveh pianistov. Ostali  izdelki  
so standardni, pa so bili prav tako čudoviti, 
posebej pa jih ne omenjam, ker lahko take 
vidiš tudi drugod po razstavah in so narejeni 
po klasičnih vzorcih.
In prav v tem se razlikuje naša razstava od 
drugih, saj tu ne vidite le klasične idrijske 

čipke, ampak vedno nekaj novega, posebne-
ga in ob dobri postavitvi Slavice Simetinger 
ti izdelki seveda dobijo poseben čar. 
Težko je z besedo opisati posebnosti teh del, 
zato njihovo vrednost lahko ocenijo le ti-
sti, ki so nas prišli obiskat in so si razstavo 
ogledali. Obisk je bil, kljub temu da je Črna 
tako majhna, kar zadovoljiv, saj smo imele 
obiskovalce iz širne Slovenije, pa tudi tujine. 
Zato mislimo, da smo kar veliko naredile za 
prepoznavnost našega kraja. 
Za uspešno izvedeno razstavo pa se mora-
mo posebej zahvaliti še našim zvestim spon-
zorjem, ki nam vsako leto pomagajo. Iskre-
na hvala. 
Črnjani nismo bogat narod, smo pa bogati 
po srcu in dejanjih. Želimo si, da bi naše iz-
delke videla širša Slovenija, zato smo pripra-
vljene sodelovati in razstavljati tudi v drugih 
krajih.

Zapisala predsednica sekcije
Črna na Koroškem

Ivanka Šušel

Fotografiji: Tomo Jeseničnik
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V TAB-u NA DNEVU ODPRTIH VRAT

Dan odprtih
vrat TAB-a je
privabil veliko
krajanov

V proizvodnji prevladuje računalniški nadzor

Marsikatero
težko delo
opravi robot

Nova 
montažna 
linija E

Formacija

Novo
moderno
skladišče

Foto: I. G.
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DELOVANJE OBČINSKE ORGANIZACIJE 
RDEČEGA KRIŽA ČRNA 

Dejavnosti iz programa Občinske organiza-
cije Rdečega križa Črna na Koroškem, ki se 
izvajajo neprekinjeno skozi celo leto 2012, so 
bile v celoti usmerjene v preprečevanje, laj-
šanje in zmanjševanje socialnih stisk posa-
meznikov in družin z območja Občine Črna 
na Koroškem. Ob letošnjih katastrofalnih 
poplavah pa smo se odborniki še posebej 
angažirali v sodelovanju z Občino Črna na 
Koroškem in organizacijo Karitas. 

Občinska organizacija RK Črna na Koro-
škem pa je, tako kot vsako leto, tudi v letu 
2012 sodelovala pri izvajanju dejavnosti in 
aktivnosti, kot so predvidene v programu 
Območnega združenja RK Mežiška dolina, 
kakor tudi s pristojnimi službami na podro-
čju socialnega varstva občine Črna na Koro-
škem in Osnovne šole Črna na Koroškem.

Izvajanje vseh dejavnosti se vrši preko posa-
meznih članov Občinskega odbora in osta-
lih prostovoljcev.

V letu 2012 je Občinska organizacija RK 
Črna na Koroškem v skladu s planom za 
leto 2012 izvedla aktivnosti na področju kr-
vodajalstva. V tednu Rdečega križa smo 
sodelovali z Osnovno šolo in vrtcem Črna. 
Otroci so nas obiskali v naših prostorih. Kot 
vsako leto doslej je bila posebna skrb posve-

čena starejšim občanom. Skupaj z ostalimi 
društvi v občini smo pred praznikom velike 
noči obiskali oskrbovance, ki prebivajo v 
Domu starejših na Prevaljah in v Črnečah, 
ter jih obdarili. Skozi vse leto je skladišče 
oblačil odprto prvo sredo v mesecu ali pa po 
dogovoru.

Tudi letos smo pomagali otrokom, da so se 
lahko udeležili zdravstvenega letovanja na 
otoku Krku. Ob tem se zahvaljujem direktor-
ju TAB-a d.d. za donirana sredstva. Občin-
ska organizacija RK Črna na Koroškem pa 
je pomagala občanom s plačilom položnic in 
delovnih zvezkov, kakor tudi s prehrambe-
nimi artikli. Skupaj s sorodnimi društvi smo 
obiskali starostnike, ki so dopolnili v letu 
2012 častitljivo starost 90 let, in jih priložno-
stno obdarili. Še kaj bi se našlo. 

Stiska ljudi je tudi v naši občini vedno ve-
čja. Prostovoljci občinske organizacije RK 
Črna na Koroškem vabijo vse tiste, ki se ču-
tijo ogrožene in so v stiski, da se obrnejo na 
naše prostovoljce. Sami vseh stisk ne more-
mo prepoznati ali pa jih sploh ne poznamo. 
Pomagali bomo po svojih zmožnostih. Kon-
taktna številka je 8703056 (ga. Ingrid). 

Predsednica OO RK Črna na Koroškem
                                           Ingrid Jančar  

Tudi letos je Občina
pripravila posebno pogostitev
za starejše občane
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Utrinek  z dobrodelnega koncerta 2012

KAKO JE DELOVALA ŽUPNIJSKA
KARITAS V LETU 2012

V letu, ki se počasi izteka, smo bile sodelavke 
župnijske Karitas precej dejavne, po svojih 
močeh smo se trudile vsaj delno pomagati 
ljudem v stiski, vsem, ki so se obrnili na nas.
Delo se je pričelo že kar v mesecu januarju, 
ki nam je  služil za izobraževanje na seminar-
jih, ki nam jih omogoči nadškofijska Karitas 
Maribor. V začetku marca smo se udeležile 
Karitasovega plenuma, kjer se zberemo pro-
stovoljci iz vse mariborske nadškofije. Sre-
čanje nam nudi dosti lepega druženja med 
enakimi ter izmenjavo izkušenj in mnenj.
Na  cvetno soboto smo že tradicionalno obi-
skale stanovalce v Domu starejših na Preva-
ljah. Obdarile smo preko 30 stanovalcev s 
tradicionalno pisanko in malim snopom, ki 
jim lahko služi za praznično vazo. 
V mesecu juliju smo nekaj našim sokraja-
nom omogočili oddih na morju, kar poteka 
že več let.
V letu 2012 smo razdelile preko 5.000 kg hra-
ne iz zalog EU. Tiste artikle, ki so manjkali v 
dobavi, pa smo dokupile s svojim prisluženim 

denarjem, ki ga dobimo s 
prodajo svojih ročnih del 
in z organiziranjem do-
brodelnega koncerta, ki 
je bil letos že 10. po vrsti.
Prav tako smo se letos 
aktivno angažirale pri 
pomoči saniranja poplav 
v mesecu novembru. Za-
upano nam je bilo delo v 
krizni komisiji v sodelova-
nju z RK Črna na Koro-
škem. Z Ingo Jančar sva 
obiskali vse prizadete v 
poplavah, popisali škodo 
in na podlagi le-tega za-
govarjali upravičenost do 
pomoči - in seveda tudi 
uspeli. Povedati moram 

tudi to, da se je županja Romana Lesjak zelo 
aktivno vključila v delo in nama pomagala z 
usmerjanjem in nasveti.
Z vsem naštetim našega dela še zdaleč ni 
konec. Pričenja se delo s poročili in seveda 
s pripravami za naslednje leto. Upam, da 
nam bo s pomočjo vseh sokrajanov, dobrih 
kmetov, Občine in s podporo našega župni-
ka mag. Toneta Vriska  tudi uspelo.

Franja Veršnik

ČESTITKA

Občina Črna na Koroškem čestita na-
šemu občanu in članu Čebelarskega 
društva Črna JOŽETU OSERBANU 
iz Rudarjevega 3, saj je na medna-
rodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni prejel zlato 
medaljo za gozdni med.
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SREČANJE KRAJANOV
LUDRANSKI VRH – BISTRA 2012

VAŠKE SKUPNOSTI

»Domov, domov,« vsem pozvanja v srcu, kjer-
koli hodimo po širnem svetu. Le zakaj tako, 
saj marsikje lahko preživimo boljše dni in 
srečamo prav tako iskrene prijatelje? Pa 
vendar se iz dneva v dan vračamo tja, ker v 
nas živi neka sila, ki premaguje razum in je 
živim bitjem prirojena.
Le zakaj se ptice iz leta v leto vračajo v svoj 
rojstni kraj in premagujejo na tisoče kilome-
trov naporne in nevarne poti; in ribe se nam 
iz nerazumljivih razlogov vračajo v svoje 
rojstno okolje; in celo cvetje se naseli v čisto 
določenih krajih? Le zakaj? Domači kraj je 
zaznamovan v genih vseh bitij in človek ni 
izjema.
Lepo je, kadar ta kraj zaživi in se srečajo 
sosedje, prijatelji in znanci. To naše domove 
obogati ter v nas naseli nek notranji mir. 
Torej tudi pri nas je zaživelo, in sicer smo se 
na lepo sončno oktobrsko soboto, 6. 10. 2012, 
krajani Ludranskega Vrha in Bistre srečali 
na izletniški kmetiji Smrečnik-Gorza, kjer so 
nam člani odbora vaške skupnosti Ludran-
ski Vrh - Bistra organizirali čudovito popol-
dne. Bilo nas je okrog osemdeset, od najmlaj-
ših do najstarejših.
Druženje se je pričelo s kosilom in nadalje-
valo s sveto mašo, pri kateri smo se spomnili 
vseh pokojnih krajanov ter pomolili zanje. 
Ob zaključku nas je župnik Tone Vrisk z lepi-

mi besedami in božjim blagoslovom popeljal 
v prijetno popoldne, ki smo ga preživeli ob 
različnih družabnih igrah. Organizatorji so 
poskrbeli tudi za majice; vsak udeleženec je 
prejel eno kot darilo. Ker so pečeni kostanji 
in sladek mošt značilnost oktobrskih dni, jih 
tudi pri nas ni manjkalo. Gospodinje so pri-
pravile raznovrstno pecivo, tako da smo se 
tudi dobro posladkali, medtem ko smo med 
sabo izmenjali nekaj lepih besed in obudili 
dogodke, ki so nas spremljali skozi preteklo 
leto. Ko se je bližal večer, so zaigrali harmo-
nikarji, ob glasbi pa smo se sprostili in za 
najbolj nadobudne in zabave željne je večer 
trajal pozno v noč. Naše druženje je pope-
strila tudi županja Romana Lesjak, za kar 
se ji lepo zahvaljujemo. Zahvala tudi domači-
nom na izletniški kmetiji Smrečnik - Gorza, 
ki so z veliko gostoljubnostjo in prijaznostjo 
poskrbeli za odlično hrano in pijačo skozi 
celotno druženje.
Toda čas gre naprej in neizmerno se veseli-
mo naslednje jeseni, ko se bomo spet srečali, 
ko bo spet zaživelo in spet se bo zapisal nov 
list v knjigo spominov vsakega posamezne-
ga krajana.

Tanja Šepul
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VAŠKE SKUPNOSTI

VAŠKA SKUPNOST PODPECA

V mesecu novembru smo na Štoparje-
vem začeli s pripravljalnimi deli za pre-
plastitev makadamske ceste. Končali 
smo tudi z deli za odvajanje meteornih 
vod.

Poleg dela smo poskrbeli za druženje.  
22. septembra smo organizirali drugi  
Markanov pohod na Peco. S kombiji, ki 
jih je posodil CUDV Črna, smo se odpe-
ljali do spodnje postaje gondole v Avstriji. 
Z gondolo, ki je obratovala samo za nas, 
smo se dvignili proti zadnji postaji. Vrh 
Pece je vabil v čudovitem poletno-jesen-
skem soncu.
Pot je bila krasna, vrh osvojen, po spustu do 
koče na Peci je sledil krajši postanek, nato 
pa pot v Heleno. Udeleženci so bili utrujeni, 
a gobova juha in malica na Olmu sta jim vlili 
novih moči za zabavno druženje. Drugo leto 
želimo še več udeležencev, povabili bomo 
tudi prijatelje z druge strani Pece.

Ob seštevanju vsega dobrega bi pohvalil 
tudi delo športnega društva in predsednika 
Boštjana Vrhnjaka - Vrhija. Prizadevni člani 
društva so uredili igrišče za odbojko, mali 

nogomet in uredili oporne zidove pred ke-
gljiščem. 

Ob izteku leta 2012 se zahvaljujem vsem, ki 
ste na kakršenkoli način pomagali kraja-
nom Vaške skupnosti Podpeca, veliko je bilo 
postorjenega, tudi majhne stvari, ki jih ne 
vidimo.

Predsednik Vaške skupnosti Podpeca
Mirko Rajzer

Udeleženci na pohodu čez Peco

VAŠKA
SKUPNOST 
KOPRIVNA

Po poplavah so
bili vsi krajani
Koprivne
pripravljeni
pomagati,
skupaj z vojsko 
so sanirali plaz
pri Paličniku
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ALPINISTIČNI KLUB ČRNA
ZDENKO ŽAGAR – 40 LET ALPINIST 

IN  34 LET GORSKI REŠEVALEC
Odpovedati se življenju, v katerega ve-
ruješ, samo zato, ker se bojiš, da ti bo

sreča obrnila hrbet, bog obvari!

                                           Walter Bonatti

Plezati je začel pred 40 leti in se kot 18-letni 
mladenič z dušo in srcem zapisal goram. 
1972. leta se je priključil takratnemu Koro-
škemu alpinističnemu odseku. Dve leti ka-
sneje je bil ustanovljen Alpinistični odsek 
Črna (danes alpinistični klub) in Zdenč, kot 
mu pravimo alpinisti, je vse od ustanovitve 
naprej njegov član. V dolgem in aktivnem 40-
letnem udejstvovanju je opravil preko 500 al-
pinističnih vzponov. V njegovi zavidljivi zbir-
ki vzponov si oglejmo le najpomembnejše.

Začel je tako kot večina koroških alpinistov 
v domači Raduhi, kjer je številnim vzponom 
v stenah Raduhe dodal tudi prvenstveno 
Zdenkijevo smer. V  Grintovcih izstopata Di-
rektna smer v Štajerski Rinki in Herletova v 
Ojstrici. V množici vzponov, ki jih je opravil v 
Julijskih Alpah, ga srečamo tudi v legendar-
nem Čopovem stebru v severni steni Trigla-
va in nekdaj razvpiti Zajedi Šit nad Tamar-
jem. V domačih gorah zelo rad pleza tudi 
zadnja leta vedno bolj popularne zaledenele 
slapove. Med drugim se je preizkusil v slapu 
Lucifer v Mokrih pečeh v Martuljku.

Po plezalnih začetkih v domačih gorah ga je 
pot vedno pogosteje zanesla v tuje gore. Tudi 
tam se je preizkušal v vseh zvrsteh plezanja: 
letnem, zimskem in lednem. V narodnem 
parku Paklenica je preplezal znameniti Klin, 
Velebitaško, Raz za malo kladivo in številne 
druge smeri. V Prokletijah se je spopadel z 

Grapo Kopja. Na Grossglocknerju je poleg 
Pallavicinija preplezal prvenstveno Koroško 
smer v Glocknerwnadu. V znamenitih Treh 
Cinah v Dolomitih je plezal  Cassinovo dire-
tissimo v Punta di Fridi, v Mont Blanc du Ta-
culu pa Gervasuttijev ozebnik.

Bil je na sedmih alpinističnih odpravah. Svoj 
odpravarski krst je doživel leta 1979, ko se 
je s prijatelji iz AO Črna podal v Romsdal-
ske Alpe na Norveškem. Že naslednje leto je 
bil udeleženec koroške odprave v perujske 
Ande, kjer je v skupini Cordillere Villcano-
te poleg več osvojenih pettisočakov v deviški 
steni šestisočaka Pico Tres preplezal prven-
stveno Jugoslovansko smer. 1983. leta se mu 
je v času meddruštvene koroško-primorske 
odprave v Kavkazu rodil sin Nejc.  Sinovo 
rojstvo je proslavil z vzponom po JV ozeb-
niku na drugo najvišjo evropsko goro Kaz-
bek v Gruziji. 1987. leta je bil v Karakorum-
ski Himalaji v Pakistanu v okviru črnjanske 
odprave namenjen na težak sedemtisočak 
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Rakapoši, a mu je to preprečilo  zelo  slabo 
vreme. Po nekaj letih odpravarskega premo-
ra se je 1996. povzpel na drugi najvišji vrh 
Južne Amerike - šesttisočak Ojos del Salado, 
ki mu do 7000 m manjka le dobrih 100 višin-
skih metrov. V Cordilleri Blanci v Peruju je 
bil nato še dvakrat. L. 2006 se je na odpravi 
GRS Koroške povzpel na pettisočak Ishini-
co, 2009. pa je na odpravi ob 35-letnici Alpini-
stičnega kluba Črna poleg drugih osvojenih 
pettisočakov v Yanapacchi preplezal prven-
stveno Črnjansko smer.

Zdenču poleg družine in otrok več kot špor-
tno plezalni dosežki v gorah pomenijo do-
živetja in prijatelji. Zato mu je pri njegovih 
alpinističnih podvigih vedno bila na prvem 
mestu varnost. Svoje odgovorno ravnanje je 
pokazal 1996. leta, ko se je zaradi časovne sti-
ske obrnil le 50 m pod vrhom najvišje južno-
ameriške gore Aconcague. Pa mu ni bilo žal, 
čeprav je bila odločitev zelo težka. Zdenč je 
sposoben udejanjiti  razmišljanje Nejca Za-
plotnika, ki ugotavlja, da je odpovedati se ci-
lju veliko težje, kakor doseči ga. Marsikoga, 
ki tega ne zmore, danes ni več.

Od 1978. leta je tudi član Gorske reševalne 
službe, kjer sta mu vodilo za delovanje nje-
gova srčnost in neizčrpen altruizem. Noben 
napor ob kateri koli uri dneva mu ni odveč, 
kadar je treba pomagati sočloveku v stiski. 
Zavzeto in odgovorno opravlja volontersko, 
a zahtevno delo gorskega reševalca že pol-
nih 34 let.

Je izjemen, nenadomestljiv prijatelj vsem, s 
katerimi se naveže na plezalno vrv. Je skro-
men, a hrepenenje po gorah je sestavni del 
njegovega vsakdana. Zanj še kako velja is-
krica legendarnega Joža Čopa, ki je dejal: 
»Nikoli nisem plezal zaradi slave ali časopi-
sov, da bi si potem ljudje z menoj brisali za-
dnjo plat.«

Ker pa naš Zdenč letos praznuje 40 let alpi-
nističnega udejstvovanja in ima med aktivni-
mi člani kluba najdaljši staž, si ta skromen 
oris njegove alpinistične poti gotovo zasluži. 
Le redki so, ki jim je dano, da so tako dolgo 
plezalno aktivni. Velika večina se po nekaj 
letih plezanja umakne v varnejše oblike ži-
vljenjskega udejstvovanja.

Vsi člani kluba upamo, da bo Zdenč še dol-
go plezal. Ne samo da bo s tem bogatil sam 
sebe; s svojo skromnostjo, nesebičnostjo, pri-
jateljstvom in ljubeznijo do gora bo bogatil 
tudi vse njegove plezalne sopotnike. Zdenča 
smo letos predlagali tudi za priznanje zlati 
grb občine Črna, a vse zgoraj napisano ni 
prepričalo občinske komisije o upravičeno-
sti predloga. Niti odgovorili nam niso. Pa nič 
ne de. Skupaj z njim bomo še naprej zahajali 
tja, kjer smo najraje – v gore. Ni je hujše bole-
zni, kot je pomankanje gora (France Avčin).

Igor Radovič
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50  LET  SMUČARSKEGA KLUBA ČRNA
Obeležje jubileja in podelitev priznanj

Prisotni člani upravnih odborov (nad 10 let) Olimpijci ob sedanjem predsedniku Borisu
Debelaku

Prisotni predsedniki Sodniki

Tekmovalci alpskih, tekaških in skakalnih sekcij Trenerji alpskih in tekaških sekcij

Foto: fotokrožek OŠ Črna
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Prvi trije z županjo in poslanko

ŠAHOVSKI TURNIR V ČASU
TURISTIČNEGA TEDNA

Ob letošnjem Koroškem turističnem tednu 
smo v nedeljo, 19. 8. 2012, v gostišču Drofel-
nik organizirali turnir posameznikov v hi-
tropoteznem šahu. Turnir je potekal po švi-
carskem sistemu 9 kol, čas na igralca je bil 
10 minut. Udeležilo se ga je 50 šahistov. Prvo 
mesto sta si delila Miran Zupe in Darko Su-
pančič, tretji pa je bil Domen Krumpačnik. 
Domačini so zasedli naslednja mesta: 24. 
Zdravko Burjak, 27. Hubert Ipavic, 30. Ivan 
Podlesnik, 32. Šemso Omerovič, 35. Mitja 
Pranjič, 36.  Branko Konečnik, 38. Ciril So-
njak, 39. Alojz Golob, 40. Velimir Čagorovič, 
43. Ferdo Leskovec, 47. Vasja Vončina, 48. Do-
men Bezjak in 49. Davorin Bezjak. Nagrade 
najboljšim sta podelili županja Romana Les-
jak in poslanka v Državnem zboru Polonca 
Komar. 
1. septembra pa je v Črni potekalo srečanje 
dopisnih šahistov. Srečanja se je udeležil tudi 

svetovni prvak v dopisnem Marjan Šemrl, ki 
je svoje vtise strnil v naslednjem članku.

Mitja Pranjič

SREČANJE DOPISNIH ŠAHISTOV
SLOVENIJE V ČRNI NA KOROŠKEM

Dopisni šah je zvrst šahovske igre, ki se igra 
na čisto poseben način. Nasprotnika si ne 
sedita nasproti, tako kot smo sicer navajeni, 
ampak se nahajata na povsem različnih lo-
kacijah, včasih na čisto drugem koncu sveta. 
Igrata oziroma analizirata vsak na svoji ša-
hovnici, poteze pa si v današnjem tehnološko 
modernem času sporočata preko interneta. 
Še pred dobrim desetletjem so se poteze pre-
našale preko redne pošte, od takrat je ostal 
tudi naziv dopisni šah.

Slovenci smo v tem načinu šahovske igre 
zelo dobri, saj po rezultatih sodimo v sam 

svetovni vrh. Imamo deset velemojstrov, sve-
tovnega prvaka in kopico medalj z najvišjih 
tekmovanj. Tudi Koroška je prispevala in še 
prispeva k tej uspešnosti velik delež. Že leta 
1986 je ekipa Črne na Koroškem nastopila na 
moštvenem prvenstvu Jugoslavije. Takratni 
igralci so bili: Jože Grabner,  Ivan Perman-
šek, Rudi Tevž,  Zdenko Oderlap in rezerva 
Stanko Fajt. Pred leti sta v slovenskih izbra-
nih vrstah odlično igrala Vlado Turičnik in 
Danilo Peruš z Raven. Največji uspeh koro-
škega dopisnega šaha pa je leta 2011 dose-
gel Črnjan Mitja Pranjič, saj je osvojil naslov 
mednarodnega mojstra. Za svojo uspešno 
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igro je Pranjič letos prejel še eno 
priznanje – izbran je bil v državno 
reprezentanco Slovenije, ki nas 
bo zastopala v predtekmovanju 
20. olimpijade v dopisnem šahu. 
Najbolj športni kraj v Sloveniji je 
tako dobil še enega olimpijca!

Prav Mitja Pranjič pa je bil po-
budnik, da se 1. septembra  letos 
dopisni šahisti srečamo v Črni 
na Koroškem. Že nekaj mesecev 
pred napovedanim srečanjem 
je slovenska šahovska in druga 
javnost spoznavala naravne le-
pote in druge znamenitosti Črne 
preko spletne strani slovenskega 
dopisnega šaha (http://www.dopisni-sah.eu/
Joomla/). Tako smo že vnaprej lahko veliko 
prebrali o Najevski lipi, o prelepih slapovih, 
o krajinskem parku Topla, o Peci, o Turistič-
nem tednu, o vsakoletni prireditvi Gradovi 
Kralja Matjaža in tudi o fenomenalnih špor-
tnikih, s Tino Maze na čelu.

Čeprav je bil za tisto soboto napovedan de-
ževen dan s krepkimi ohladitvami, nas to ni 
motilo, da se ne bi odpravili na pot. Priha-
jali smo z vseh koncev: Mariborčani iz sme-
ri Dravograda, Gorenjci z avstrijske strani, 
ostali pa preko Šoštanja. Pa sploh ni bilo 
tako hudo z vremenom - nekaj kapljic dežja 
in nekaj stopinj manj, kaj je to za potrpežlji-

ve in trmaste dopisne šahiste. Deležni smo 
bili toplega sprejema, jutranja kavica pa 
nam je pognala kri po žilah. Že ob prihodu 
je vsakega udeleženca posebej pozdravila 
županja Črne, gospa Romana Lesjak. Prav 
županji in Občini Črna gre velika zasluga, 
da smo bili dopisniki lahko gostje v kraju s 
tako čudovito okolico, ki smo jo doslej, resni-
ci na ljubo, premalo poznali. Pa to ni krivda 
Črne, ljudje smo danes tako naravnani, da 
vse preveč hitimo in ne vidimo lepot, ki so 
nam na dosegu roke.

Seja zbora dopisnikov 2012 se je odvijala v 
poročni dvorani Občine, ki nudi prekra-
sen ambient tudi za namen, po katerem se 
imenuje. Med nami sicer ni bilo kandidatov 
za tovrstni življenjski podvig, bodočim mla-
doporočencem pa lahko priporočimo nad-
vse primeren kraj, kjer bodo izrekli usodni 
»DA«. Še posebej, ker lahko kasneje nadalju-
jejo praznovanje v edinstvenem naravnem 
okolju, kjer tudi ustrezne gostinske ponudbe 
zlepa ne zmanjka.

Po uspešno zaključeni sobotni seji smo se po-
dali v zgodovinski in pravljični svet, ki ga lah-
ko doživite samo v Črni na Koroškem. Obi-
skali smo Etnografsko zbirko v Črni, kjer nas 
je gospod Alojz Repanšek skozi razstavljene 
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predmete popeljal v bogato zgodovino Črne 
in okolice. Alojzovo duhovito pripovedovanje 
nam bo še dolgo ostalo v spominu in prav 
zato si bomo o Črni zapomnili kakšno zani-
mivost več. In že je nastopil čas, da obiščemo 
Kralja Matjaža. Odpravili smo se proti Pod-
peci, kjer naj bi si napolnili lačne želodce. 
Toda, na poti nas je čakalo presenečenje …

Sredi »ničesar« smo se zaustavili. Tik ob ce-
sti je skrit zapuščen rudniški rov, v katerega 
smo vstopili. Ob razsvetljavi nekaj sveč so se 
naše oči hitro privadile na temo. Opazili smo, 
da nas v kozarčkih čaka nekaj opojnega in 
tekočega, kar nas je premamilo, da smo ko-
zarčke takoj pograbili. Toda joj … Iznenada 
se iz teme pojavi čudno bitje, ki nas ni prav 
nič prijazno sprejelo. Tako rekoč nepovablje-
ni smo vdrli v svet podzemnih škratov, perk-
mandeljcev, kot jim pravijo na Koroškem. Pa 
smo se dokaj hitro spoprijateljili z nenava-
dnim bitjem. Dovolil nam je, da dobimo vsak 
svoj kozarček, toda samo enega. Če bi si kdo 
polakomnil dva, bi se mu vse skupaj spreme-
nilo v navadno vodo.

Kmalu zatem pa smo le prispeli v Podpeco 
na ravnico Mitnek, kjer stoji gostilna Pri Ma-
tjažu. To je točno tam, kjer pozimi gradijo 
snežne gradove. Spoznali smo gostilničarja 
Matjaža Mrdavšiča, ki je nenavadno podo-
ben skrivnostnemu perkmandelcu. Ali pa se 
nam je to samo zdelo? Itak so si baje Korošci 
med seboj podobni, vsaj za neko vas to velja. 
Ampak, kosilo v tem idiličnem okolju je bilo 
pa več kot odlično. Za trenutek mi je bilo celo 
žal, da ne jem mesnih jedi, kajti ponudili so 
nam tudi eno največjih koroških specialitet 
- tovste grumpe.

Seveda niso vsi dopisniki vztrajali čisto do 
konca. Nekaterim se je mudilo domov, drugi 
pa se niso udeležili popoldanskega šahovske-
ga turnirja. Zato pa se nam je pridružilo ne-
kaj domačih šahovskih zanesenjakov, ki so 

nam še dodatno predstavili šege in navade 
na Koroškem, mi pa smo jim skušali prika-
zati lepote dopisnega šaha. Šahovski turnir 
je bil zanimiv in borben, domačini in gostje 
pa smo si bili skoraj enakovredni. Sam sem 
izredno vesel in ponosen, da mi je uspelo na 
turnirju osvojiti prvo nagrado – prekrasno 
sliko, ki je delo domačina Milana Pečovnika. 
Med domačini sta bila najboljša Peter Ferk 
na tretjem in Fikret Šahinović na petem me-
stu. Najbolj vztrajni smo počakali še na »ga-
silsko« fotografijo, pri kateri smo za ozadje 
uporabili ravnico Mitnek. Tu vsako zimo v 
januarju poteka tradicionalna prireditev 
Gradovi Kralja Matjaža, ko ekipe od vsepo-
vsod tekmujejo v tem, kdo bo izdelal najlepši 
grad ali skulpturo iz snega. Seveda se ob tem 
neskončno zabavajo in uživajo. Padla je za-
nimiva ideja in ni prav daleč do uresničitve, 
da tudi dopisni šahisti sestavimo ekipo za to 
tekmovanje. Seveda je motiv znan že vna-
prej – izdelali bomo sneženega šahovskega 
konja. Zagotovo bo posebna atrakcija.

Kaj reči za konec? Črnjani so se izkazali z 
imenitno organizacijo srečanja slovenskih 
dopisnih šahistov, mi pa smo neizmerno uži-
vali. Prepričan sem, da ni bilo zadnjič in da 
se v Črno še vrnemo. Večkrat!

Marjan Šemrl

ŠPORT
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RUPNIKOVA LINIJA NA KOROŠKEM

DA NE POZABIMO

STANJE JUGOSLAVIJE PO LETU 1920

Če želimo dobiti celovito podobo Rupniko-
ve linije, se moramo vrniti v preteklost, ko 
je bila gradnja neke obrambne linije le ide-
ja v glavah takratnih generalov in politikov. 
Slovence je prihodnost po prvi svetovni vojni 
čakala v skupni državi Slovencev, Hrvatov 
in Srbov oz. kasneje v Kraljevini Jugoslaviji. 
Slednja je imela po svojem nastanku leta 1918 
veliko notranjih in zunanjih sovražnikov. Tu-
kaj lahko izpostavimo predvsem odnose z 
Italijo, ki je zaradi Londonskega sporazuma, 
podpisanega leta 1915, zahtevala velik del Is-
tre. Z Rapalsko pogodbo leta 1920 je nastala 
istoimenska meja, ki pa je potekala globoko 
na slovenskem ozemlju, to pa je odnose med 
državama znatno poslabšalo. Mussolini je 
v času pred Aprilsko vojno večkrat sam na-
meraval napasti Jugoslavijo, a je prevladalo 
mnenje, da je naša vojska premočna. V ne-
kakšno zaščito pred morebitnim napadom 
z Balkana so v Italiji leta 1932 začeli graditi 
obrambno linijo bunkerjev, znano kot Alpski 
zid (ita. Vallo Alpino). Zaradi tega je jugoslo-
vanska vlada dokončno ocenila, da Italija 
predstavlja resno grožnjo. Leta 1935 je bilo 
odločeno, da se ob zahodni meji zgradi neka-
kšna 'proti linija', ki naj bi ščitila pred napa-

dom Italije in omogočila mobilizacijo vojske 
in civilnega prebivalstva v notranjosti. Za 
nadzor nad gradnjo so leta 1938 v Ljubljani 
ustanovili Štab utrjevanja, za poveljnika pa 
je bil določen general Leon Rupnik. Po njem 
je linija dobila tudi ime.

GRADNJA BUNKERJEV SE PRESELI NA 
ŠTAJERSKO IN KOROŠKO

Gradnja bunkerjev na zahodnem delu Slove-
nije ob Rapalski meji je potekala hitro. Grad-
bišča pa je ustavil Anschluss. Marca 1938 se 
je Avstrija priključila nacistični Nemčiji, to 
je za Jugoslavijo pomenilo dodatno grožnjo. 
Že leta 1939 je bilo odločeno, da se gradbeni 
stroji premaknejo ob severno mejo. Tako je 
nastal šesti odsek Rupnikove linije, ki poteka 
med Črno na Koroškem in Markovci pri Ptu-
ju. Vse do leta 1941 so na Koroškem postavili 
nekaj manj kot 100 bunkerjev, ki so razpore-
jeni vzdolž reke Meže. Linija pa je bila za tež-
jo prehodnost nasprotnika dodatno utrjena 
tudi s strelskimi jarki, protitankovskimi ovi-
rami in tudi z ovirami ob železniški progi. 
 
V Črni je bilo po vojaški označitvi postavlje-
nih 11 bunkerjev, treh nisva našla. Lahko so 
uničeni ali pa prekriti z zemljo.A1 - Naselje Lampreče - kmetija Bruse

A2 - Naselje Lampreče - v Božičevem gozdu



��

DA NE POZABIMO

A7 - Žerjav - nad transformatorsko postajo

6. APRIL 1941 

V jutranjih urah 6. aprila 1941 se je začelo za-
res. Nemška letala so preletela Dravograd, 
avstrijsko stran  meje pa je zasedla nemška 
vojska (1. Gorska in 79. Pehotna divizija). 
Bunkerje na desnem bregu Drave in Meže 
pa so zasedli graničarji, orožniki, vojaki in 
nekaj rezervistov – vsega skupaj nekaj čez 
100 branilcev. Do 10. aprila so Nemci osvo-
jili celotno Mežiško dolino. Največji odpor 
iz bunkerjev je bil ustvarjen v Dravogradu, 
kjer je bilo v borbah poškodovanih tudi ne-
kaj bunkerjev. Skozi Ravne je okupator pre-
šel neovirano, spet pa je naletel na manjšo 
oviro na Prevaljah in kasneje v Mežici. V 
Črni prav tako ni prišlo do večjih spopadov. 
Rupnikova linija se je izkazala za neučinko-
vito, saj ni dosegla svojega namena - zadrža-
ti napadalca. Ampak na to je vplivalo veliko 
dejavnikov, predvsem gre izpostaviti to, da je 
jugoslovanska vojska praktično razpadla že 
pred vojno in zaradi tega bunkerji niso bili 
zasedeni.

Celotno Rupnikovo linijo na Koroškem lah-
ko pogledate na avtorski spletni strani www.
rupnikovalinija-koroška.co.nr

A1 – Naselje Lampreče – kmetija Bruse
A2 -  Naselje Lampreče – v Božičevem goz-
du

A3 – Pristava - smučišče
A4 – Pristava - Mazi
A5 – Pristava - Gornik
A6 – Pristava - Cvelbar
A7 – Žerjav  - nad transformatorsko postajo
A8 -  Žerjav – nad rudniškim rovom Bergate
A9 – A10 – A11 – Nisva še ugotovila, kje bi naj 
bili postavljeni še trije bunkerji.

SEZNAM  ŠTEVILA BUNKERJEV PO OB-
ČINAH NA KOROŠKEM 

A – OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Našla 8 bunkerjev, manjkajo še trije.
B – OBČINA MEŽICA
Našla vseh 16 bunkerjev.
C – OBČINA PREVALJE
Našla 8 bunkerjev, manjkajo še trije.
E – OBČINA DRAVOGRAD
Našla 38 bunkerjev.

Viri:
- Aprilska vojna, Wikipedija, prosta enciklo-
pedija,
- Miloš Habrnál, Rupnikova črta in druge 
jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926-1941, 
2005 

Pripravila Davo in Stanko Mihev

Pristava - Cvelbar
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BIL SEM ZAPRT V CELJSKEM
STAREM PISKRU

DA NE POZABIMO

Izhajam iz zavedne kmečko-delavske dru-
žine, rojen kot drugi otrok v sedemčlanski 
družini v Zavodnjah.

Že s trinajstimi leti, novembra 1943. leta, sem 
pričel sodelovati z narodnoosvobodilnim gi-
banjem (NOG) kot obveščevalec in kurir, ko 
sem prenašal zaupno pošto in sanitetni ma-
terial iz Šoštanja od zavednega gostilničarja 
Pleterška in zdravnika dr. Medica. Na Hitler-
jev rojstni dan 20. aprila 1944 sem s pomočjo 
še enega mladinca med parado Hitlerjeve 
mladine izvedel trosilno akcijo. Po celem Šo-
štanju sva raztrosila letake, ki so pozivali na 
odpor proti okupatorju. Dva dni kasneje sem 
ob napadu Bračičeve brigade na Šoštanj z 
volovsko vprego in lojtrskim vozom odvažal 
zaplenjeno usnje v partizansko skladišče. Za 
trud, ki sem ga vložil v akcijo, so mi povelju-
joči borci podarili celo govejo kožo s pripa-
dajočim usnjem. Pri partizanskem čevljarju 
na Spodnjih Ravnah Ivanu Kavniku so se iz 
tega usnja naredili škornji za brata Benjami-
na, aktivnega borca 14. divizije. 

14. maja 1944. leta sem bil priča trdemu spo-
padu borcev Tomšičeve brigade z nemškimi 
vojaškimi enotami v neposredni bližini naše 
domačije. Ob tem je poleg dveh sosednjih hiš 
pogorel tudi domači skedenj. Partizanske 
brigade so odločno nadzorovale območje 
okoli Zavodenj. Kljub temu da je divjala voj-
na, pa so se na domačijah odvijala kmečka 

opravila, kolikor so se lahko in pri katerih so 
velikokrat pomagali tudi partizani. 

24. avgusta 1944. leta sva skupaj z očetom 
pomagala pri košnji pri bližnjem sosedu. Ob 
delu je iz bližnjega skednja prišel partizan. 
To za nas prisotne ni bilo nič nenavadnega. 
Od gospodarja Vinka smo ob malici izvedeli, 
da jih je v skednju prenočevalo devet, ki so 
nameravali pomagati pri košnji. Ponoči pa 
je eden od njih dezertiral, kar je spremenilo 
njihov prvotni načrt. Žal pa je bilo za ukrepa-
nje že prepozno. Kosci še nismo dobro priče-
li z delom, že smo bili obkoljeni od nemških 
vojakov. Prisebni gospodar je v strahu pred 
pokolom ustrelil s puško v zrak, da bi opo-
zoril partizane. Po tem dejanju je poskušal 
pobegniti, kar mu je ranjenemu tudi uspelo. 
Opozorjeni partizani so se iz skednja posku-
šali rešiti. Dva sta padla, dva pa so težko ra-
njena ujeli okupatorjevi vojaki. Nas, kosce, 
pa so spehali skupaj in nas oznanili za ban-
dite. Dvigniti smo morali roke in stopiti pred 
skedenj. Vse je potekalo hitro in brezčutno. 
Strelski vod je bil pripravljen v trenutku. Re-
šil nas je nemški oficir, ki je ostro ukazal, da 
se ne sme streljati. Vojaki so se ob tem za-
leteli v nas in temeljito pregledali. V mojem 
žepu so našli zmečkan papir z nekaj kiticami 
pesmi Hej, brigade, napisanih s svinčnikom. 
Takoj so pričeli padati udarci in klofute, sraj-
co sem imel v trenutku krvavo. Kasneje smo 
na lojtrski voz kmeta Antona Hleba naložili 
oba mrtva in ranjena partizana. Oče je iz-
prosil, da sem se lahko šel domov preobleč. 
Misel na beg pa me je minila zaradi sprem-
stva dveh dobro oboroženih vojakov. Mama 
mi je obleko prinesla na dvorišče, kjer sem 
se za silo uredil. Žalosten sprevod se je nato 
namenil proti Šoštanju, na postajo gesta-
pa, kjer smo pridržani čakali na nadaljnjo 
usodo. Popoldan so nas v živinskem vagonu 

(pripoved
Salvatorja Kotnika)



��

DA NE POZABIMO

prepeljali v Celje. Ranjena partizana so od-
peljali v bolnico, nas ostale pa zaprli v Stari 
pisker, kjer so nas ločili. Zasliševanje se je 
nemudoma pričelo. Znašel sem se v primežu 
dveh oficirjev, od katerih je eden govoril slo-
vensko. Zasliševanje sem dobro prestajal do 
trenutka, ko sem samoumevno namesto be-
sede banditi izrekel besedo 'naši' (partizani). 
Za kazen sem se moral uleči s trebuhom na 
klop, zasliševalca pa sta me neusmiljeno pre-
tepla. Vsega onemoglega in črnega od udar-
cev so me odpeljali v celico. Po nekaj dnevih 
se je zasliševanje nadaljevalo, vendar tokrat 
brez udarcev. Prevajalka, ki je bila prisotna, 
mi je ob kratki odsotnosti zasliševalca nami-
gnila, da moram paziti, kaj bom govoril, saj 
je od tega odvisna moja usoda. Kasneje sem 
na vsa vprašanja odgovoril, da ne razumem 
ali nič ne vem. 

V začetku oktobra 1944. leta so me preme-
stili iz Starega piskra v mladinski zapor v 
Novo Celje. To je bila stara graščina, obda-
na z gozdom. V sobi smo bili trije, ki pa se 
v strahu nismo kaj dosti pogovarjali. Fant iz 
savinjskega konca je prvi pričel pogovor z 
mano, ko je videl moj še vedno rožnat hrbet, 
posledico prvega zasliševanja. Postala sva si 
blizu, čeprav za njegovo pravo ime nisem ni-
koli izvedel. Okolica gradu je bila obdana z 
meter in pol visoko navadno žično ograjo, ki 
na nekaterih mestih ni bila dobro sklenjena. 
Tudi straže niso bile tako budne in natančne. 
Zelo me je vleklo domov, hrana je bila sla-
ba, da še nikoli tako, pa tudi nisem vedel, kaj 
nameravajo z mano. Nisem dosti razmišljal, 
ko mi je prijatelj razložil načrt, kako bi pobe-
gnila. V začetku novembra, dneva se točno 
ne spomnim, ni pa še bilo snega, sva se kma-
lu po polnoči ob obhodu straže na drugem 
koncu graščine spustila skozi okno v temo, 
pretipala do odprtine v ograji in vse, kar se 
spomnim, je, da sva tekla, kolikor se je dalo 
skozi temen gozd in šibje, čim dlje od grašči-
ne. 

Ob svitu sva se približala manjšemu ske-
dnju, nekoliko stran pa sva odkrila prve hiše 

vasi, za katero pa takrat nisem vedel, kako 
se imenuje. Skrila sva se v skedenj in v stra-
hu čakala, kaj bo prinesel dan. Od napora 
sva oba zaspala in takrat bi se za oba lah-
ko kaj kruto končalo. Kmet, gospodar, je z 
vozom prišel v skedenj po seno in naju spe-
ča našel. Najino presenečenje je bilo veliko 
kakor tudi strah. Možak pa naju je pomiril, 
bil je dober. Izvedela sva, da sva blizu Žalca. 
Nekaj malega hrane sva dobila za nadaljnjo 
pot, kmet pa nama je tudi svetoval, kje bi se 
dalo najvarneje gibati, da naju ne ulovijo. 
Srečna sva se zahvalila. Odrinila sva v sme-
ri Št. Pavla, precej proč od Šempetra, proti 
Polzeli. V bližino Letuša sva prišla ob mraku, 
kjer so se najine poti razšle. Prijatelj je nada-
ljeval proti zgornji Savinjski dolini, sam pa 
sem krenil v smeri Šmartnega ob Paki proti 
Gorenju v približni smeri cerkve sv. Antona. 
Okoli tretje ure zjutraj sem se izmučen za-
kopal v seno kozolca in zaspal. Opoldne, ko 
sem se zbudil, sem z veseljem ugotovil, da mi 
je okolica znana. Hitro in previdno sem se 
odpravil proti Skornemu in preko šentflor-
janskega grabna v Bele Vode. Od tam pa ni 
bilo več daleč do doma. 

Ob snidenju z mamo sva se oba razjokala, 
očeta še vedno ni bilo domov. Da je bila sti-
ska še večja, so pred slabima dvema urama 
pred mojim prihodom okupatorjevi vojaki 
izropali domačijo, odnesli ves kruh, meso in 
zaseko, mošt pa so razlili po tleh. Mama se je 
zelo bala za mene. V strahu, če me je kdo slu-
čajno videl, sva se dogovorila, da je najbolje, 
če grem k stricu Vermočniku v Razbor. Tako 
sem tudi storil. 

Še vedno pa sem sodeloval z NOG, z briga-
dami kot obveščevalec in kurir, pomagal z 
vozovi, pri podiranju dreves in postavljanju 
cestnih ovir. Vedno pa sem imel pred očmi, 
da me okupatorjevi vojaki in njih sodelavci 
ne bi ujeli nikoli več. 

Svobodo sem dočakal 9. maja 1945. leta pri 
kmetu Kešpanu na Ravnah nad Šoštanjem.

Zapisal: Gvido Jančar
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O KRISTLNU MARKOVIČU,
katerega ime nosi Mešani pevski zbor MATO
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Vsebina tega prispevka je iz družin-
skega arhiva prof. dr. Kristijana Je-
zernika (avtorja knjige Drzne sanje), 
sorodnika Kristlna  Markoviča.

Mama Kristlna Markoviča je bila He-
lena Markovič, izhajala je iz družine 
Gradišnik (teta pilota Jozefa Štru-
kla). Črnjanka, ki je bila kelnarca pri 
Rešarju, se je okoli leta 1923 poročila 
z Domenikom Markovičem iz Gra-
fensteina na avstrijskem Koroškem. 
Domenik je bil orožnik na Koroškem 
do plebiscita leta 1920, ko so ga kot 
zavednega Slovenca od tam izgnali. 
Prišel je v Črno, kjer je dobil službo 
orožnika, žandarja. Nazadnje je bil v 
Mežiški dolini kontrolor živine.
Bil je strog oče svojim petim sinovom. V za-
konu so se namreč rodili sami fantje: KRI-
STI, Karli, Franci, Pepi in Vanč. Kar dva sta 
bila poklicna vojaka. Pa naj še kdo trdi, da 
Slovenci nismo sposobni za vojake!

KRISTI je bil po poklicu gozdar. Bil je izre-
dno prijetnega značaja in zaveden Slovenec. 
Tako njemu kot njegovim bratom sta zave-
dnost do slovenstva vcepila oče, koroški Slo-
venec, prav tako tudi mati. V drugi svetovni 
vojni je bil v partizanih. Padel je v Koprivni 
v spopadu z Nemci. V tisti hajki ga je zade-
la krogla na odprtem travniku. Nesrečnik 
ni znal oceniti nevarnosti položaja in očitno 
mu je manjkalo tudi taktičnega znanja o bo-
jevanju, sicer ne bi padel tam, kjer ga je do-
letelo.

KARLI je bil oficir Jugoslovanske vojske (glej 
knjigo K. Jezernika, Drzne sanje, stran 162). 
Med drugo svetovno vojno se je pridružil 

partizanom. Preživel je in potem živel v Žal-
cu.

FRANCI je bil prav tako oficir (glej Drzne 
sanje, kjer avtor piše o prijateljevanju s pilo-
tom Jozefom Štruklom). Med drugim je služ-
boval tudi v Mariboru. Bil je poročen in je 
imel sina. Leta 1930 se mu je vnel slepič. Ko 
je v bolnici že nekoliko okreval, mu je žena 
prinesla nekaj hrane (takrat v bolnici ni bilo 
rednih obrokov ali so bili pičli). Nesrečnik se 
je najedel in umrl.

PEPI je bil strojni delavec v rudniku. V neki 
nezgodi je izgubil oko. Bil je zelo blagega 
značaja.

VANČ je bil najmlajši. Po poklicu je bil šlosar 
in je delal v rudniku. Nekaj časa je bil uprav-
nik hotela v Luciji pri Portorožu.
                                                                              

Prepisala M. Repanšek

Družina Markovič od leve: Vanč, mati Helena, oče Dome-
nik, Kristi, stojijo od leve: Pepi, Franci in Karli
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Fotografije priskrbel
Peter Lenče
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PRIJATELJI DOLGIH 40 LET

4. februarja 1973 se je vrh smučarske proge 
pri Kogelniku začelo prijateljevanje, ki traja 
že štirideseto leto!
O njem nam je pripovedoval član tega dru-
štva Milan Pečovnik.

Bilo je pozimi. Smučarska tekma, kot jih je 
bilo pozimi več, in po eni izmed njih smo 
se smučarski sodniki zmenili, da gremo h 
Kogelniku na malico. Pogostili so nas z do-
mačimi dobrotami, vse smo malo zalili in 
se poveselili. Pa je nekdo predlagal, da bi se 
naslednje leto spet dobili. Takoj smo določili 
datum: prvo soboto v februarju.
Kot smo se odločili, smo naslednje leto spet 
prišli skupaj. Prav lepo smo se imeli, pa smo 
sklenili, da se bomo dobivali vsako leto in se 
organizirali kot društvo. Izvolili smo predse-
dnika, ki naj se menja vsako leto, pisati smo 
začeli zapisnike in kroniko, društvo smo že-
leli poimenovati. 
Izpis iz Kronike društva:
»Pri predlogih, glasovanjih
se vse sorte nam dogaja,
se v glavi pamet nam razkraja.
Ko pri predlogih za ime je kluba šlo,
poglejmo, kako se je izšlo.
Od Veselih smučarjev kar Lepi dečki bi po-
stali, 
od Snežaka do Odjuge, Nezlomljene smuč-
ke, 
Babje jeze še Zdomci bi postali,
na koncu pa soglasno VESELI PRIJATELJI 
smo izbrali.«
Ob 40-letnici sem naredil posnetke prijate-
ljev; vsakega sem posnel pri delu v službi (v 
izbiralnici, topilnici, v jami, na Ravnah …), 
posnete imam piknike, ohranjeni so vsi za-
pisniki. Včasih je kdo manjkal, zadnja leta 
vedno pridemo vsi, vsak težko čaka to sre-
čanje. V teh letih smo organizirali piknik za 
naše žene, šli na skupne izlete, se srečali ob 
novem letu in še kaj. Naše druženje je prera-
slo v pravo prijateljstvo.

Ob visokem jubileju je nastal še droben 
zbornik, v katerem smo objavili fotografije 
in prispevke nekaterih članov o našem dol-
goletnem prijateljevanju. 
Iz zbornika:
»Vrednost našega druženja ne izhaja le iz 
tega, da je to postalo navada, temveč pred-
vsem iz ozaveščenosti vsakega izmed nas, 
da je sproščenost najboljše zdravilo. Sleher-
nemu izmed nas, ne gleda na starost, pred-
stavlja sprostitev in razvedrilo. Ob takih 
srečanjih odložimo vsakdanje tegobe in se 
prepustimo veselju, ki nam ga daje življenje. 
Tako je naša vez postala še bolj trdna in moč-
na in tega se brez zadržkov veselimo.«

VESELI PRIJATELJI na 2. srečanju pri Kogelniku 
leta 1974. Od leve: Milan Pečovnik, Maks Plaznik, 
Hinko Petrič, Marjan Gašper, Milan Savelli, Vik-
tor Miklavc, Julijan Seidel, Drago Markovič, Ma-
tevž Jelen in njegov sin Blaž

Prvo, kar je potrebno za prijateljstvo,
je tisto razveseljivo, nerazložljivo stanje,
ki bi ga opisali kot
prijetno počutje v družbi
s svojim tovarišem ali v množici,
ki te zanima, ki se ujema s tvojim mišlje-
njem  in okusom.
                                                              (J. D.)
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V zbornik so nekateri izmed naših članov 
zapisali svoja občutja ob pogledu na dolgo-
letno prijateljevanje. V vseh zapisih izražajo 
domala enake misli: veselje že ob pričako-
vanju te prve sobote v februarju, veselje ob 
srečanju, pišejo o prijetnem domačem okolju 
pri Kogelnikovih, o postrežbi najboljšega iz 
domače shrambe in kleti in se veselijo sreča-
nja, ko si vzamejo čas drug za drugega. Res 
smo prijatelji.
Imamo tudi svojo himno, ki je vedno del pro-
tokola ob našem srečanju.
Takole gre:
– Ne  maraj za leta,
ne maraj za čas,
saj svoje Vesele prijatelje imaš.
So leta minila od tistega dne,
ko prvič pr'  Kogelniku smo srečali se.
Zato pa veseli prijatelji zdaj
kozarčke nalijmo, izpijmo sedaj.

Bog nam je dal sorodnike, 
hvala Bogu, da si lahko prijatelje
izbiramo sami.
                                                         (E. W. M.)

Ne maraj za leta,
ne maraj za čas,
saj svoje vesele prijatelje imaš. –

Zdaj že vsi nestrpno čakamo na naslednjo 
prvo soboto v februarju, ko bomo pri Kogel-
niku spet sedli za veliko mizo, ki jo bosta go-
stitelja Vida in Tevž obložila z vsem dobrim, 
kar premore njihova shramba, in se bo pra-
znovanje potegnilo pozno v noč.
Veselim prijateljem čestitamo ob 40. obletni-
ci prijetnega druženja in jim želimo, da bi se 
veselo srečevali še veliiiko let!

M. Repanšek

LITER LITERATURE

Ideja za ustvarjalno druženje se je udejanila 
na pobudo ustanoviteljev društev KUD Kr-
snik in Zavoda RISA z namenom, da bi se lju-
dje, ki ustvarjajo in ljubijo literaturo, družili 
in kvalitetno preživeli svoj dragoceni čas v 
povezovanju ter deljenju svojih dosežkov. 

Vsak, ki rad ustvarja, piše, igra ali poje, je 
dobrodošel in ni potreba, da je to njegovo 
avtorsko delo. Lahko se predstavi preprosto 
besedilo ali pesem drugih avtorjev, ki pa se 
poda na svoj način. 

DECI PO DECI INTIMNIH SVETOV,
je povedala moja sogovornica, mlada in pro-
dorna literarna ustvarjalka Saška Fužir, ki 
je srečanje literatov in ustvarjalcev oddala v 
svet v februarju 2011. leta pri Matjažu v Pod-
peci s štirimi, ki so se razgalili ne množični, 
ali kvalitetni publiki. Letošnje letno srečanje 

v času Turističnega tedna pa je pred JUICY-u 
v središču Črne privabilo več deset različnih 
ustvarjalcev in še več dobrih poslušalcev. 

DUH LITRA SMO SPUSTILI IZ STEKLENI-
CE,
zatorej vabljeni vsi, ki ste radi v lepem okolju 
z zanimivimi ljudmi, da se pridružite v zim-
skem LITRU v začetku februarja 2013 pri 
Matjažu v Podpeci.  

USTVARJALNO DRUŽENJE NA OBROBJU, 
V ČRNI IN OKOLICI SIMBOLIZIRA ČISTI 
IN ODPRTI USTVARJALNI DUH. PRI NAS 
JE PRIČETEK POTI, NE KONEC, VEDNO V 
CENTRU DOGAJANJA IN SVETA. 

 Hvala, Saška! 
       

Zapisal: Gvido Jančar
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ŠILCE LITERATURE

Veliko domačinov, starih in mladih, potiho 
ali glasno oblikuje svojo podobo v verzih, 
globokih proznih razmišljanjih in igranju, 
zato odpiramo v Črjanskih cajtngah rubri-
ko z imenom ŠILCE LITERATURE. 

Vabimo vas, da svoja ustvarjanja delite z 
bralci Črnjanskih cajtng. Svoje prispevke po 
dogovoru pošljite glavni urednici Ireni Grei-
ner ali Gvidu Jančarju. 

V tokratni prvi predstavitvi se nam bo pred-
stavila SAŠKA FUŽIR.

NERAZUMNA LOČENOST

Vsak dan sva skupaj, 
ampak to je velika razdalja, 
to je tako grozno narazen.
To je, da sicer ni nemir, a tudi ni mir.
Nekaj je, kar je zelo daleč
 in je hkrati zelo blizu.
Čisto, mamljivo in dotakljivo 
in zelo strogo prepovedano.
Dobro je in boli hkrati.
Vse se plaho in nežno skriva,
a divje in rastoče odkriva, 
vse naenkrat.
Kaj je to, razdalja ali bližina, ki jo držim?
Nepopustljivo in ponosno.
Vedno ljubeznivo znosno.

RAZKOŠNA BOLEČINA

Hočem ti priti blizu, 
čisto blizu.
Hočem, da mi prihajaš nasproti.
Hočem, da prideš na pravo bližino,
na pravo razdaljo in 
s pravo težo sape dihaš vame.
Zato ker nočem nikoli opraviti s tabo, 
zato sem glasna, 
čez mero loputam, 
glas višam, razbijam, 
vse zato, 
da bi bilo, 
kar še ni storjeno, 
še ni izgovorjeno, 
a že mora biti pozabljeno.
Vse lepe besede še visijo v omari mojih sanj, 
ker jaz sem slon in ti si moja koža, 
ker ti si vran in jaz sem tvoje perje.
Moja ušesa so tvoji kremplji, 
moje noge so tvoje peruti.
Imava skupno grlo in moje oči so tvoje oči.
In nikoli, res nikoli,
nikoli nočem opraviti s tabo.
Živeti hočem s to razkošno bolečino.

Saša Fužir o sebi:
»Delam v Centru v Črni. Pišem pesmi. Do sedaj sem izdala dve pesniški zbirki. S kolegi 
smo letos izdali dve v lahko branje prirejeni knjigi: Visoško kroniko Ivana Tavčarja in 
Romeo in Julijo Williama Shakespearea. Lahko branje so teksti, po navadi so to tudi 
slike. Teksti so napisani tako, da jih lahko razume vsak. Namen lahkega branja je, da 
bi vsi ljudje dobili dobre podatke. Le-ti podatki so lahko enostavne, v vsakodnevnem 
življenju uporabne in potrebne informacije ali pa neka kulturna izkušnja. Trenutno se 
največ ukvarjam prav s tem.«
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ČUDEN UVOD 

In čas med enimi in drugimi Črjanski cajtn-
gami je spet potekel: TOKRAT čudno in ne-
navadno za mene. 

Oziroma čudno in nenavadno zame, mojo 
ustvarjanje in »mojega« alzheimerja, kate-
remu se sicer poskušam prilagajati in ga 
upoštevati, a vendar ugotavljam, da človek v 
takih zagatah najbrž ne more zmagati. Lah-
ko le sprejme nove situacije, se sprijazni, da 
je treba račune plačati: čeprav je ta račun 
zame tako visok (najbrž bi bil za kogarkoli), 
da ga bom plačeval do smrti, da ga bom uvr-
stil v zares poseben predal. Verjemite!

O čem pa naj pišem? O dogajanju v Črni ne 
morem, kajti v kraj pravzaprav niti ne ho-
dim in zato o dogajanju malo vem – pač za-
radi svojega zdravstvenega stanja, ki je bolj 
na tleh kot v pokončnem stanju. 

Računam na sonce in pomlad? Na ta dva od 
srca rad računam, a kaj, ko zaostajata, kot 
poštenost in zdrava pamet pri slovenskih 
politikih in oblastnikih, ki so se pridrenjali 
dovolj blizu korita in zdaj koritijo in bodo to 
počeli kot Kangler in njegovi podporni kori-
tniki v Mariboru, do pravega in končnega 
»gotof si!«.

Še kaj?

Pa naj poskušam biti prvič v vsem tem času 
pisanja in zapisovanja nekoliko podučeva-
len. Kakšno nenavadno pikro na svoj račun 
bom uporabil. Zdaj, ko mladi na veliko de-
lajo aktivne neumnosti, je morda pravi čas, 
da jim iz prve roke oz. iz prve neumne gla-
ve posredujem kakšno resnično, spontano 
in realno izkušnjo – če bo vsaj del mladine 
vzel moje besede resno, bom namen svoje 

današnje odkritosti dosegel. Če hočem, da 
bodo vzeli resno in da bodo sploh prebrali, 
pa moram biti, tako predvidevam, kratek, 
zato bom kar na kratko nanizal nekaj svojih 
neumnosti, katere obžalujem – prav veliko 
tega ni, prav malo pa najbrž tudi ne (ko bom 
pisal rezime v romanu, ki ga načrtujem, bo 
tega najbrž »k'r neki«).

Pa naj poskusim v skoraj taksativnem slo-
gu.

Pretepal se nikoli nisem, sem pa bil dvakrat 
ali trikrat v sporu, ki bi se lahko končal tako 
v bolnišnici kot v zaporu – srečo sem imel, da 
sem imel srečo, kajti kakorkoli sem bil proti 
pretepom, sem bil čuden v prepričanju, da 
se nima pomena pretepati, če ne gre za tako 
resno reč, da ima pomen tudi koga »spraviti 
pod rušo«. In so me prijatelji dvakrat obvaro-
vali »vloge pogrebca«. Še zdaj imam zaradi 
tega rad nekaj ljudi, ki jih nikoli nisem imel 
rad. In nikoli (razen v enem dogodku – ko 
sem se prvič v življenju totalno napil in se na 
tem enem primeru naučil obvladovati stres 
alkoholnih hlapov/bo v romanu, ker je res 
nenavadno) nisem bil »nalit« in neprišteven.
Pijača nasploh? Morda enkrat ali največ 
dvakrat na leto (v tistih najbolj »plodnih letih 
za neumnosti«) – ampak takrat po sistemu 
»dokler želodec prenese«. Sreča, da sem imel 
želodec mnogo bolj pameten od glave. Glava 
pa niti v povsem odštekanem stanju ni poče-
la velikih neumnosti in lumparij. Hvala neko-
mu tam spodaj ali morda celo zgoraj! 

Bom raje kar končal, naj ostane kaj nedore-
čenega za roman, sicer … saj veste, da nihče 
ne šteje rad denarja, ki ga je že odštel …

Niko Brumen
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Naj vas spomnimo 
NA KNJIGE

Črnjani se lahko pohvalimo z marsičim. 
Med drugim tudi z  desetimi knjigami, ki so 
v času enega leta in petih dni izšle v Črni in 
smo jih v tem času tudi predstavili v našem 
kraju. Tukaj je seznam. Celotno bero knjig si 
lahko ogledate v Turističnem biroju v Črni, 
si katero izberete zase ali jo podarite komu, 
za katerega menite, da je bo vesel.
Knjige so navedene po času predstavitve od 
25. novembra 2011 do 1. decembra 2012.

– Aleksandra Kocmut, KOLOMON BUKLE, 
pesniška zbirka, bajže …….  12 €
– Janez Švab, KRALJ MATJAŽ V GORI PECI, 
proza o legendi  ………   25 €
– Niko Brumen, 777, izbrani aforizmi znane-
ga aforista ………………   20 €
– SETVE IN ŽETVE … Ob 200-letnici šolstva v 
Črni na Koroškem  ……  25 €
– Kristijan Jezernik, DRZNE SANJE,  življenj-
ska zgodba pilota, Črnjana ........  15 €
– Marko K. Berložnik, Peter Raztočnik: ŽER-
JAVSKA KADUNJA  …….  15 €
– Ksenija Zmagaj, VESOLJŠČICE, pesniška 
zbirka …………………….   10 €
– Niko Brumen, IZTREBKI SRCA,  pesniška 
zbirka   ………………….  15 €
– NK PECA 50 LET, zbornik ………… 10 €
– Aleš Moličnik, 90 LET DPD SVOBODA 
ČRNA NA KOROŠKEM …...... 15 €

–  KRALJ MATJAŽ MED NAMI, izbor bese-
dil iz natečaja  osnovnošolcev ob 20. obletnici  
prireditev Gradovi Kralja Matjaža (na voljo 
po 12. jan. 2013) Naj vam še izdamo, da bo v 
Turističnem tednu, avgusta 2013, izšel pona-
tis knjige Marije Makarovič in Ivana Modre-
ja: ČRNA IN ČRNJANI.

MaRe

UTRINKI

Z akcijo ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE OPREME je OŠ Črna naredila 
velik ekološki prispevek za kraj, vzporedno v ak-
ciji ODLOČUJ pa smo imeli priložnost spoznati 
vozilo e-transformer. K.P.

TIC Smrekovec - nova informacijska točka v pro-
jektu Geopark Karavanke

Foto: J. Svetec
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Projekt Simbioza - sodelovanje s starejšimi, ko jim 
učenci OŠ nudijo znanje računalništva

Foto: Žiga Žlebnik

Na Brdu je OŠ Črna prejela EKO zastavo

FOTOREPORTAŽA

Na 27. evropskem tekmovanju mladih kolesarjev 
v mestu Bochnia na Poljskem so septembra letos 
s precej smole dosegli 15. mesto med 22 državami 
Evrope. Kljub rezultatu so bili veseli, saj so pri-
dobili veliko novih izkušenj. Slovenijo so na tek-
movanju predstavljali: Kaja Obretan, Sara Podle-
snik, Lar Kunc in Timotej Fortin. Tekmovalce sta 
pripravljala Miro Mozetič in Andrejka Fajmut.

Tina Maze super uspešna že na začetku smučar-
ske sezone                                                    Foto: J.H.
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»Smo se resnično zmožni združiti v sočutju 
in dobrodelnosti le ob velikih nesrečah, kata-
strofah, boleznih? Nas razdvajajo rane prete-
klosti ali tudi dogodki sedanjosti? Je zgodovi-
na res veda o mrtvih, ki muči žive?«

NEODVISEN … ODGOVOREN  
                        
Odgovornost je težka beseda, ki pa jo v za-
dnjem času vse pogosteje izgovarjamo, nanjo 
opozarjamo, lahko bi rekli, da o njej pridi-
gamo. Vse to verjetno počnemo z razlogom, 
ker jo toliko manj občutimo v vsakdanjem ži-
vljenju. Zdravje je visoko na lestvici vrednot, 
posebno pri nas, v Sloveniji, zato je le mala 
verjetnost, da bi si ljudje želeli živeti nezdra-
vo. Naše odločitve so praviloma posledice ži-
vljenjskih okoliščin, ki pripeljejo do večnega 
tveganja za zbolevanje in prezgodnjo smrt. 
Ljudje prezgodaj umirajo predvsem zaradi 
raka in poškodb. Ujeti smo v vzorce obna-
šanja, ki so škodljivi za zdravje. Ti vzorci so 
kajenje, prekomerno pitje, neustrezna pre-
hrana, pomanjkanje telesne dejavnosti, sla-
ba družba … Seveda so ti vzorci odvisni tudi 
od osebnosti in okolja, kjer posameznik živi. 
Nekateri svoja dejanja dojemajo kot pozitiv-
na, saj jim prinašajo določeno sekundarno 
korist kot družbo vrstnikov, sproščenost, 
drugačno samopodobo, blažitev čustvenih 
stisk … To ranljivost zna dobro izkoristiti ne-
posredno okolje, ki temu primerno oblikuje 
tržne aktivnosti. Še posebej to občutijo otro-
ci in mladi, ki so močno izpostavljeni oglaše-
vanju nezdrave prehrane in pijače, pa tudi 
aktivnostim tobačne in alkoholne industrije.
S poudarjeno družbeno odgovornostjo za 
zdravje ljudi lahko izvajamo ukrepe, ki bodo 
pomagali posamezniku, da bodo sami učin-
koviteje skrbeli za svoje zdravje. Zdravje ni 
le odgovornost, temveč in predvsem osnov-
na človekova pravica. Vse preveč je očitno, 
da tudi glede zdravja odgovornost vse bolj 
prelagamo na posameznika. Kako zdravi 
smo in bomo, pa je v veliki meri odvisno tudi 
od političnih, družbenih in gospodarskih de-

javnikov, saj le-ti oblikujejo okoliščine, v ka-
terih se rodimo, odraščamo, živimo, delamo 
in se staramo.
        
ŽIVLJENJE JE PLES
                                                              
Toliko lepih besed, globokih misli. Vsi kima-
mo, ko jih prebiramo. Koliko pa je ljudi, ki 
ne čakajo na bolezen, ampak za telo in duha 
skrbijo preventivno? Koliko je takih, ki niso 
vezani na nič in na nikogar, ki ljubijo svobo-
do? Koliko je takih, ki premislijo, preden kaj 
nesejo v usta, ki se uščipnejo v roko vsakič, 
ko jih spreleti temna ali slaba misel? In koli-
ko je tistih, ki pogledajo strahovom v oči in 
jim pokažejo zobe s tem, da rečejo »DA« ži-
vljenju? Vedno več jih je. In o tem se splača 
pisati. Vse prevečkrat smo ujeti v črne barve 
prihodnosti, še posebej v današnjih časih … 
Človek pozablja, da življenje ni samo rojstvo, 
mladost, staranje in večno garanje za druge. 
Življenje je priložnost. Lahko je ples, ki vsa-
kodnevno ubira nove korake na plesne ritme 
naravnih zakonov. Lahko plešete strasten 
tango, ki iz domače rutine v dnevni sobi pri-
čara smeh. Lahko zaplešete poskočno polko 
ali se zlijete z valčkom. Lahko pa se odprete 
tihi in nepozabni ljubezni do vsega, kar vas 
obdaja, kar imate, kar ste. Kakor koli, samo 
ne pozabite, da je bistveno plesati, ne stati 
na mestu in čakati, da vas življenje povabi 
na ples.
Kdo nima rad praznikov – teh svetlih točk 
v verigi vsakdanjosti? Zbudijo nas iz enolič-
nosti in prav po otročje premamijo s svojim 
bliščem, da lažje pozabimo na vse skrbi in 
težave. Praznični videz si nadene vsa okoli-
ca, a v svoj dom ga lahko prinesemo le sami. 
Pomislimo na praznično pogrnjeno in oblo-
ženo mizo in na tisoče lučk, ki takrat gorijo 
vsepovsod …

RDEČA LUČ ZA SAMOTO

Prazniki, praznovanja … vsi naj bi se našli v 
krogu svojih družin, se veselili novih uspe-
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hov, izkušenj, ki smo jih pridobili v tem letu, 
ali pa zaradi neuspeha pričakali izboljšanje 
z jutrišnjim dnem. Vendar povsod ni tako. V 
prazničnih dneh so številni ljudje osamljeni, 
zapuščeni in nesrečni. Mnogi nimajo sorod-
nikov, prijateljev, sosedov in znancev, ki bi jih 
lahko obiskali, jim pisali, z njimi poklepetali 
po telefonu, se naslonili na njihovo ramo ali 
jih povabili na praznični prigrizek.

Razmišljanje o samoti,  zapuščenosti in osa-
mljenosti tik pred zdajci je boleče in kratko-
ročno. Dolgoročno pa lahko posamezniku 
pomaga, da se pravočasno pripravi na pri-
hodnje praznovanje. Pri iskanju sorodne 
duše in sklepanju prijateljstva je potrebno 
upoštevati, da tkanje prijateljskih vezi in 
zbliževanje duš terja svoj čas. Starejši kot je 
človek, počasneje mu gredo te stvari od rok, 
bolj zadržan je v medsebojnih odnosih, ču-
stveno je bolj zaprt, zahteven, izbirčen, pre-
viden. Vendar pa ko nekoga sprejme v svoje 
srce, to stori odkrito in pošteno ter za dalj 
časa, če ne celo za vedno. Če se nameravate 
letos dokončno posloviti od praznične »edni-
ne«, bi bilo dobro, da se ozrete naokoli in 
ugotovite, kdo vam je dovolj simpatičen, pri-
jeten in zanimiv, da bi se mu radi približali. 
Za začetek so lahko kar prijazni sosedje, na-
ključni znanci, prijatelji vaših otrok, vnučkov 
… Ne pozabite, da se prijetno druženje lahko 
začne povsod: na cesti, na sprehodu, v trgo-
vini, na avtobusu, na čakanju pri zdravniku, 
predvsem pa na naših srečanjih, izletih, pri-
reditvah … Redko pa bo nekdo – željan vaše 
družbe – samodejno potrkal na vaša vrata. 
Zato se ne zapirajte med štiri stene. Ne okle-
vajte pri odločitvi za prvi korak, ta je glav-
ni in najpomembnejši, napraviti prvi korak. 
Nekje sem prebrala misel, ki se zelo ujema z 
zgoraj napisanim: »Če osamljen nekje ždiš, 
mnogo lepega in veselega zamudiš, če pa 
greš med ljudi ali jih k sebi povabiš, še na 
bolezen pozabiš.«

December je mesec nežnih sanjarjenj, pri-
tajenega hrepenenja, čarobnih pričakovanj, 
radostnega druženja in prisrčnih obdaro-
vanj. Vtkani v mehko belino postanemo lju-
dje prijaznejši, odprti, širokogrudni in ljube-
či, topli in prijetni. Kot bi nam v srcu znova 
zaigrala pozabljena melodija sreče, ki nam 
je odzvanjala davno v otroštvu, ko smo starši 
in sorodniki čakali na Miklavža, praznovali 
božič in se veselili silvestrovanja. In ko si bo-
ste letos zaželeli srečo, ne pozabite, največ je 
ima tisti, ki jo zna razdajati, ki jo pričakuje z 
odprtimi rokami in radostnim srcem, ki ver-
jame, da je lahko srečen že zato, ker v srečo 
verjame. Vsem drugim, ki ste prepričani, da 
na svojo srečno zvezdo čakate že nekoliko 
predolgo, naj le prišepnem: pričakovanje 
sreče je lahko celo bolj čudežno in bolj ča-
robno od sreče same.

Ko nastopi čarobna polnoč, enkratna v letu, 
ko zagorijo sveče in ognjemeti in se napolni-
jo čaše za zdravico, ko se odštevajo le še se-
kunde … takrat vemo, da smo nekaj zaključili 
in bomo začeli znova. Kolikokrat še in kako? 
Vedno s spomini na preteklost. Z  nostalgijo 
ali ne?  »A tudi vem, da je vsako življenje svoj-
stven plamen, s svojo edinstveno svetlobo, ki 
se ne bo nikoli več ponovila. NIKOLI.«
                                                                               
 
Zato mi bo zadnji košček žerjavice pod pe-
pelom mojega življenja dragocen, kot mi je 
dragocen plamen, ki ga zdaj živim. 

Naj se vam v prihajajočem letu 2013 uresniči 
vsaj nekaj iz napisanega, naj ostane UPA-
NJE na boljše.

(Viri: Marjan Ivanuša, Mojca Debelak, Nina 
Mazi, Rudi Keršovan)

Za Vas zbrala in zapisala: Lenčka Ošlak
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ČE  JE  ŽIVLJENJE  PRESLADKO

Uradni simbol mednarodne diabetične fede-
racije je modri krog, ki ponazarja sladkorno 
bolezen in milijone ljudi, ki jih je prizadela. 
Med njimi je tudi veliko nas, Črnjanov. Ne-
kateri smo vključeni v DRUŠTVO DIABE-
TIKOV MEŽIŠKE DOLINE, zato se nam zdi 
prav, da vas občasno seznanimo z njegovim 
delovanjem.
Najuspešnejša je bila verjetno izvedba špor-
tno-rekreativnega srečanja društev diabeti-
kov iz cele Slovenije na Ravnah, kjer se je z 
nami družil tudi predsednik države dr. Da-
nilo Türk.
Letovali smo kar v treh krajih. Spomladi 
v Strunjanu, jeseni pa v Rogaški Slatini in 
Šmarjeških  toplicah. Veliko smo plavali, te-
lovadili, hodili v naravo, se učili kuhati zdra-
ve obroke, poslušali koristna predavanja, se 
družili in tudi zaplesali. V vseh treh krajih je 
bila bogata hotelska animacija, tako da smo 
imeli veliko izletov v okoliške kraje, obiskali 
smo galerije in muzeje, spoznali številne de-
javnosti domačinov in se kaj novega naučili. 
V Beli krajini  smo bili tudi učenci »OŠ Brih-
tna glava« (Tonija Gašperšiča). Tu je potekal 
pouk kot v starih časih, zato ni manjkalo 
smeha. Nasmejali smo se za nazaj in za na-
prej in si bili edini, da je smeh najboljše zdra-
vilo za vse.
Bili smo na MENINI planini. Kljub megli in 
hladu je bilo lepo, nabirali smo zdravilne 
rože, veliko prehodili, na koncu pa zbrano 
zapeli.
Društveni piknik smo organizirali pri Kaj-
žarju nad Mežico. Pomerili smo se v različ-
nih športnih panogah in zabavnih igrah.
Tudi letos smo se podali proti morju na pra-
znik kakijev v Strunjan in ga združili s kopa-
njem v zdravilišču.
Svetovni dan sladkorne bolezni zaznamuje-
mo 14. novembra. Ta dan je rojstni dan Fri-
derika Bantinga, kanadskega zdravnika, ki 
je 1921. leta izoliral inzulin in ga 1922. leta 
tudi odkril. V spomin na ta veliki dogodek 

vsa društva v Sloveniji organizirajo poho-
de, ki smo jih letos združili pod skupno ime 
Pohodimo sladkorno bolezen. S tem želimo 
povečati ozaveščenost o sladkorni bolezni in 
opozoriti na nujnost ukrepanja, še posebej 
na telesno dejavnost in pravilno prehrano. 
Naše društvo se je podalo na pohod na Leše, 
pri nas v Črni pa je g. Lepičnik popeljal »vr-
tec« na sprehodek, kjer so p o h o d i l i slad-
korno.
Ogledali smo si praznično okrašeno Ljublja-
no in pri Brančurniku tradicionalno zaklju-
čili leto. Naj svoje poročilo zaokrožim z željo, 
da bi prihajajoče leto bilo čim manj slad-
korno: manj novih bolnikov, več učinkovitih 
zdravil ter zdravo in uravnoteženo življenje 
vseh.

Zbrala in zapisala Lenčka Ošlak

Predstavitev dokumentarnega
filma o K 24

O dokumentarcu o največjem koroškem hribov-
skem izzivu je spregovoril eden od pobudnikov 
le-tega Marjan Lačen. Film si lahko ogledate na 
spletni strani Občine Črna.
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PETROV KOT(L)IČEK

Iz Slovenske kuharice, spisala in na svitlo 
dala Magdalena Pleiweis, Lj., 1890

KERVAVE KLOBASE

Zreži na eniga prešiča kri 6 žemelj na košč-
ke, zlij gori 3 litre frišnega mleka, da se na-
poji; skuhaj, kar je slabejega špeha, tj. vamp 
ali kaj od glave ali od flama, kuhano razse-
kaj; dobre masti toliko razgrej, da začverči, 
ko vanjo deneš žličico majaronovih plevec, 
in ravno toliko zdrobljene bazilike in malo 
mete, pa žemlje, s tem zabeli, prideni tudi 
stolčene dišave in limoninih lupinic, pa osoli, 
kri zmečkaj, skozi sito pretlači in k žemljam 
deni; če je pregosto, prilij malo juhe, v kteri 
si meso in kos špeha kuhala, špeh tudi zreži 
na kocke kot orehe debele, in dobro vse vkup 

premešaj in v čreva nadelaj. To so klobase.
Narejene v vrelem kropu skuhaj (obari), pre-
hudo ne smejo vreti; kuhane so, če se kri ne 
pocedi iz njih, kadar jih prebodeš z buciko 
(knofljo). Preden jih daš na mizo, speci jih in 
z ženofom vred nesi na mizo.

Za vas izbrskal
Peter Lenče

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

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

Naklada 1400 izvodov, december 2012.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

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


