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NAGOVOR ŽUPANJE

ČRNA SMO LJUDJE
/govor ob občinskem prazniku/

Nezadržno se bliža konec že 61. Koroškega 
turističnega tedna, ki je bil ponovno uspeš-
no izpeljan. V teh 61 let je vpetih na tisoče 
ur prostovoljnega dela  in odrekanja vseh, ki 
negujejo to tradicijo in za to se vsem iskreno 
zahvaljujem. Velika hvala tudi vsem bivšim 
predsednikom in sedanji predsednici Štefa-
niji Emeršič, ki so svojo energijo nesebično 
vlagali v uspeh tega tedna. Tudi v letošnjem 
smo izpeljali vrsto odmevnih prireditev, ki jih 
brez sodelovanja ljudi v kraju ne bi zmogli. 
Izpostaviti velja predstavitev knjige Tina in 
medvedja moč, kjer se je v polni dvorani ob 
navzočnosti pisatelja Primoža Suhodolčana 
in naše častne občanke ter vrhunske špor-
tnice Tine Maze pozitivna energija prav ču-
tila. Tudi misel, ki jo je Tina zapisala v spre-
mni besedi, da vedno dokončaj, kar si začel, 
in da je vztrajnost tista, ki vodi do uspeha, si 
velja zapomniti.

Zaradi vseh ljudi, ki delujejo v različnih dru-
štvih, je občina tudi v tem letu pridobila naziv 
Prostovoljstvu prijazna občina, naša sokra-
janka dr. Ana Fajmut pa je dobila priznanje 
za mednarodno prostovoljno delovanje, za 
kar ji še enkrat čestitam in se ji hkrati zah-
valjujem, ker še vedno skrbi za ljudi v naši 
občini. Tako kot zanje skrbi skupina prosto-
voljcev v okviru društva upokojencev in čla-
ni obeh krajevnih organizacij Rdečega križa 
in Karitas, ki poleg ljudi v kraju, obiskujejo 
tudi vse naše krajane v domovih upokojen-
cev in jim z obiski približajo njihov kraj ter 
poskrbijo, da se še vedno počutijo del njega. 
Današnji praznični govor bi rada posvetila 
ljudem in skrbi za sočloveka. Čut za sočlo-
veka mi je blizu že od malih nog, zato znam 
ceniti delo vseh, ki se razdajajo za druge. 
19. avgust je praznik naše občine in prav je, 
da se vsakokrat spomnimo, da je ta praznik 
zrasel iz tistih, ki nikoli niso mogli uresniči-

ti svojih sanj, ker so padli za našo svobodo. 
Plemenitost, požrtvovalnost, pogum, pomoč, 
sočutje in odgovornost sta skupni tudi Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu, ki praznu-
je 130 let in Gorski reševalni službi Koroške, 
ki proslavlja 70. obletnico. Oboji imajo v svo-
jih vrstah ljudi, ki rešujejo in varujejo življe-
nja in na prvo mesto postavljajo svojo prip-
ravljenost pomagati komurkoli, kadarkoli in 
kjerkoli. Kljub vedno večji opremljenosti je 
pri njihovem delu še vedno na prvem mestu 
človek in to je tisto, kar šteje. 

Bliža se tudi konec počitnic in ob začetku 
pouka prostovoljci poskrbijo za varno pot v 
šolo naših najmlajših, za kar brez problema 
vedno najdejo čas. Zato se jim v svojem ime-
nu, pa tudi v imenu staršev, zahvaljujem. 
Praznik občine, ki se vse od njene ustano-
vitve praznuje v okviru Turističnega tedna, 
pa je tudi priložnost, da izkažemo pozornost 
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in nagradimo ljudi, ki izstopajo na področ-
jih svojega delovanja. Nagrado občine prej-
me Nikola Strahinić, zobozdravnik, ki se je 
s svojim poklicnim delom, ki je presegalo 
normalno skrb za pacienta, trajno zapisal 
v zgodovino našega kraja. Zlati grb posthu-
mno podeljujemo Marku Karlu Berložniku 
–  sistematičnemu, doslednemu kronistu in 
človeku, ki je vse svoje življenje deloval na 
različnih področjih družbenega in politič-
nega življenja in nikoli ni silil v ospredje. 
Tudi vsi ostali letošnji in prejšnji nagrajen-
ci so ljudje, ki jim prostovoljno delo, pa tudi 
pomoč drugim, pomenita način življenja in 
samo želimo si lahko, da bi bilo na svetu več 
takšnih ljudi. 

V tem tednu smo odprli Medgeneracijski 
center, za katerega je prizadevna predse-
dnica društva upokojencev Silva Fužir na-
pisala, da bodo krajani različnih generacij 
tu izvajali vrsto aktivnosti in imeli možnost 
navezovati stike ter obogatiti svoje življenje 
s povezovanjem in druženjem in da so vsi ko-
tički, ki ljudi povezujejo in jim dajejo zavetje, 
zlati ter izrazila željo, da naj bo za Črno zlat 
tudi ta, ki smo ga odprli. Jaz pa dodajam, da 
sem prepričana, da bo, saj so tudi mladi v 
Črni v njem že pričeli izvajati aktivnosti in 
zagotavljajo, da bodo poskrbeli za pestro 
medgeneracijsko dogajanje. Zelo si namreč 
želim, da naši ljudje ne bi bili osamljeni, in 
upam, da jim bo nova pridobitev dodatno os-
mislila življenje. 

Dan Črnjanov prirejamo že šesto leto in vsa-
kokrat znova sem vesela udeležbe na tem 
srečanju. Vsem je skupna navezanost na 
Črno. Lizika Vardijan, ki stanuje v Novem 
mestu in se letošnjega srečanja ni mogla 
udeležiti, je zapisala: Kjer utrgaš prvo rožo, 

tam si doma. In spomin na kraj je vedno pri-
jeten. Zame je še vedno moja mala vas na 
koncu Mežiške doline pod Peco. Iz te doline 
smo odhajali v šole in ostajali v drugih kra-
jih. Tenka nitka pa nas še vedno veže na ta 
kraj, kjer smo dobili prve napotke za življe-
nje. 

Takšna besedila kažejo na to, da je Črna na 
Koroškem kraj, ki za vedno ostaja v srcih 
tudi tistih, ki so iz nje iz takšnih ali drugač-
nih razlogov odšli in ki se vanjo znova in 
znova radi vračajo. Črna je tudi kraj, kjer se 
skoraj vsi poznamo in še kako pomembno 
se mi zdi vzdrževati stike med ljudmi, ki ve-
likokrat tudi izrazijo svoje pomisleke ter po-
dajajo predloge. Ob tem velja poudariti, da 
se mi noben problem ne zdi  prevelik, vsak je 
rešljiv, samo predano se ga je treba lotiti, če 
pa imaš še pomoč širše skupnosti, je toliko 
lažje.

Danes nisem govorila o investicijah in delih, 
ki se odvijajo po Črni in zaselkih, ker so te 
samoumevne, saj moramo skrbeti za razvoj 
kraja,  pač pa o naših medsebojnih, človeš-
kih odnosih, ki jih kažemo v različnih obli-
kah. Včasih je že nekaj minut dovolj, da osre-
čiš sočloveka, zato bodimo pripravljeni deliti 
in osrečujmo in naj nam ne bo pomembno 
tiktakanje ure, pač pa bitje človeškega srca. 
Ob koncu bi se želela zahvaliti vsem občin-
skim svetnikom, delavcem občinske uprave 
in režijskega obrata ter predsedniku in sve-
tu KS Žerjav in vaških skupnosti za zgledno 
sodelovanje ter za vso pomoč pri mojem 
delu, občinskim nagrajencem pa še enkrat 
izrekam iskrene čestitke. 

Županja
Romana Lesjak

Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimna, pozabljena dela 
dobrote in ljubezni.

(William Wordsworth)
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NAGRADA IN PRIZNANJA OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2016

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem na 
predlog KS Žerjav prejme:
ZORAN MIČIĆ, Žerjav 23, Črna na Koro-
škem 
Zoran Mičić je dolgoletni član čebelarskega 
društva Žerjav in od leta 2010 tudi njegov 
predsednik. Svoje čebelarsko znanje in iz-
kušnje prizadevno deli z mladimi, saj vodi 
čebelarski krožek na podružničnih šolah v 
Žerjavu in Javorju. Aktiven je tudi na drugih 
področjih in vedno sodeluje pri različnih ak-
tivnostih v kraju. Je vedno pozitiven, pošten, 
zanesljiv, delaven in zaupanja vreden sokra-
jan. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem 
prejme za več kot 15-letno aktivno in ustvar-
jalno delo v Čebelarskem društvu Žerjav.

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem na 
predlog na predlog KD Franc Piko, MePZ 
župnije Črna, DPD Svoboda in MePZ Mar-
kovič Kristl MATO prejme:
BERTA SIMETINGER, Sp. Javorje 7b, Črna 
na Koroškem
Berta Simetinger že več kot 30 let poje pri 
MePZ Župnije Črna in je ob 30-letnici preje-
la zahvalo in priznanje Mariborske škofije. 
Vse od ustanovitve MePZ Markovič Kristl 
MATO pred 35 leti prepeva tudi v tem zbo-
ru. S svojim sopranom, s prizadevnostjo, 
vestnostjo in predanostjo petju pa bogati in 
veliko pripomore k temu, da se zbor lahko z 
ubranim petjem uspešno udeležuje številnih 
nastopov, revij in tekmovanj v Črni na Koro-
škem in drugih krajih. Za delovanje v kulturi 
je prejela bronast, srebrn in zlati Vorančev 
spominek in bronasto, srebrno in zlato Gal-
lusovo značko. Bronasti grb Občine Črna 
na Koroškem prejme za več kot 30-letno so-
delovanje v dveh črnjanskih pevskih zborih 
in predano ter vztrajno delovanje na kultur-
nem področju.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem na 
predlog Društva upokojencev Črna prejme:
JOŽA KROPIVNIK, Podpeca 102, Črna na 
Koroškem 
Joža Kropivnik je članica DU Črna od leta 
2002 in je že drugi mandat aktivna in ustvar-
jalna članica upravnega odbora društva, že 
šesto leto pa predsednica komisije za soci-
alno in stanovanjsko problematiko. Je tudi 
vodja projekta »Starejši za starejše«, ki se iz-
vaja pod okriljem ZDUS, v okviru katerega 
vodi, organizira in koordinira delo prosto-
voljcev. S svojim znanjem in prizadevnostjo 
pomaga vsem, ki potrebujejo pomoč; s svo-
jim prostovoljnim delom prispeva k višji ka-
kovosti staranja in bivanja starejših v kraju. 
Joža Kropivnik je tudi aktivna članica PGD 
Črna, v katerem deluje že 30 let in skrbi za 
finančno poslovanje društva ter sodeluje v 
tekmovalni desetini veterank. Za svoje delo 
je prejela več priznanj Gasilske zveze Slove-
nije, skupina prostovoljk »Starejši za starej-
še« pod njenim vodstvom pa posebno držav-
no priznanje »Prostovoljec leta 2014«, v letu 
2015 pa priznanje ZDUS za uspešno delo 
in visoko državno priznanje Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve ter enake 
možnosti. Srebrni grb Občine Črna na Ko-
roškem prejme za dolgoletno aktivno vse-
stransko delovanje v Društvu upokojencev 
Črna in PGD Črna ter njeno nesebično delo 
in vodenje skupine  prostovoljcev.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem na 
predlog Zveze kulturnih društev Črna prej-
me:
DRAGO MILOŠEVIĆ, Rudarjevo  26, Črna 
na Koroškem 
Drago Miloševič je že vrsto let vpet v kul-
turno dogajanje v Črni na Koroškem in tudi 
širše. Član DPD Svoboda je več kot 30 let, 
zelo aktiven je v gledališko- dramski sekciji, 
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v treh mandatih pa je bil tudi član predsed-
stva. Vse od leta 1996, ko se je na prireditvi 
Gradovi kralja Matjaža prvič predstavil v 
vlogi kralja Matjaža, je vsako leto razveselje-
val graditelje in obiskovalce in ta legendar-
ni lik izpopolnil do potankosti. Prav tako je 
oblikoval tudi lik gozdnega moža in odlično 
odigral številne druge gledališke vloge. Sre-
brni grb Občine Črna na Koroškem prejme 
za več kot 30-letno delovanje na kulturnem 
področju in 20-letno izvirno, predano in srč-
no upodabljanje kralja Matjaža ter z njim 
promocijo Črne in njenih znamenitosti.

Zlati grb Občine Črna na Koroškem na 
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka 
prejme:
MARKO KAREL BERLOŽNIK, Žerjav 75, 
Črna na Koroškem
Vse od leta 1945 pa tja do konca devetdesetih 
let je Marko Karel Berložnik vzporedno op-
ravljal mnoge funkcije v družbeno-političnih 
organizacijah v delovni organizaciji, kjer je 
bil zaposlen, v Krajevni skupnosti Žerjav in 

Občini Ravne na Koroškem. 
Marko Karel Berložnik je bil tudi kronist, 
kar je postalo način njegovega življenja, 
razmišljanja in komuniciranja v izrečeni in 
zapisani besedi; nanj so se obračali mno-
gi sokrajani, iščoči podatke ob krajevnih, 
društvenih, šolskih obletnicah, proslavah, 
praznovanjih, tudi dijaki in študenti. Poleg 
zapisanega gradiva jim je postregel tudi z 
bogatim fotografskim gradivom, posebej še 
o življenju in dogajanjih v Žerjavu. Biti kro-
nist pomeni v besede ujeti dogajanja v časov-
nem zaporedju, kot se zgodijo. Pomeni biti 
sistematičen, dosleden, natančen, nazoren, 
dokumentaren, verodostojen času in kraju 
v besedi, zbranem gradivu in dokumentih, 
ki le-tega ilustrativno dopolnjujejo. Kronist 
nosi to v sebi, s tem živi in izpolnjuje svoje 
življenje. Med takšne posameznike je sodil 
Marko Karel Berložnik. Vse od leta 1965 je 
beležil kroniko ČD Žerjav, več kot 30 let pa 
je zbiral, beležil in risal grafe o vremenu na 
Koroškem ter ekoloških in naravnih nesre-
čah doma in po svetu. Leta 2012 je ob pomoči 
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sodelavcev in svojcev nastala Žerjavska ka-
dunja, poleg nje pa je Marko Karel Berložnik 
avtor še dveh knjižnih izdaj: Po sledeh naših 
rodov in Moje čebele. Zbrano pa je tudi gra-
divo iz časa okrog 100 let – Koledar dogod-
kov, katerega osnovo je našel v izrezkih iz 
časopisa Večer. Zlati grb prejme za več kot 
50-letno vidno delovanje na družbeno-politič-
nem področju. Predvsem pa zato, ker je bil 
Marko Karel Berložnik kronist, kar je pos-
talo način njegovega življenja, razmišljanja 
in komuniciranja. Biti kronist je dar. In kdor 
je z njim obdarjen, je neprecenljiv posame-
znik v okolju, kjer živi in zanj ustvarja. In tak 
neprecenljiv posameznik je bil tudi Marko 
Karel Berložnik.

Nagrado Občine Črna na Koroškem na 
predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka 
ter Marte in Alojza Repanška prejme:
NIKOLA STRAHINIĆ, dr. dent. med.,  Cen-
ter 147, Črna na Koroškem
V štirih desetletjih dela v krajevni zobni am-
bulanti je dr. Nikola Strahinić postal del živ-
ljenja v Črni, s skrbjo za zdravje krajanov je 
občutno vplival na osnovno počutje celotne 
populacije krajanov. Pomembna novost, ki jo 
je uvedel pri svojem delu, je bilo naročanje 
na določeno uro, kar bila takrat prava no-
vost ne le v Črni, ampak tudi daleč naokoli. 
To je bilo veliko olajšanje, s katerim je takoj 
pokazal spoštovanje do pacientov, do njiho-
vega časa. Tudi ob praznikih ali v svojem 
prostem času, tudi ob nenavadnih urah, ko 
je kdo, že obupan zaradi hudih bolečin, potr-
kal pri njem doma, je brez slabe volje odšel 
v ambulanto in pomagal po svojih strokov-

nih močeh. Toda tudi sam je bil dosleden in 
vrata njegove ordinacije so se vedno odprla 
natanko ob dogovorjeni uri. Pogosto je svoj 
delovni čas podaljšal, da je kaj dokončal. S 
svojimi duhovitimi domislicami je pacientom 
lajšal prestajanje posegov in poskrbel, da ti 
je potegnilo še na smeh, četudi se takrat nisi 
mogel smejati. Z dr. Strahinićem smo ime-
li zobozdravnika, ki se je s svojim skrbnim 
poklicnim delom trajno zapisal v življenje 
mnogih prebivalcev našega kraja. Prispeval 
je k zdravju krajanov, zdravje pa je vsake-
mu od nas največje bogastvo. V pokoj od-
haja kot naš cenjen in spoštovan dolgoletni 
zobozdravnik in tudi kot velik Človek.

Spominske plakete Občine Črna na Koro-
škem prejmejo: 
- PGD ČRNA za 130 let delovanja
- PIHALNI ORKESTER RUDNIKA ME-
ŽICA – ČRNA – 115 let
- GRS KOROŠKE za 70 let delovanja
- LD POGOREVC za 70 let delovanja
- GLASBENA ŠOLA RAVNE za  60 let 
delovanja
- ČEBELARSKO DRUŠTVO ŽERJAV 
za 50 let delovanja
- DRUŠTVO LJUBITELJEV GLASBE 
FAUŠ DUR za 10 let delovanja
- CVETLIČARNA PUŠLC – TJAŠA 
VRČKOVNIK s.p. za 10 let poslovanja.

Posebno priznanje županje prejmeta:
- VIDA IN ADOLF JURAČ za poseben čut do 
sočloveka in nesebično pomoč občanom v 
stiski.

VABILO
vsem, ki bi radi kaj napisali v lokalni časopis ali če ima-
te kako idejo, o čem bi še pisali in koga bi predstavili 
sokrajanom – oglasite se urednici Črjanskih cajtng na 
e-mail: irena.greiner@guest.arnes.si
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KS ŽERJAV

POLČAS

Spremembe. Vsi se spreminjamo. Pravza-
prav so spremembe edina stalnica v naših 
življenjih. In prav tako kot ljudje se spremi-
nja tudi naš Žerjav.
Za nami je nekako polovica mandata in kot 
se beseda polčas pojavlja vsepovsod, sem si 
tudi sam vzel trenutek za razmislek, nekaj 
minut za pregled sprememb v nas, v meni, v 
našem kraju. Ni bilo popolno, je bilo pa naj-
več, kar sem v danem trenutku lahko nare-
dil. Še več, ob vsej podpori in pomoči, ki sem 
jo v tem času imel, lahko rečem, da so naši 
dosežki dosegli mejo za potrditev, da sem 
svojo nalogo dobro opravil. Težko je vsem 
ustreči in s temi besedami vabim vse tiste, 
ki so na kakršen koli način nezadovoljni, da 
se nam pridružijo in nam pomagajo. Krajev-
na skupnost in njihovi člani smo veseli vsake 
pomoči in prav dobrodošli ste s svojimi ide-
jami, voljo po delu ter željo, da bo nekoč v 
kraju še boljše. Samo besede brez dejanj še 
ne prinesejo rezultatov.
Kakorkoli, od pisanja zadnjega članka se 
je v kraju marsikaj spremenilo. Tudi tokrat 
na bolje.  V mesecu maju smo organizirali 1. 
pohod na Pogorevc, na lovsko kočo Dukles.  
Naš vodnik je bil Pavel Lesjak in se mu prav 
lepo zahvaljujem. V želji, da pohod postane 
tradicionalen, sem vesel, da se je letos tega 
pohoda udeležila velika skupina ljudi. Na-

men pohoda je predvsem druženje, spozna-
vanje ter utrjevanje vezi med ljudmi.
V zadnjih treh mesecih smo zelo urejali kraj. 
Ob vstopu v Žerjav smo postavili »rudarčka« 
v spomin vsem rudarjem. Le-ta izreka dobro-
došlico vsem, ki vstopajo v kraj. Prebarvali 
smo vse ograje na mostovih in igrišču ter na 
njih namestili cvetoče rože. Park ob igrišču 
je preurejen, za kar se iz srca zahvaljujemo 
gospodu Borisu. Na igrišču smo postavili 
novo mrežo za odbojko, pomembno zbira-
lišče ljudi ob igrišču je dobilo novo podlago 
oziroma, kot smo rekli, novi »tancpodn«, pre-
novili smo rusko kegljišče in ob tem pisanju 
se posebej zahvaljujem Ivanu Ropiču, ki nam 
je podaril nove keglje. V kraju smo postavili 
označevalne table in s tem kraju dodali piko 
na i. Prenovljeno podobo je dobilo tudi igri-
šče na Mrdavsovem in prav vsi ste vabljeni, 
da ga uporabite.
Posebna pridobitev je napeljava pitne vode 
do naše »grede«. Leseno korito z vodo raz-
veseljuje tako mimoidoče kot tiste, ki vodo 
potrebujejo za urejanje svojega dela grede.
Bilo je še en kup malenkosti, od vsakoletne-
ga urejanja grede do postavitve dveh košev 
za pasje iztrebke. Bilo je tudi nekaj nejevolje, 
pa vendar delamo po svojih najboljših mo-
čeh.
Izpostavil bi še čebelarski dan v mesecu ju-
niju. Le-tega osebno zelo podpiram, saj brez 
čebel ni življenja in tudi letos nas je Zoran 
Mičić z veseljem vabil na pokušino izdelkov. 
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KS ŽERJAV

In za konec: rad bi povedal, da smo kraj ure-
jali tudi z velikim entuziazmom, saj smo bili 
prijavljeni na tekmovanje za najlepše urejen 
kraj. Največja črna pika je bil potok Jazbina, 
saj se v njem kljub vsem opozorilom še vedno 
pojavlja zelo veliko gospodinjskih odpadkov. 
In ob tej priložnosti še enkrat pozivam vse 
tiste, ki tako ali drugače onesnažujete potok, 
lepo vas prosim, spoštujte naravo, spoštujte 
sokrajane in zato mečite smeti v smetnjake. 
Veselimo se sprememb.

Alojz Zmrzlikar,
predsednik KS Žerjav

V Medgeneracijskem centru si lahko iz
simpatičnega hladilnika vzamete - knjigo

Pobude in predlogi občanov, predalnik pred 
občinsko stavbo

FOTOREPORTAŽA: UTRINKI
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FOTOREPORTAŽA

KOMUNALNE PRIDOBITVE

Asfaltiranje makadamske ceste mimo kmetije 
Podkržnik v Javorju

Dela na cesti na Lamprečah

Asfaltiranje 
makadamske 
ceste mimo 
kmetije
Godec v Bistri

Asfaltiranje 
makadamske 
ceste Spodnje 
Javorje

Izgradnja 
opornega 
zidu na ob-
činski cesti
Mihev v
Podpeci

Asfaltiranje makadamske ceste mimo kmetije 
Brezovnik v Bistri
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FOTOREPORTAŽA

Izgradnja opornega zidu na občinski cesti
Razpotje - Mitnek

Izgradnja parkirišč v Rudarjevem

Nov parkirišče pri Faktorju

Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču

Nov asfalt tudi pod Obistovimi pečmi

Vzdrževalna dela na Igrčevem potoku v
Mušeniku
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Dr. NIKOLA STRAHINIĆ,
štiri desetletja naš zobozdravnik

INTERVJU

Še vedno ga srečujemo na sprehodih po Črni, 
navajeni na njegov nepogrešljiv nasmešek, 
prijazno besedo, ko se srečuje z nami, ki nam 
je, Črnjanom, štiri desetletja skrbel za zdravje 
naših zob, nikoli odklonil pomoči, ko je bo-
lelo, se odlomilo, kaj odpadlo. 1. aprila 2016 
se je upokojil, a ostaja med nami, saj je tukaj 
doma. 
Dr. Nikolo Strahinića smo prosili za pogovor. 
Beseda mu je tekla tako sproščeno, da bi bilo 
škoda z veliko vprašanji prekinjati 'rdečo nit' 
njegove pripovedi.

Ste kdaj razmišljali o zvezi vašega priimka 
s poklicem; strah in nić (po naše nič)?
Moj priimek nima zveze z mojim poklicem. 
Vendar sem večkrat uporabil prav to zvezo, 
ko mi je pacient potožil, kako ga je strah. Te-
daj sem ga vprašal: »Ali vi veste, kako se jaz 
pišem? Straha-nič.«  In je strah že malo po-
pustil. Moj ded je trdil, da naš priimek izvira 
iz Bolgarije, da je bil neki naš daljni prednik 
Strahinja. Potem pa se je priimek skozi sto-
letja spreminjal in dobil današnjo obliko. So 
pa bili v srbskih ljudskih pesmih znani veli-
kaši: Strahinje, Banovič Strahinja ali Strahi-
nić ban (knez).

Od kod ste prišli prav v Črno?
Odraščal sem v Vojvodini. Verjetno si 
predstavljate neskončno ravnino, vendar je 
okolica Vršca, kjer sem preživel svojo mla-
dost, hribovita, saj sem segajo skrajni zahod-
ni predeli Karpatov. Tam je celo najvišji vrh 
Vojvodine, to je Gudurički vrh, visok 641 m 
nadm. v. Ob njem je tudi vas Gudurica. (Tam 
je kot izseljenec svojo mladost med vojno 
preživel Stanko Mali.) To je področje obse-
žnih vinogradov, več sto kilometrov se raz-
prostirajo v vse smeri. Rojen pa sem v vasi 
v Deliblatski peščari (ostanek Panonske-
ga morja). To je bilo področje najfinejšega 
puščavskega peska, ki ga je (kot v Sahari) 

močan veter (košava) oblikoval v hribe, jih 
premikal in na novo oblikoval. Mislim, da so 
po prvi svetovni vojni to področje zasadili z 
akacijo, le v sredini so pustili kak kvadratni 
km tega peska. Ko cveti akacija, je to raj za 
čebelarje, ki pripeljejo svoje čebele od blizu 
in daleč na pašo. 
Rojen sem  leta 1944 v vasi Šušara, 30 km od 
Vršca (pozneje smo se preselili.) Z napako 
v rojstnem datumu! Do konca osnovne šole 
sem imel v vseh dokumentih zapisan rojstni 
datum 26. avgust. Ko sem bil sprejet na gim-
nazijo, pa so zahtevali nov rojstni list. Poznal 
sem tega uradnika, ker je nekoč delal sku-
paj z mojim očetom v kraju, kjer sem rojen 
– medtem smo se preselili. Začne pisati in 
pove moj rojstni datum: 30. avgust. Kako? 
Pa rečem: »Stric, jaz sem rojen 26. avgusta.« 
On pa: »Poglej, tu piše!« Pogledam v matično 
knjigo in res je tako pisalo.  Lahko predvide-
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vam, da sem rojen 26., a so me zapisali 30. 
Ampak kako sem toliko let imel rojstni list 
na 26. avgust, mi je pa nerazložljivo. Ostalo 
je 30. avgust. 
Kjer smo živeli, je področje, ki je poseljeno 
s prebivalci mnogih narodnosti, zagotovo 
jih je več kot deset (Slovaki, Čehi, Madžari, 
Romuni, Srbi, Rusini, Nemci, Rusi …), ven-
dar živijo v slogi in sožitju, se spoštujejo, si 
pomagajo, nobenih nacionalnih razprtij ni, 
zato sem takega sobivanja vajen že iz otro-
ških let. 
Matičar, ki je vpisal moje rojstvo v matično 
knjigo leta 1944, je  bil Nemec. Ko je po koncu 
vojne oče delal na istem matičnem uradu, mi 
je pokazal matično knjigo, kjer je bilo moje 
ime napisano Nikolaus. Oče pa je naredil 
uradni popravek, ga poštemplal in dopisal: 
'Dete se ne zove Nikolaus, temveč srbski: 
Nikola.' (Detetu ni ime Nikolaus, temveč po 
srbsko: Nikola.) 
Izhajam iz mešane družine; moja mama je 
bila Romunka (živela je v Jugoslaviji). Ko 
sem odraščal, je z mano govorila romunsko 
in tudi jaz sem takrat govoril romunski je-
zik. Oče je bil Srb, doma južno od Niša, on 
je seveda govoril srbsko. Še danes razumem 
romunščino, vendar govoriti ne morem več 
tako dobro. 
Prav prejšnji teden sem razmišljal o prizo-
rih, ki so se mi vtisnili v spomin, preden sem 
začel obiskovati osnovno šolo. Naštel sem jih 
do sedmega leta le dvanajst. − Ko sem šel v 
šolo, so bile vse moje potrebščine naslednje: 
tablica iz nekega nedoločenega trdega ma-
teriala v velikosti približno A4, na eni strani 
so bile širše in ožje črte, tam sem pisal. Pisa-
lo v obliki tankega svinčnika, vendar iz neke-
ga 'kamenja' in z njim smo pisali po tablici. 
Na lesenem okvirju tablice je bila luknjica, 
skozi katero je bila vrvica in na njej košček 
spužve za brisanje zapisanega. To je bilo vse, 
kar sem potreboval za šolo. – Danes poglejte 
osnovnošolce, kako so otovorjeni, ko gredo 
v šolo! – Pol prvega razreda sem končal v 
Šušari, potem smo se preselili.  –
Bilo je v času, ko sem študiral in se mi je 

takrat vtisnilo v spomin ime kraja iz Slove-
nije: Črna na Koroškem. Nisem se posebej 
ukvarjal s športom, a sem redno po časopi-
sih spremljal športna dogajanja. Takrat sem 
slišal v nekih športnih novicah, da sta 'Drago 
in Danilo Pudgar iz Črne na Koroškem pos-
tala državna prvaka v smučarskih skokih'. 
Si lahko mislite; tam prav na nasprotnem 
koncu tedanje Jugoslavije sem jaz izvedel za 
Črno na Koroškem! Seveda si niti v sanjah 
nisem predstavljal, da bom večino svojega 
življenja preživel prav v tem kraju. 
Moram povedati, da se mi tudi ni sanjalo, 
da bom zobozdravnik. Moj sen je bil, da bi 
postal kirurg. Ko pogledam nazaj, pa sem 
zelo zadovoljen, ker tudi zobozdravnikovo 
delo zahteva natančnost, spretnost (rok). 
Sprejem na medicino se mi ni posrečil, ker 
je bila takrat močna konkurenca. Delali smo 
sprejemne izpite in so nas šestdeset odklo-
nili, kljub temu da smo naredili sprejemni 
izpit. Poslali so nas v Niš, a so nam povedali, 
da imajo tudi oni presežek študentov. Da ne 
bi izgubil leta, sem se vpisal – na veterino. 
Jaz, vegetarijanec, na veterini in tisto čre-
vesje in podobne reči … Vendar  v prvem le-
tniku je veliko predmetov, ki so temeljni tudi 
za vsa ta področja: biologija, fizika, kemija, 
anatomija. Kljub temu nisem uspel na me-
dicini, ampak sem pristal na stomatologiji. 
Kar nekaj izpitov mi je bilo priznanih.
Po koncu študija sem iskal službo. Poslal 
sem zagotovo najmanj petdeset prošenj, ker 
nas je bilo ogromno, tako zdravnikov kot 
zobozdravnikov. – Spominjam se ene šaljive 
iz Večernjih novosti, ko je en komentar po-
duhovičil: 'Na beograjski medicinski fakul-
teti je vpisnih 500 študentov. Veseli se cela 
Evropa!' Res smo mi takrat napolnjevali vso 
Evropo.
In kako sem  prispel v Črno? Kot študent sem 
stanoval v Beogradu pri neki gospe, ki je bila 
rojena v Slovenj Gradcu, odrasla pa je v Li-
bojah. Kot mlado dekle je odšla s trebuhom 
za kruhom služit v Zagreb. Pozneje se je pre-
selila v Beograd, kjer je bila ulična prodajal-
ka časopisov, kasneje je imela kiosk. Mož 

INTERVJU
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je v nesreči umrl, še prej hči, tako je ostala 
sama. Bila je posebno družabna, družila se 
je z igralci, umetniki, slikarji, glasbeniki. Bila 
je 'duša od človeka', oddajala je študentom 
stanovanje, bila nam je kot mama. Večinoma 
nismo bili premožni, pa nam je marsikdaj 
kaj skuhala in postregla. Poleti je odhajala 
za cele mesece v Liboje nabirat borovnice in 
je bila vesela, da je bil v tem času kdo v stano-
vanju. Njena nečakinja pa je živela v Slovenj 
Gradcu. Ko je nekoč sedela na zobozdravni-
škem stolu  –  ne morem se spomniti imena 
tiste zobozdravnice – je pogovor nanesel na 
mladega zobozdravnika iz Beograda, ki išče 
službo. Ona pa pravi: 'Mi imamo v Črni že 
sedem mesecev zaprto ordinacijo, ker nima-
mo zobozdravnika. Tudi stanovanje imamo 
zanj. Bi le hotel priti?' Ona mi je vse to napi-
sala v pismu, saj telefonov še ni bilo. Črna na 
Koroškem! Seveda, saj vem zanjo! Napišem 
prošnjo, takoj dobim odgovor,  naj napišem 
prošnjo, pridem na pogovor, plačajo potne 
stroške, takoj lahko nastopim službo. Jaz pa 
sem bil tik pred strokovnim izpitom, zato so 
mi predlagali, naj še to prej opravim in pri-
dem 1. aprila v službo v Črno na Koroškem. 
Res sedem na vlak za Maribor. Vsa moja pr-
tljaga je bil kovček z nekaj garderobe in zlo-
žljivi ležalnik. Pripeljal sem se z vlakom do 
Maribora, z avtobusom do Raven. Prtljago 
pustim kar na avtobusni postaji, se pozani-
mam, kjer je zdravstveni dom in se tam ja-
vim dr. Ivartniku. On vpraša po prtljagi, jaz 
pa, da sem jo pustil na postaji. Takoj  je pos-
lal enega po mojo prtljago, ki je tam počaka-
la. Potem pa me je dr. Slemenik naložil v svoj 
BMW in me odpeljal v Črno. Prvi Črnjan, 
ki sem ga spoznal, je bil Jakopin, ki je imel 
ključ stanovanja in me je pospremil do njega 
v Rudarjevo. Kuhinja je bila opremljena s po-
hištvom, tudi peč na trda goriva je bila tam, 
ostalo je bilo prazno. Takrat sem bil vesel, da 
sem iz Srbije tovoril tudi ležalnik.
V službi sem imel srečo; moja asistentka je 
bila Simona Dobnik, ki je bila iz Bosne, po-
ročena s Slovencem. Moj prvi pacient je bil 
pokojni Beno Kotnik in 1. aprila 1976 sem 

začel svojo službeno pot v Črni. Takoj sem 
uvedel sistem naročanja pacientov. Pravijo, 
da je organizacija dela že polovica dela. In 
to je res. Tako sem bil tudi navajen, ko sem 
eno leto delal kot pripravnik. Naročanje je 
bila novost, ki je zahtevala obojestransko di-
sciplino. Vendar so se pacienti hitro navadili 
na tak red, saj so videli, da je bil tak način 
dela neprimerno ugodnejši kot čakanje ure 
in še nisi vedel, če boš prišel do zdravnika.

Naročanje na uro je bila prava inovacija. 
Zelo smo je bili veseli. Kmalu smo vas tudi 
občudovali, kako ste se razmeroma hitro 
naučili govoriti slovensko.   
Ni bilo enostavno. V veliko pomoč mi je bila 
Dobnikova, ki mi je prevajala slovenske in 
tudi narečne besede. Brez te pomoči ne vem, 
kako bi mi šlo. Pride pacient in pravi: 'Gos-
pod doktor, prosim izpulite mi ta zob.' Le kaj 
je to, 'izpulite'? Sestra: 'Izvadite.' A tako: izpu-
liti = izvaditi. Po nekaj dneh pride drugi, naj 
mu 'izrujem' zob, potem naslednji, naj mu 
zob 'izderem', naslednjemu naj zob 'spipam' 
… Ni bilo konca besed, ki so pomenile isto. Še 
je bilo teh prevodov, sestra mi je zelo poma-
gala in jaz sem se učil slovensko in tudi koro-
ško. Pet let sva delala skupaj, tako da sem v 
tem času prišel na 'zeleno vejo'. Potrudil sem 
se, da sem se čim hitreje naučil govoriti slo-
vensko.

Pacientka je bila ena starejša gospa, 
zdaj že pokojna. Sedela  je na stolu, 
naredili smo, kar smo naredili. Ko je 
vstala,  ji je iz rokava ali iz roke na 
tla  padel robec. Bil je iz blaga, kot 
so včasih bili vsi robci. Ona gre oko-
li stola, tam je bilo ogledalo, se malo 
ustavi, tedaj pa ji rečem: »Gospa, vaš 
robec.« Ona se prime za usta in reče: 
»Kaj, moj gobec.«

INTERVJU
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Naj dodam, da je bilo leta 1976 stanje zob 
celotnega prebivalstva Črne porazno. Dela 
je bilo ogromno pri odraslih, tako popravila, 
puljenje, protetika, kar je bila posledica po-
manjkanja zobozdravstvenih storitev leta in 
leta nazaj.
Takrat je bilo vseh šoloobveznih otrok s 
podružnicami vred okoli 600. Skrbeli smo 
tudi za otroke iz vrtca. Nekaterim otrokom 
(učencem) smo ob enem samem obisku na-
redili tudi po 12 zalivk! 'Canpiršne' niso bile 
v hudi uporabi, zato je bilo stanje še slabše. 
S podružnic so prihajali kar vsi učenci. Res 
smo ogromno delali. 
Dovolj dela bi bilo še za enega zobozdravni-
ka, tako pa se je stanje le počasi izboljševalo. 
Kakih deset let je trajalo tako stanje. Potem 
so začeli prihajati še drugi zobozdravniki, ki 
so prevzemali del otroške populacije (dvak-
rat tedensko popoldan). Stanje pa se je iz-
boljšalo šele takrat, ko so v šoli dobili zobno 
ambulanto in stalnega zobozdravnika, ki je 
skrbel za šolajoče.  
Delal sem z voljo, z ljubeznijo, to je majhen 
kraj, vsi se poznamo, kot da smo ena velika 
družina. Vsak poklic je samo način, kako si 
kdo služi kruh. To, da se delajo razlike med 
takim in drugačnim delom, med tako in dru-
gačno izobrazbo, je zelo zgrešeno. Vsako 
delo je pomembno, je prispevek k življenju 
v skupnosti. Od vseh pa najbolj cenim delo 
kmeta, ki pridela hrano. Lahko ležiš na de-
narju, pa boš še zmeraj moral jesti, kar je 
nekdo pridelal. In hrano pridela kmet! Zato 
se nisem do pacientov počutil kot 'gospod 
doktor', ampak nekdo, ki jim je pomagal pri 
njihovih težavah z zobmi.

V imenu mnogih lahko potrdim, da smo to 
čutili, zato uživate v kraju veliko spoštova-
nje, ne le kot zobozdravnik, ampak tudi kot 
človek.
Tu moram omeniti svoje versko ozadje; jaz 
sem adventistični kristjan. Si prizadevam, 
da upoštevam velika načela te vere, kot je: 
Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. 
Uči nas, da smo vsi otroci enega očeta, ne 

glede na to, ali smo beli, črni, pismeni, ne-
pismeni … Kar hočeš, da drugi storijo tebi, 
naredi ti njim. Če bi živeli po teh načelih, bi 
bil svet lepši. Mnogi pa imajo ta načela le v 
besedah, ne pa v dejanjih. Prav to se nam 
vrača kot zlo. Moj ded je npr. bil nepismen, 
vendar izredno nadarjen za vse, česar se je 
lotil. Imel je sedem poklicev, bil je zidar, tesar, 
mizar, oblikoval je iz železa … Ko je nekoč vi-
del kolo, si ga je izdelal zase. Razen verige 
je bilo celo kolo iz lesa! Z njim je kolesaril 
iz svojega rojstnega kraja do Niša, 42 km tja 
in potem nazaj. Ko je bil star štirideset let, 
se je naučil brati, da je lahko bral Sveto pis-
mo, babica pa je ostala nepismena. To so bili 
drugačni časi.
Ta osnovna načela sem se trudil udejanjati. 
Kaj boš rekel človeku, ki se mu je nekaj za-
lomilo v ustih, pa gre jutri na dopust. Kako 
boš zavrnil nekoga z močno bolečino, četu-
di ni bil takrat delovni čas moje ambulante. 
Večkrat sem podaljšal svoj delovni čas za 
pol ure, uro, odpustil asistentko, ker je imela 
doma majhnega otroka  … Vsak je vesel, če 
mu kdo pomaga. Zelo sem vesel in hvaležen 
Bogu, da sem prišel živet v ta manjši kraj, 
mene asfalt ne pritegne.

V pogovoru sva povsem pozabila poveda-
ti, da ste si medtem ustvarili družino. Ste v 
Črno prišli s soprogo, so otroci rojeni tukaj? 
V Črno sem prišel sam, vendar pa se mi je 
kmalu pridružila soproga, saj sva se 1. maja 
poročila. Stanovanje je na srečo imelo opre-
mljeno kuhinjo, sicer pa je bilo prazno. Do 
posojila seveda po enem mesecu službe ni-
kakor nisem mogel priti. Vendar pa sta k 

Tole si pa pred leti lahko slišal v Črni.
Na stol je sedel možak iz Žerjava, ki je 
imel obute gumijaste škornje. Doktor 
jih mimogrede pogleda in reče: »Nisem 
vedel, da je cesta do Žerjava zaprta, da 
ste morali po Meži priti v Črno.«

INTERVJU
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nama prišla Drago Škoflek in njegova žena 
Judita, ki sta bila v bloku naša najbližja sose-
da, in nama ponudila svoj kavč. Tega nikoli 
ne bova pozabila. Nasploh so naju Črnjani 
lepo sprejeli, kar nama je bila spodbuda v 
povsem novem okolju. Potem sva počasi na-
jemala posojilo in si opremila stanovanje. Si-
nova Žarko in Marko sta bila rojena, ko smo 
bili v Rudarjevem, Nina pa pozneje že tukaj.
Žarko ima družino in veseliva se, da imava 
po njem dve vnukinji, Tejo in Mijo. Radi pri-
dejo v Črno in takrat smo vsi polno zaposle-
ni. 

Kako ste se znašli v povsem novem polo-
žaju kot upokojenec? Marsikdo doživi šok, 
mnogi pa začnejo uživati to razkošje časa in 
se zaposlijo z vsem, za kar prej ni bilo časa 
oziroma jim prinese življenje na pot. Naj-
večkrat so to vnuki, z njimi veselje in tudi 
zaposlitev.
Svojo delovno dobo sem zaključil letos 1. 
aprila, tudi delati  sem začel 1. aprila. Slučaj-
no je naneslo, da bi moral nehati v četrtek, 
pa je rekel dr. Pušnik, naj delam do konca 
tedna, petek pa je bil 1. april. Bila je skoraj 
neka 'olajševalna okoliščina'. V Beogradu 
sem opravil pripravništvo in nato strokovni 
izpit. Pripravništvo ni bilo  plačano, a se je 
štelo v delovno dobo, kar je bilo zapisano v 
delovni knjižici. Na to pa sem v štiridesetih 
letih povsem pozabil, saj je bilo na plačilni 
listi vsak mesec evidentirano, kolikor sem bil 
zaposlen tukaj. Tako sem imel že lani pogoje 
za upokojitev. Takrat je prišlo na dan, da je 
leto pripravništva v svoji evidenci upošteval 
le Zdravstveni dom, ne pa tudi Zavod za po-
kojninsko zavarovanje. Tako sem po njiho-
vem imel lani 39 let pokojninske dobe, ne pa 
40, kolikor se mi jih je dejansko nabralo. Dr. 

Pušnik pa je rekel, naj delam še eno leto, da 
bom tudi po evidenci Zavoda za pokojninsko 
zavarovanje dopolnil 40 let. Tako sem se upo-
kojil po 41 letih in enem dnevu dela.
Bil sem torej že psihično pripravljen in v po-
koj sem šel brez nekih pretresov. 

Kaj počnete?
Vedno se kaj najde. Trenutno pri naju uživa-
ta počitnice obe vnukinji. Zdravi in živahni 
povsem zapolnjujeta vsak najin trenutek, z 
veseljem skrbiva zanju in se jima posvečava.  
Naj še povem, da sem član PGD Črna, mor-
da se bom tudi tam kaj bolj udejstvoval, seve-
da kot veteran.
 
Spoštovani doktor Nikola Strahinić! Kot 
zobozdravnik ste bili desetletja del tega kra-
ja, del nas, za katere ste vztrajno skrbeli, da 
nas ni bolelo, kjer skoraj najbolj boli. Želimo 
vam trdno zdravje, da boste lahko svoja upo-
kojenska leta preživljali v miru in se veselili 
vsega, kar bo zdaj dajalo smisel vašemu vsak-
danu.

Marta Repanšek

Rad sem se pošalil z ljudmi, da so se 
malo sprostili. Pride en moški in pra-
vi: »Joj, ko bi vi vedeli, kako se bojim 
zobozdravnika!« Jaz pa: »To pa ni no-
ben problem; pojdite zobozdravnici.« 
On pa nazaj: »Saj je vse isti drek!« V 
trenutku se je zavedal, kaj mu je ušlo, 
strašno mu je bilo nerodno, ves čas je 
bil resen. Ko pa je odšel skozi vrata, 
sva se s sestro šele lahko nasmejala.

INTERVJU

OBVESTILO BRALCEM
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na občinski spletni 
strani: http//www.crna.si/
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26. VSESLOVENSKO SREČANJE
POD NAJEVSKO LIPO

Slavnostni govornik je bil pisatelj Boris Pahor

Predsednik države Borut Pahor je županji vročil 
slovensko zastavo kot znak hvaležnosti za organi-
zacijo sračanja pod Najevsko lipo

Udeleženci so prisluhnili
tudi MePZ Mato
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Akademik Boris Pahor je dobil sliko Črne, delo 
Leandra Fužirja

Pihalni orkester Rudnika Mežica - Črna z gostjo 
Adrijano Kamnik

Ženski razmislek pod lipo je bil na temo odgovor-
nosti za javno besedo

Dogajanje je bilo popestreno z iskanjem skritega 
zaklada, tombolo in prikazovanjem starih obrti

Vozila Slovenske vojske vedno pritegnejo pozor-
nost

Kmečka dekleta skrbijo za slastno postrežbo
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V SEBI IMAM ENERGIJE ZA DVA ČLOVEKA

Ivanka Stopar, naša sokrajanka iz Žerjava, 
poklicno pa ravnateljica Srednje šole Ravne 
na Koroškem, je dobitnica letošnje ravenske 
občinske nagrade. Profesorico slovenskega 
in angleškega jezika, ki poučuje že 37 let, šolo 
pa vodi 19 let, so nagradili »za dolgoletno 
uspešno vodenje Srednje šole, za njen prispe-
vek k izobrazbi kadrov, ki predstavljajo jedro 
kovinarjev in jeklarjev, za rast šole in njeno 
povezovanje s krajem in gospodarstvom ter 
za prispevek k prepoznavnosti občine iz-
ven meja.« Ivanka Stopar, ki je polna elana, 
nadvse pozitivna in komunikativna, v pogo-
voru za Črjanske cajtnge ni razkrila le svoje 
poklicne poti, ampak tudi pametne in kritič-
ne poglede na mnoge sodobne probleme.

Vsaka nagrada je velik pečat za delo, v ka-
terega je bilo vloženega obilo truda. Kaj 
vam pomeni ta nagrada?
Moram priznati, da mi pomeni veliko prizna-
nje, da dobro delam in se trudim in da moje 
vlaganje v delo opazijo drugi, še posebej, če 
to vidijo ljudje, ki niti niso dolžni to opaziti, 
saj gre za strukture izven šolstva, torej za 
Občino, ki ni direktno povezana s srednjim 
šolstvom. Pri osnovnem šolstvu je drugače, 
srednja šola pa je bolj povezana z Ministr-
stvom in nima take tesne povezave z lokalno 
skupnostjo. Nagrada je zanimiva tudi zato, 
ker sem ženska, kajti v desetletjih nazaj so 
bili pretežno prejemniki moški, in ni se še 
zgodilo, da bi jo dobil občan druge občine. 
Seveda sem bila zelo počaščena. Glede na 
to, da sem v življenju doživela različne zgod-
be, tudi negativne, ko so mi metali polena 
pod noge, ker sem pač ženska in sem neka-
terim vplivnim moškim stopila na prste, je 
bila ta nagrada čudovita rehabilitacija. Niti 
v sanjah nisem pričakovala, da bom svoje 
ime oprala na tak način. Petnajst let je mora-
lo miniti, da se je to zgodilo. Danes pa skozi 
prizmo petnajstih let ugotavljam, da najbrž 
ne bi postala  človek, kakršna sem, če se mi 

to ne bi zgodilo, a takrat je bilo zame in za 
vse moje najdražje res hudo. Pokojnega oče-
ta sem takrat prvič in zadnjič videla jokati.

Kateri so vaši uspehi in dosežki, na katere 
ste ponosni kot ravnateljica in kot profesori-
ca in so začrtali vašo uspešno poklicno pot?
Zagotovo sem se odločila za pravi poklic. Že 
v petem razredu osnovne šole v Črni, kamor 
sem hodila, sem vedela, kaj bom. Temu sem 
sledila in danes ocenjujem, da niti en dan 
nisem delala. Vse je čisti užitek. To se čud-
no sliši, a imam to srečo, da sem se s svojim 
poklicem in osebnim življenjem popolnoma 
izpolnila. Tako dobro se počutim v svoji koži, 
da mi ne bi moglo biti boljše. Počnem ravno 
to, kar rada počnem. Že kot učiteljica sem 
doživljala, da so me sprejemali malo druga-
če kot ostale, a ne zaradi popustljivosti ali 
česa podobnega, ne, v meni je močno spo-
štovanje do vseh, nikogar ne podcenjujem, 
vsakemu dam možnost in mu želim poma-
gati in nikomur škoditi, in to so v meni kot 
učiteljici prepoznavali otroci. Še danes sem 
po duši učiteljica, poučujem še vedno rada in 
nikoli nisem nehala, pet ur na teden še ved-
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no učim, čeprav že dvajseto leto ravnatelju-
jem. Rada sem z dijaki; to je masa ljudi, od 
katerih črpam energijo in jim jo tudi dajem. 
Drugače je z učitelji, ki so velikokrat samo-
zadostni in ne razumejo vedno stvari s šir-
še perspektive, zato je včasih z njimi težko, 
čeprav je jedro naše šole fantastično. Učim 
tudi, da ostanem v stiku z otroki; nihče mi ne 
more reči, da ne vem, kakšni so in kako je z 
njimi delati v razredu. 
Po začetnem obdobju poučevanja pa se je 
pojavil izziv biti ravnateljica. Malo so me 
nagovarjali k temu, ker so opazili nekaj mo-
jih organizacijskih sposobnosti, o vodenju 
pa sem vedela le toliko, kolikor sem imela 
zdrave kmečke pameti. A sem na tem dela-
la in delala ter ugotovila, da mi tudi to po-
dročje odgovarja. Šola je bila takrat, ko sem 
jo prevzela, v precejšnjem razsulu. To je bil 
čas, ko so se začeli otroci manj vpisovati v 
tehniške in poklicne šole, pa bolj v gimnazi-
je. Ugotovila sem, da je treba nujno delati na 
novih programih, drugače bo s šolo konec. 
Bila sem zelo prodorna in nikoli ne odne-
ham – bik sem po znamenju v horoskopu in 
res sem bikasta sto na uro – zame ni ovire, 
ki je ne bi mogla premagati! Na Ministrstvu 
sem šla od Poncija do Pilata ter pripeljala na 
šolo najprej gradbince – za kratek čas, sku-
paj z Muto, a za nekaj let je le bilo dela. Naj-
bolj učinkovito pa je bilo potem to, da sem se 
postavila po robu velikemu centru v Velenju, 
zelo mogočni šoli, in tako smo dobili na Rav-
ne računalniškega tehnika, kasneje še elek-
trotehnika. Na Ministrstvu so me že dobro 
poznali, srečala sem prave ljudi na pravem 
mestu, in to so bili veliki premiki. Samo s 
strojništvom bi danes najbrž bili pridruže-
ni tako kot Muta v Slovenj Gradcu. Kasneje 
sem pripeljala na šolo še ostale programe: 
višjo šolo za inženirje strojništva in mehatro-
nike, mehatronika operaterja, metalurga – 
poklicno šolo, v jeseni pa že imamo vpisano 
prvo generacijo metalurških tehnikov po pe-
tindvajsetletnem  premoru, ki so spet en ko-
rak naprej, tako da je šola sedaj polna: 550 
dijakov, od tega približno deset deklet, ostalo 

so fantje. Ves čas smo se zanašali predvsem 
nase, delali v delavnicah in tudi zaslužili. 
Pred desetimi leti, ko je bila to še znanstvena 
fantastika, smo uspeli vse delavce opremiti s 
prenosnim računalnikom, tudi čistilke. 

Velika pridobitev vaše šole je bila gradnja 
nove prepotrebne stavbe, katere otvoritev je 
bila pred dvema letoma. Kako vam je v teh 
časih to uspelo?
Vse učilnice na stari šoli so bile sicer dobro 
opremljene, a stavba precej stara, zmanjko-
valo nam je prostora, saj smo že hodnike in 
slačilnice oziroma garderobe spreminjali v 
učilnice. Hoteli pa smo ohraniti enoizmenski 
pouk, saj imamo vozače iz treh dolin, zato 
sem pred 12 leti začela intenzivno delati na 
novi zgradbi. Vsi so mi govorili, da mi ne bo 
uspelo pripeljati milijonov na Ravne, saj smo 
predaleč od Ljubljane! Kljub peripetijam in 
različnim političnim opcijam na oblasti ter 
kljub menjavi ministric in ministrov mi je us-
pelo. Sama nisem politično opredeljena in 
to je prednost, zakaj takoj ko si, imaš zaprta 
vrata drugje; za učitelja in ravnatelja je ena 
od bistvenih stvari, da ostaja nevtralen in se 
ukvarja s stroko. Najboljše izkušnje imam 
z ministri, ki niso bili čisti politiki, recimo z 
Gabrom, vsi ostali pa prihajajo in odhajajo, 
malo pobrskajo sem pa tja, velike škode si-
cer ne naredijo, velike koristi pa tudi ne, ker 
se na stvari pač ne spoznajo. Z dolgoletnimi 
stiki, s prijaznostjo in neposrednostjo mi je 
uspelo pridobiti 10 milijonov proračunskih 
in ne evropskih sredstev, s katerimi smo 
pred dvema letoma svečano odprli novo fan-
tastično šolo. Velik uspeh je bila tudi prido-
bitev dveh milijonov in pol, še danes se sliši 
fantastično, da smo lahko kupovali stroje, 
kakršne smo hoteli. In prislužili smo petsto 
tisoč evrov svojega denarja – vsi vemo, kako 
je v šoli služiti denar: ali boš krede proda-
jal? – da smo to lahko izpeljali. Takrat se mi 
je res zazdelo, da skoraj ni več meja! Ko si 
nekaj zastaviš,  ko res  hočeš to doseči in to 
postane prioriteta, se to začne uresničevati 
kot po čudežu.
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Nisem tradicionalno krščansko verna, am-
pak verjamem, da se neke stvari zgodijo, ker 
si to zaslužiš. To se mi je dogajalo vse življe-
nje, ne le dobre, tudi slabe stvari, a veliko več 
dobrih, ki so se kar sestavljale v nek mozaik. 
Vse,  kar sem vložila, se mi je vrnilo. Zato 
imam v sebi energije za dva človeka, lahko 
delam cele dneve, in to tisoč stvari! To so bili 
uspehi, ki so bili opazni navzven. Pa še več 
drugih: vzpostavili  smo MIC (Medpodjetni-
ški izobraževalni center), opremili novo šolo 
in ves čas tudi proizvajamo za železarno. 
Večinoma delamo izdelke za podjetje Noži, 
opravljamo servise avtomobilov, oddajamo 
prostore, imamo Višjo šolo ter izobraževanje 
odraslih, in če si dober gospodar, so uspehi 
tu. Dobro je tudi nagraditi svoje ljudi, jaz jim 
skušam za dobro delo dati maksimum, ver-
jamem, da je mojim sodelavcem   fajn! Že-
lim si imeti zadovoljne ljudi, kajti če imaš to, 
imaš vse. Sodelavci to čutijo, delamo skupaj, 
za vse se zanimam, povsod grem, pohvalim, 
nagradim, opazim, kadar kaj ni dobro, tudi 
pokaram. Takšen odnos prinaša na dolgi 
rok uspeh. Z dijaki znam, vedo, kdaj je mera 
polna, tudi učitelji to vedo. Čutim, da sem na 
naši šoli neka nesporna avtoriteta, kar sem 
si zgradila s svojim delom in zgledom.

Dandanašnji je treba za številčnejši vpis di-
jakov lobirati. Kako vam to uspeva? Velik 
delež črnjanskih otrok se vpiše v vašo šolo, 
kajne?
Res je. Dostikrat mi kolegi rečejo, naj grem 
na obiske po šolah, seveda vseh ne uspem 
sama zaobjeti, sem pa s svojim nastopom 
uspešnejša. Kolegi pravijo, naj grem jaz 
predstavit šolo, ker imam posebno energijo.
Moram pa nekaj priznati: ker sem poslovno 
tako uspešna, pa sem morda kdaj premalo 
dala svoji družini, torej hčerki in možu. Če 
bi lahko obrnila čas, bi večino stvari nare-
dila še enkrat, ne bi pa si dovolila, da bi na 
njun račun raztegnila čas za službo. Čeprav 
se dobro razumemo in se imamo radi! Po-
skušala sem biti idealna mama, žena, ravna-
teljica, učiteljica, idealna hčerka, velikokrat 

in marsikje mi je uspevalo, a ponekod sem 
morala malo priškrniti, kar pusti posledice. 
Ampak hčerka je zrasla, mož malo 'jamra' 
(smeh). Vedno pa govorim, da je kvaliteta 
časa, ki ga preživimo z drugimi, pomemb-
nejša kot količina časa.

Kako uspešni so dijaki vaše šole? Večkrat 
slišimo o nagradah in zlatih maturantih. 
Koliko vaših dijakov gre študirat?
Ponosna sem, da imamo letos pet zlatih 
maturantov, na maturi je bil uspeh 98 %. To 
šolsko leto smo nanizali celo vrsto uspehov: 
zlato priznanje na državnem tekmovanju 
Gibanje znanost mladini, zlato priznanje na 
tekmovanju podjetja Audax v Ljubljani in cel 
kup drugih, na športnem področju, na pri-
mer, imamo državnega prvaka v lokostrel-
stvu … Zanimivo je, da prihajajo k nam vsako 
leto boljši, včasih pa smo dobivali dijake, ki 
niso vedeli kam. Prihajajo odličnjaki, iz ure-
jenih družin, imajo cilj, in s takimi dijaki je 
odlično delati!
Glavnina iz tehničnih poklicev gre študirat, 
to je 96 %, le štirje odstotki se zaposlijo. Ve-
liko se jih zaposli v Avstriji, kar je logično, 
saj je tam trg odprt in zaslužek precej večji 
kot v Sloveniji. Trg je vedno bolj lačen tega 
kadra, zato je tudi šola vedno bolj polna. Šti-
pendije so, a nekateri dijaki je ne vzamejo, 
ker se ne želijo vezati. Nova stavba, vedno 
boljši dijaki, močan 'suport'! Dva do tri ljudi 
imamo na leto zaposlene samo za podporo, 
kakršne nima nobena srednja šola v Sloveni-
ji. Denar črpamo iz proizvodnje. Pravzaprav 
sem tak način videla na Škotskem, kjer smo 
bili na študijskem obisku: vse se da narediti 
z dobrim timom. Pri nas lahko tisti dijak, ki 
hoče, izdela letnik, a ne s podarjeno dvojko, 
on v resnici zna za dve! Če mu ne gre, ima 
posebne ure, z njim delajo individualno in v 
manjših skupinah. Jaz sem celo uvedla 'ma-
tematiko 2', česar nihče v Sloveniji nima: v 
tem projektu sem matematiko razdelila na 
dva dela - v našem timu so matematiki, in-
ženirji in še kdo – in ko hodijo poučevat v 
razred, imajo eno uro na teden samo vaje, 

INTERVJU
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sploh ne razlagajo snovi, vendar so v duetu 
z učiteljem, ki je drugi učitelj te skupine. To-
rej se več vadi, in to se zelo dobro obnese. 
Konec prvega letnika je bil poklicni razred 
zato stoodstotno uspešen, kar je bilo never-
jetno, imeli so za eno stopnjo višji uspeh kot 
v osnovni šoli. Ti dijaki so prevzeli šolski vrt 
kot interesno dejavnost in lani smo že imeli 
jagode ter marmelado, kompot, zelišča. Le-
tos so naredili ograjo in razširili obdelova-
nje vrta, a tudi za vnaprej hočejo imeti ta vrt, 
celo popoldne so pripravljeni delati na njem. 
Ja, dogajajo se zanimive zgodbe, ko uspeh 
rodi uspeh. Uidejo nam le tisti, ki nočejo de-
lati in sodelovati, nekaj procentov je takih: 
ti učenci niso vzgojeni, izhajajo iz družin, 
kjer starši podpirajo njihovo lenobo in dela-
jo stvari namesto njih. Samo opravičila jim 
pišejo in oni iščejo informacije namesto ot-
rok, na primer na višji šoli hodijo spraševat, 
kaj bo študent pisal za kolokvij. Naši dijaki 
so namreč že odrasli »otroci«, ki bi morali 
dvigniti »rit« in začeti delati! Odrasli naredi-
mo otrokom največjo škodo s tem, da jih ne 
opolnomočimo. Ko smo mi odraščali, ni bilo 
tako, zato se lažje znajdemo v življenju. To se 
bo državi nekoč maščevalo, kajti taka per-
misivna vzgoja je smrt! Moraš delati, moraš 
doživljati uspehe in neuspehe, moraš biti na 
ulici z ljudmi, da se socializiraš! Ne pa da te 
starši zavijajo v vato in potem doživiš prvi 
neuspeh in se obesiš! Najprej bi v naši drža-
vi rabili šolo za starše. 

Dve vprašanji iz najine skupne stroke, torej 
s področja znanja jezikov: Koliko opisme-
njeni pridejo k vam otroci in ali še lahko kaj 
naredite na tem področju? Kako pa je z zna-
njem angleščine?
V srednjo šolo pridejo otroci slabo opisme-
njeni, a to ni krivda učiteljev, pač pa gre za 
nasploh slab odnos do jezika, svoje so nare-
dile tudi vse IKT naprave, otroci zamudijo 
čas, ko bi se lahko opismenili – namesto da 
bi brali in pisali, tapkajo po računalniku in 
telefonu. Današnji otroci so drug svet, ostaja-
jo tudi osamljeni, pedagogi se pri tem trudi-
mo, a marsičesa ne moremo narediti. Malo 
bolj smo uspešni na govornem področju, saj 
jih prisilimo, da javno nastopajo. Vsako leto 
imamo dva projektna tedna. Otroke razdeli-
mo v skupine po 10, vsak učitelj je en teden 
mentor, z učenci obdelujejo eno temo, gredo 
na teren, raziskujejo, fotografirajo, naredijo 
predstavitve, nekateri tudi v tujem jeziku. 
Narediti predstavitev jim je na začetku zelo 
težko in radi se temu izognejo, če se le da. A 
ko so v četrtem letniku, znajo nastopati! In 
to je ena od stvari, ki jih nujno rabiš, če želiš 
predstaviti raziskovalno nalogo. Naučimo 
jih tudi strokovnega jezika in obenem pravi-
la pisanja strokovnih besedil: torej znajo na-
pisati strokovno besedilo, znajo navesti refe-
rence, narediti uvod, jedro, povzetek, znajo 
se sklicevati in citirati. Vse to rabijo, če grejo 
študirat. Tudi pri angleščini se naučijo stro-
kovnih izrazov, dve uri na teden je strokovne 
terminologije. In tisto generacijo, ki jo učim 
jaz angleščino, potem peljem v London: tam 
prebijemo en teden tako, da se morajo sami 
znajti, na primer gredo za dve uri sami na-
okrog po mestu in v dogovorjenem času se 
morajo vrniti v hostl, zjutraj tekajo v parku, 
v Narodni galeriji opisujejo slike, znajo se 
orientirati, uporabljajo podzemno železnico, 
zvečer pišejo angleška besedila … Vsi spimo 
v eni ali dveh sobah, sami si kuhamo, uboga-
jo me, čeprav so pubertetniki, in rezultati so 
fantastični. To sem se naučila od profesorice 
Milene Forstner, ki je na tak način delala z 
dijaki. 
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Kako je z disciplino? Koliko so srednješolci 
vodljivi in ubogljivi, koliko so uporniki?
V srednji šoli imamo v primerjavi z osnovno 
šolo privilegij: srednja šola ni obvezna. Hudo 
je, če moraš vse dijake obdržati, toda neka-
terih ne moreš, ker gre to v škodo drugih. 
In ne smeš. Če dijaku dovoliš, da dela beda-
rije in ga ne kaznuješ, če ne čuti posledic za 
svoja slaba dejanja, potem te ne bo vzel res-
no. To je ravno tako kot s tisto ženo, katere 
mož pije in ona mu deset let grozi, da ga bo 
zapustila, a tega nikoli ne naredi; tak pija-
nec se nikoli ne bo poboljšal, problem alko-
holika v družini nikoli ne bo rešen! Na naši 
šoli marsičesa ne dovolimo, ampak damo pa 
vsakemu možnost popraviti se; teh možnosti 
je dovolj, a ko se izčrpajo, učenca izključimo. 
Izključimo ga za en mesec in se potem vrne, 
ali za eno leto, potem ponavlja, pride k nam 
drugačen – ogromno jih rešimo! Starši jih ne 
bi, mi pa smo tisti, ki jim damo signal, češ 
zdaj je pa tega dovolj. Vedno gledam na člo-
veka kot človeka, dovolim, da se motijo, ne 
dovolim pa, da se enake napake ponavljajo. 
Vem, da imajo nekateri fantje doma zelo sla-
be razmere, izhajajo iz socialno ogroženih 
družin, večkrat sem jim že pomagala s svo-
jim denarjem. Na šoli imamo 50 kompletov 
brezplačnih učbenikov, malica je tudi, hvala 
bogu, za večino brezplačna, zbiramo obla-
čila, stare računalnike in še kaj. Ja, na naši 
šoli imamo ogromno računalnikov, 100 ta-
blic uporabljajo dijaki, vsak učitelj ima tako 
tablico kot prenosni računalnik. A veliko 
lažje je kupiti dober računalnik, kot pa imeti 
dobrega človeka in ga vzgojiti tako, da je on 
z delom zadovoljen, ker je uspešen, in potem 
sem zadovoljna tudi jaz. 

Katere pa so slabe strani ravnateljevanja, 
navsezadnje ste v primežu med Ministr-
stvom, starši, dijaki, sodelavci in lokalno 
skupnostjo?
Kar naporno je, a poskušam slediti svojim 
načelom, poslušam ljudi, poskušam razu-
meti, če imam kdaj narobe, se opravičim in 
priznam napako, a v glavnem hodim po svo-

ji poti. Ne popuščam ne staršem ne otrokom 
ne sodelavcem, tudi Ministrstvu se uprem, 
če je treba. Letos se mi je zgodilo, da nam je 
ministrica odpovedala obisk obeležitve naše 
70-letnice, čeprav smo jo povabili že pred pol 
leta in se prilagodili njenemu terminu. Pa 
sem ji svoje razočaranje ob tem tudi pove-
dala! Z Občino nimam toliko stikov, a dobro 
sodelujemo, predvsem zato, ker niso naši fi-
nancerji. Delamo z invalidi, z medgeneracij-
skim centrom, župan je zadovoljen z mojim 
delom, kar me veseli. Glede gospodarstva se 
zavedam naše vloge, da povezujemo šolstvo 
z gospodarstvom, ker izobražujemo tehnič-
ni kader. Metal je naš dober podpornik. V 
službi ravnateljice pač grem vedno naprej in 
ko vidim rezultate, vem, da je taka pot pra-
vilna. Je pa res, da si kot ravnatelj sam, to 
je osamljena funkcija, ti si šef, kakorkoli se 
že stvari obračajo. Zadovoljuje me to, da so 
rezultati dobri in da venomer najdem nove 
izzive. 

Kako je s spoštovanjem v vašem poklicu?
Spoštovanje smo si nekoliko sami zapravili, 
malo je kriva država. A 'ta prave' profesorje 
v naši zbornici spoštujejo, ne da bi jim druž-
ba dala kako posebno veljavo; vidim, kako 
nekatere učitelje dijaki naslavljajo in se z 
njimi pogovarjajo ter jih gledajo s spošto-
vanjem in naklonjenostjo. Spoštujejo dosle-
dnost in avtoriteto. Ena desetina učiteljev pa 
ni takih in bi jih bilo treba nagnati! Ni dob-
ro, da naš poklic prenese vse, nekaterim bi 
bilo treba reči 'Hvala'. Pri starših je drugače: 
dandanes so zelo kapitalistično razpoloženi, 
mislijo, da je šola njihova, da so lastniki in 
da tudi z učiteljem lahko ravnajo po svoje. Tu 
jaz takoj postavim mejo, ne dovolim staršem 
iti direktno do učiteljev, postavim se vmes, 
nikoli se ne zgodi, da bi učitelja pred starši 
okregala, četudi ga učitelj močno polomi, pa 
to ni vedno lahko; šele potem sledi pogovor 
s sodelavcem na štiri oči. Nimamo pa učite-
lji tega, kar imajo zdravniki – stanovskega 
duha pripadnosti ter da bi drug drugega 
podpirali, ne pa si gledali pod prste in si oči-
tali stvari.

INTERVJU
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Pred leti ste bili predsednica Krajevne skup-
nosti Žerjav. Ste še aktivni v domači skup-
nosti?
Ne, čeprav imam zelo rada Žerjav in te 
preproste ljudi. Moj prispevek je, da vsem 
Žerjavčanom, ki diplomirajo, zastonj slov-
nično popravim njihove diplomske naloge, 
pa tudi povzetke v angleščini naredim zanje. 
Počutim se Žerjavčanka, a še bolj Korošica, 
čutim z našo regijo. Toda v mojem mandatu 
predsednice KS Žerjav sem ugotovila, da je 
bilo v tej skupini ljudi, ki so bili zraven mene 
v svetu KS, zelo težko delati. V to delo sem 
morala vlagati veliko energije in tudi časa 
nisem več našla, zato sem po prvem manda-
tu z veseljem prepustila delo Petru Raztoč-
niku. Moj mandat je bil kar uspešen: takrat 
smo odkupili del Delavskega doma, to je bilo 
še v času županovanja Franca Stakneta, in 
naredili knjižnico. A dogajalo se je marsi-
kaj, ljudje so me prišli celo zmerjat na dom, 
ker jim neka luč ni delala; zasajene okrasne 
rože so izpulili in se pritoževali, zakaj pred 
njihovo hišo ni rož, ja, kar precej negativne-
ga sem doživela, ker se z nekaterimi ljud-
mi ni dalo pogovarjati. Na tak nivo komu-
nikacije pa jaz ne pristanem. Pa tudi moja 
služba me je zahtevala celo, zato sem delo 
v KS opustila. Nisem imela ne časa ne volje 
za to 'mini politiko', ki me tudi drugače ne 
zanima: v politiki je preveč laži, prehitro se 
menjujejo ljudje, preveč je pokvarjenosti, jaz 

pa tega ne maram. 'Živi in pusti živeti!' mi je 
ljubše. Srečna sem s tem, kar imam, imam 
dobrega moža in prekrasno hčerko, ki tudi 
že uči, profesorica je na Gimnaziji Domža-
le. Imam veliko srečo, da imam še mamo. V 
sebi nimam zavisti, ne obrekujem, rada be-
rem, imam dve živali. Televizije skorajda ne 
gledam, rada šivam, mama me je tega nauči-
la, rada plavam in hodim, na Uršlji gori sem 
zelo pogosto, posebej rada tudi potujem. 
Rada imam dijake in zanje sem pripravljena 
narediti ogromno. Da, vse to je moja sreča.

Imate še dve pomembni funkciji. Kako 
krmarite kot podpredsednica Društva sre-
dnješolskih ravnateljev Slovenije in kako 
vodite Skupnost izobraževanja odraslih 
Slovenije?
Začela sem delati v Društvu Ravnatelj kot 
predstavnica v okviru aktiva koroških sre-
dnješolskih ravnateljev in pred osmimi leti 
so me izvolili za podpredsednico na sloven-
ski ravni. Ravno zdaj delamo en projekt, ves 
čas poskušamo biti podpora kolegom, od 
tistih, ki gredo v pokoj, se dostojno poslovi-
mo, pripravljamo posvetovanja in gradiva. 
Borimo se za status ravnatelja, a nismo tako 
zelo uspešni, kot bi si jaz želela. Namreč sko-
rajda ni razlike med ravnateljevo in učitelje-
vo plačo, ko dobiš vse nazive, si v visokem 
plačnem razredu in imaš veliko delovnih let. 
Danes biti ravnatelj ne pomeni zaslužiti več. 
Ampak jaz svoje službe ne opravljam zaradi 
denarja.
Z izobraževanjem odraslih se ukvarjam že 
od prvega dneva svoje poklicne kariere. An-
dragogika me je vedno zanimala: kako de-
lati z ljudmi, ki so kot odrasli odločeni, da 
se izobražujejo, in kako jim pomagati, da to 
dobro izpeljejo. To delo je precej bolj prija-
zno in prijateljsko. Ker imam skoraj 40 let iz-
kušenj, sem pred 10 leti prevzela vodenje te 
dejavnosti in se zavzela, da je izobraževanje 
odraslih sestavni del srednjih šol. Odrasli so 
uspešni, precej je tudi Črnjanov, ki sem jih 
učila.

Nagrada Občine Ravne, 2016

INTERVJU
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70 LET SREDNJE ŠOLE RAVNE

Imate še kak načrt, ki ga še niste omenili?
O, načrtov imam veliko, večjih in manjših! 
Rabim izzive, na primer treba je še delati na 
veliko veščinah: na medsebojnih odnosih, na 
komunikaciji, delati na sebi – rada bi, da bi 
moji sodelavci imeli radi sebe, ker bi bili po-
tem bolj zadovoljni z vsem. Letos začenjamo 
z jogo enkrat na teden po pouku. Fajn je, če 
si srečen; če si sam s sabo zadovoljen, vse 
'špila'. Prav je, da otroke vzgajamo v optimi-
stičnem duhu, v vztrajnosti, v spoštovanju, v 
dobrih stvareh in v tem, da morajo iz sebe 
iztisniti več.
Ko danes gledam nazaj, ne bi ničesar spre-
menila na sebi: enega kilograma ne, nobene 
gubice, čeprav jih je zelo malo. (Smeh.) In ne 
bi želela biti mlajša. Še eno pomembno stvar 
sem se naučila: za tisto, kar bo čez en teden 
nepomembno, se ne splača jeziti!

INTERVJU

Izjemno rada potujem, bila sem vsepovsod, 
do Afrike. Tam se vsi ljudje smejijo, pa nima-
jo nič, veliko naših ima »polne riti«, pa so kisli 
ko kumarice. 
Pravkar končujem znanstveni magisterij, 
ker sem se želela še na nek način izpolniti. 
Še vedno vsako jutro rada grem v službo in 
ne želim si še upokojitve, kajti imam preveč 
zanosa v sebi. Bo že prišel čas, ko se bom 
umirila, zaenkrat pa imam še veliko energi-
je.  

V imenu bralcev Črjanskih cajtng se Ivan-
ki Stopar lepo zahvaljujem za pogovor in 
izčrpne komentarje. Želim ji še veliko delov-
nih uspehov, ki se bodo ob njenem zagonu 
zagotovo še dolgo nizali v njenem življenju.

Irena Greiner

Kar 70 let je minilo, odkar je Železarna Gu-
štanj po 2. svetovni vojni (1946) za potrebe 
gospodarstva ustanovila našo poklicno šolo, 
ki se je kasneje najprej preimenovala v Me-
talurško industrijsko šolo, potem v Strojno-
-kovinarsko šolo in nazadnje v Srednjo šolo. 
In kot je rastla naša fabrika, tako so se kre-
pile generacije tistih, ki jim je prav mati 
fabrika rezala vsakdanji kruh. Bila so to 
leta, ko je bilo kruha dovolj za vse, tako za 
delavce kot tudi za Guštanj, in leta 1957 je 
tako naša šola dobila svojo prvo stavbo, v 
kateri še danes poteka del praktičnega iz-
obraževanja. Točno pred desetimi leti smo 
staro šolo preoblekli v novo obleko, ji pred 
štirimi leti dozidali prostore za MIC in vanje 
nakupili sodobne stroje. A miniti je moralo 
naslednjih 57 let, da smo dočakali novo šol-
sko stavbo, ki  omogoča dijakom ter zaposle-
nim še boljše pogoje za delo ter spodbuja 
prizadevanja za doseganje in zagotavljanje 

kakovosti ter trajno rast k odličnosti. 
V šolskem letu 2015/16 smo v šoli izobraže-
vali 538 dijakov, od tega 6 dijakinj. Šola se 
je skozi desetletja spreminjala in se koreni-
to spremenila. V zadnjih dvajsetih letih je 
doživela vsestranski razvoj ter napredek v 
ponudbi programov in v opremljenosti in 
ponosni smo na to, da smo v  sedmih desetle-
tjih izobrazili pretežni del tehničnega kadra 
Koroške. 
Novost, ki jo bomo dijakom pomudili v nasled-
njem šolskem letu in po dolgih 25 letih pre-
mora, pa je izobraževanje za deveti poklic na 
naši šoli, to je metalurški tehnik, ki je nastal 
na pobudo gospodarstva regije, predvsem 
podjetij SIJ, Metal Ravne in TAB Mežica. 
In kaj ob tako častitljivi obletnici reči vsem, 
ki ste del naše zgodbe, tistim, ki ste nam 
omogočili vse nitke s sijajem, ki ste soustvar-
jali našo čipko? Hvala, tisočkrat hvala, da 
ste in da so se naše poti križale, da smo se 
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Nova poštna znamka ob 130-letnici gasilstva

Leander Fužir:  Kovači smo …
(avgust 2016, olje na platnu)

130 LET PGD ČRNA NA KOROŠKEM

lahko učili drug od drugega in da smo si dali 
številne lepe spomine, ki nam dajejo moč za 
življenje. Preteklost, ki je za nami, nas opo-
gumlja in nas uči, kako tkati nove vzorce v 
našo čipko življenja. Skrivnost uspeha je v 
spoznanju, da smo skupaj, kadar delamo 
s srcem, nepremagljivi, in da leži v nas vsa 
moč, ki jo potrebujemo, le poiskati jo mora-
mo. 
Veliko daril, čestitk in želja smo prejeli ob 
obletnici, posebno darilo in čudovito prese-
nečenje pa nam je v pripravil naš koroški 

slikar - samorastnik Landi Fužir, ki nam je 
naslikal in poklonil  veliko sliko z naslovom 
Kovači smo … (olje na platnu).  Krasila bo 
steno jedilnice naše nove šole in številnim 
generacijam sporočala, da smo Korošci, po-
tomci Prežihovih samorastnikov, od nekdaj 
pridni, delovni, dobri in ustvarjalni ljudje ali 
kot prav poje naš kantavtor Milan Kamnik, 
da »smo Korošci zmeraj za mušter bili!« Naj 
tako tudi ostane. Hvala, Landi! 
                                                                                                                            

Ivanka Stopar  

Zgodovina gasilstva v Črni sega daleč nazaj. 
Že pred ustanovitvijo prve gasilske čete leta 
1886 je v Črni obstajala »požarna bramba«. 
Takrat je že bila v našem kraju razvita ru-
darska in železarska industrija (rudnik svin-
ca in žebljarna v Balosu). Že leta 1863, ko je 
požar uničil del vasi s cerkvijo, so za gašenje 
uporabili dve gasilni črpalki. Prav elemen-
tarne nesreče in požari so vplivali, da so se 
krajani Črne odločili za organiziranost ga-
silstva. Zato je bila 19. marca 1886 ustanov-
ljena »prostovoljna gasilska četa«. Namen 
čete je bil in še danes je – pomagati ljudem 
v nesreči. 
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FOTOREPORTAŽA

UTRINKI

DRUŠTVA

Gasilec je nosilec vrednot tovarištva, soli-
darnosti, nesebičnosti. Tovarištvo pa gasilce 
združuje v zaupanje. Gasilci uživamo velik 
ugled skozi vso prehojeno pot naših predni-
kov do danes.
130 let je dolga doba požrtvovalnega prosto-
voljnega dela PGD Črna. S spoštovanjem in 
hvaležnostjo se spomnimo številnih članov, 
ki so v zgodovini društva požrtvovalno ter 
s pripravljenostjo ob vsaki uri in v vsakem 

vremenu pogumno hiteli reševat imetje in 
življenja sokrajanov. Vsa leta pa so se trudili 
in prenašali znanje v naslednje generacije 
ter na področju posodabljanja opreme, ob-
nove in gradnje gasilskih domov delali od-
ločne korake.
PGD Črna ni nikoli pozabila na sodelovanje 
in krepitev dela med društvi, smo pa odlo-
čeni, da nadaljujemo delo svojih prednikov; 
tega nikoli ne smemo pozabiti. Delo naših 

Prizor iz igre mladih Klop ob večni poti, režiser-
ja Gvida Jančarja
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DRUŠTVA  

prednikov moramo z veseljem nadaljevati, 
kajti društvo, ki se zaveda svojih korenin, 
ima svetlo prihodnost.
Kdo so ljudje, ki so pripravljeni delati pro-
stovoljno, brezplačno, fizično in odgovorno, 
ponoči, podnevi in v najtežjih trenutkih po-
magati reševati? To so ljudje, vključeni v ga-
silska društva, in imajo sočutje za človeka v 
stiski.

Članom PGD Črna hvala za vso požrtvo-
valno pomoč. Posebna hvala gre operativni 
enoti za pomoč na intervencijah, vajah, izo-
braževanjih in tekmovanjih.
Letošnje praznovanje visoke obletnice je bilo 
prijetno in uspešno ter z željo, da bi bilo v 
prihodnje čim manj nesreč.

Ivan Vidovšek,
poveljnik PGD Črna na Koroškem

Gasilci, vaja v OŠ

Predstavitev knjige Ivana Hojnika
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TURISTIČNI TEDEN 2016

    FOTOREPORTAŽA

Afriški večer v Žerjavu

Državno in mednarodno prvenstvo 
v oponašanju jelenjega ruka

Dan Črnjanov
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    FOTOREPORTAŽA

Na dnevu odprtih vrat lekarne

Klekljarska razstavaKmečka povorka

Razstava DU, sekcije Solzice, in pirografa S. Brod-
nika Cica

Mastni grif

Literarni večer s Tino Maze in Primožem Suho-
dolčanom ob knjigi Tina in medvedja moč
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    FOTOREPORTAŽA

Veselo na kramarskem sejmu
»Ta kšajtni« – doktorji znanosti: Gabrijela Sime-
tinger, Andrej Fajmut, Tomi Simetinger, Metka 
Hercog

Škratkov dan vedno potrebuje delo odraslihPriprava smoothijev pred Medgeneracijskim cen-
trom

Otvoritev
Medgeneracijskega centra
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DRUŠTVA

35 let MePZ MATO

Zbor s tradicijo, zbor s ponosnim imenom. 
Čast mi je, da sem že 35 let član in zadnjih 20 
let predsednik tega zbora. Ko so pred dvaj-
setimi  leti rekli pevci: »Željko naj bo predse-
dnik!«, sem mislil, da se norčujejo. Oceno za 
zbor naj podajo poslušalci, oceno za mene 
pa naj povejo pevci. Mislim, da mi v tem času 
niso zrasla krila, ampak sem samo prido-
bil na kilometrini. Zbor jemljem skoraj kot 
drugo družino in tako se zanj tudi borim. To 
funkcijo jemljem resno, saj zato so me izbra-
li. Malce smo se postarali, skupaj marsikaj 
preživeli. Naslednja želja nam je, pustiti za 
sabo še kakšen zvočni zapis, ki bo nam in 
Črni v ponos, zgodovini v vpogled, nadalj-
njim rodovom v opomin. Peli smo že na dr-
žavnih prireditvah v kraju, po Sloveniji in 
tudi v tujini. Povezali smo naš kraj s sosedi 
onkraj meje in dalje. Pobrateni smo s kar ne-
kaj kulturnimi društvi. Nekatera društva v 
kraju so nas skoraj posvojila, kar nam vsem 
daje dodatno moč.
Hvala, hvala, hvala vsem pevcem in vsem 
vam, ki ste v teh letih pustili pozitiven pečat 
pri delovanju in ohranjanju našega zbora. 
Velik HVALA pa članom zbora, ki jih ni več 
med nami, so pa ostali v naših srcih in vsake-
ga posebej pogrešamo.

Željko Burica, predsednik zbora

Vse teče, vse se premika, tako tudi pesem 
in glasba in tako je preteklo že 35 let, odkar 
prepeva MePZ Markovič Kristl MATO iz 
Črne. Naše poti so se združile pred petimi 
leti, ko sem na povabilo predsednika Željka 
Burice prevzela vodenje zbora. Bila sem zelo 
vesela in ponosna, kar sem še danes, saj nas 
ne druži le pesem, ampak tudi prijateljstvo. 
Zelo radi poudarjamo, da ne pojemo zato, 
da bi želi slavo lepih in odličnih kritik glasbe-
nih strokovnjakov, da ne pojemo zato, da bi 
se kitili z medaljami in priznanji z različnih 
pevskih tekmovanj. Še zdaleč ni to smisel na-

šega dela. Pojemo predvsem zaradi sebe. In 
pa, najbolj smo zadovoljni, ko s svojo pesmi-
jo osrečimo preprostega poslušalca. Škoda 
je le, da ni dovolj podmladka. V šolstvu bi 
se morali zavedati, da je vzgoja pevcev nuj-
na za obstoj pevskih zborov. Naj se nikoli 
ne pozabi na poslanstvo, ki ga ima ta zbor. 
Četudi je v današnjih časih včasih težavno, 
ker država nima ravno posluha za tovrstno 
umetnost, naj mu nikoli ne zmanjka zanosa 
in energije. Želim vam, dragi pevci, da bi še 
dolgo nadaljevali bogato tradicijo, ki jo ima 
ta zbor – MePZ Markovič Kristl MATO.

Metka Dobnik, zborovodja

Mešani pevski zbor, poimenovan po padlem 
partizanu Markovič Kristlu-MATU, v našem 
kraju že 35 let skrbi za ubrano zborovsko 
petje. Pevke in pevce, združene v zboru, ne 
veže samo prostovoljstvo, pač pa tudi lju-
bezen do petja, ki se odraža v vsaki njihovi 
zapeti pesmi, pa najsi gre za partizansko, 
domoljubno, umetno ali ljudsko. Zbor ne bi 
bil tako uspešen, če ne bi tvorno sodelova-
li vsi pevci in zborovodje, ki so zbor vodili v 
preteklosti, in sedanja zborovodkinja Met-
ka Dobnik. Prav tako mu pozitivno energijo 
daje vesten predsednik Željko Burica. Brez 
vseh posameznikov, ki sestavljajo zbor, ne bi 
mogli slaviti 35. rojstnega dne. Zato gre zah-
vala za vso opravljeno delo v preteklosti in 
za uspešno predstavljanje našega kraja po 
domovini in tudi širše vsem in vsakemu po-
sebej. Hvala vam in še veliko ustvarjalnih let 
ter borbenih pa tudi milozvočnih pesmi vam 
želim.

Romana Lesjak, županja Občine Črna na 
Koroškem

Davnega leta 1981 je nekdanji številčni moš-
ki zbor sestavljalo le še tretjina pevcev in 
takrat sva s pevovodjem Marjanom Berlo-
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Na letošnjem jubilejnem koncertu

žnikom razmišljala, kako naprej. Obstajal 
pa je že zelo številčni ženski zbor in takrat 
se je porodila ideja, da bi združili moški in 
ženski zbor in tako bi nastal zelo številen 
mešani zbor. Ideja je bila uresničena, toda 
nekaj starejših pevcev se s to idejo ni strinja-
lo, zato so prenehali peti. Izgovor: »Zraven 
bab pa že ne bomo peli!« Jaz si takrat niti v 
sanjah nisem predstavljal, da bom doživel še 
eno 35. obletnico delovanja tega zbora, na-
mreč moški zbor je že nekaj let prej prazno-
val ravno tako 35. obletnico, s tem da sem do 
te obletnice v tistem zboru pel šele 5 let. V 
teh petintridesetih letih prepevanja v meša-
nem pevskem zboru sem pridobil neprecen-
ljive izkušnje, neverjetno veliko novega zna-
nja, novih prijateljev, ljubeznivih trenutkov, 
ogromno srečnih in sproščenih dni in veliko 
zadovoljstva, ki sem ga delil z našimi poslu-
šalci, še več pa z našimi pevci. To druženje 
mi je omogočilo nikoli pozabljeno količino 
prijetnosti!

Aleš Moličnik

Ko poješ, si aktiven. Aktiven v sebi in zase 
in aktiven z drugimi, za druge. Sodeluješ, 

izbiraš, se prilagajaš, daješ, prihajaš in od-
hajaš. Obdan z različnimi ljudmi z istim ci-
ljem. Si del zaključene, a vedno odprte celote 
in hkrati unikat. Imaš možnost razvijati ne 
samo pevski posluh, ampak tudi posluh za 
kulturo, posluh za sočloveka, posluh za 
potrebe družbe in višje cilje. Če si poklican, 
je pesem vedno s teboj.

Cecilija Piko

Marinka Vačun: So trenutki, ki bi jih hoteli 
ohraniti v spominu; in so dnevi, ko naj bi bili 
skupaj.
Meta Delopst: Pesem je odgovor na vse! Pe-
sem je veselje, je žalost in včasih obup! Mi 
pojemo, oblake preganjamo in veselje prina-
šamo.
Inga Veselko: Ali ima pesem na nas želeni 
učinek, ugotovimo takrat, ko zapojemo.
Hilda Plaz: Da imam veselje do petja in lepe-
ga druženja s sopevci, potrjuje moje dolgo-
letno sodelovanje v zboru. Želim, da bi se to 
nadaljevalo.
Ida Kunc: Le kako naj moje sonce zmerom 
sije, če še pravo se kdaj skrije? Navodilo za 
uspešno sodelovanje: prvi kozarec za pre-
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MePZ župnije Črna

V ZAVETJU PESMI

magovanje treme, drugi kozarec za spro-
stitev grla, tretji kozarec za srečo, četrti 
kozarec za prijatelje in petega zato, ker ne-
parno število prinaša nesrečo. Seveda pa je 
povsem logično, da tu in tam brez kakšnega 
babičinega zvarka ne gre – za dvigovanje 
razpoloženja.
Marinka Petrič: Komaj dojemam, da je mi-
nilo petintrideset let, ko sem se odločila 
pristopiti k zboru. Hvaležna sem sebi, da 
sem to storila, da sem vztrajala in uživala 
s pevci veselje ob lepo odpetem programu 
na različnih odrih. Vesela in tudi počaščena 
sem, da sem delček te lepe in zanimive zgod-
be.
Repnik Rozalija: V zboru sem aktivna vseh 
35 let. Pred tem sem sodelovala tudi v žen-
skem pevskem zboru kolektiva CUDV Črna. 
Petje v zboru mi veliko pomeni in nisem 

edina, ki jo petje napolnjuje z radostjo in 
notranjo srečo. Sem predstavnica starejše 
generacije pevcev in čeprav me skrbi za pri-
hodnost zbora, saj se mladi vse manj odlo-
čajo za tovrstno kulturno udejstvovanje, sem 
prepričana, da zborovska pesem v Črni ni-
koli ne bo zamrla.
Mojca Plesec: Petje je zame pot do ljudi in je 
pot do srca. Pojem najprej zaradi sebe in če 
s tem osrečim tudi druge, je zadovoljstvo še 
večje. Pomladita se ti duša in srce!
Tatjana Mlinar: Pri zboru pojem že 15 let. 
Vsa ta leta lahko rečem, da so bila čudovita. 
Pridobiš znanje in veliko se naučiš. Pevsko 
sobo ali oder zapustim vsekakor bogatejša in 
srečna. Zato sem ponosna, da sem in smem 
biti del zbora Markovič Kristl – MATO.

Povzeto po zloženki, ki je izšla ob 
jubilejnem koncertu zbora.

„A cerkveni pevci ste?“ me je pobaral moš-
ki iz nekega drugega zbora na srečanju Od 
Pliberka do Traberka. To je bilo še takrat, 
ko smo orali ledino in se s kora cerkve sv. 
Ožbolta v Črni podali v svet. Saj ne da ne 
bi znali peti tako kot drugi. Partiture, v naši 
zbirki je veliko takih, ki bodo vsak čas stare 
100 let in jih je zapisal organist Piko, kažejo 
na izjemno zahtevno večglasno petje, toda 
ker nosijo versko vsebino, pri nekaterih ho-
čejo izgubljati na vrednosti.
V našem zboru  delo še vedno smelo načrtu-
jemo in začrtano tudi realiziramo ter vsako 
leto dodamo še kaj nenačrtno, ker pač tako 
nanese.
Največ energije vložimo v pripravo in izved-
bo samostojnih koncertov. Vsako leto pripra-
vimo dva: božično-novoletnega in majniške-
ga. Nanje povabimo tudi goste. Lani so nam 
ob novem letu zapeli Mozirski koledniki, 

maja Cvetka z instrumentalisti, letos so nam 
zimske dni posvetlili Šempeterski pavri, na 
majniškem koncertu pa nas je prepričal 
kvintet Donet iz Avstrije. Ker so koncerti v 
naši župnijski cerkvi, nosijo poseben pridih, 
ki ga nudi  akustičnost prostora, obogatene-
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Cvetka in instrumentalisti

ga z izjemno energijo, ki jo nosi ambient.
Tudi že omenjeno pevsko srečanje Od Pli-
berka do Traberka je naša stalnica. Radi 
imamo izzive, ki nam jih ponuja, kajti ocena, 
ki jo poda strokovni ocenjevalec, nam veliko 
pomeni, saj nas spodbuja, nas uči in s pohva-
lo in kritiko bogati in nadgrajuje.
Januar je mesec, ko obiščemo tudi enega 
izmed domov starostnikov, kjer živijo naši 
krajani, in jih počastimo s kratkim koncer-
tom, manjši koncert pa imamo vsako leto 
na velikonočni ponedeljek tudi pri sv. Joštu 
v Javorju.
Vsako leto se udeležimo tudi dekanijskega 
srečanja. Lani smo gostovali v Kotljah, letos 
pa smo bili organizatorji mi, Črnjani. 11. ju-
nija so v naši farni cerkvi mogočno zadone-
le pesmi iz grl pevcev osmih gostujočih zbo-
rov. Srečanje smo nadaljevali v Kulturnem 
domu. Lepo je bilo!
Nekaka obveza zadnjih let je ponovno obuja-
nje petja na „lepe nedelje“. Ker sama vidim v 
tem početju ohranjanje naše kulturne dediš-
čine, se mi zdi še posebej pomembno!
Vsaka cerkev ima svoje ime po enem cerkve-
nem zavetniku, lepo nedeljo pa obhajamo v 
bližini goda tega zavetnika. Ker imamo v 
občini Črna na Koroškem šest cerkva, ima-
mo seveda tudi šest lepih nedelj. Po tradiciji 
se za ta praznik prestavi praznovanje tudi 
izven cerkvenih zidov, saj naj bi blagoslov 
dosegel tudi polja in bivališča daleč okrog 
cerkve. Temu služi procesija, kjer ima petje 
pomembno vlogo. In spet je tu poseben izziv, 
kajti petje med hojo na prostem, ki vodi vča-
sih tudi navkreber, terja precej pevske kon-
dicije!
Po dopustih, septembra, pa gremo pevci 
tudi „malo po svoje.“ Na izlet. Lani smo šli 
na Gorenjsko. Na Brezje, v Radovljico in v 
Begunje. Teden pred tem pa smo obiskali še 
cerkvico na Platu nad Mežico, sončno popol-
dne pa sproščujoče preživeli pri kmetu Ladi-
niku. Tudi letos načrtujemo en tak dan, saj 
ugotavljamo, da zaselke v naši bližnji okolici 
preslabo poznamo.

Tisto VEČ, kar nas vsako leto doleti nenačr-
tovano, pa je bilo lani v začetku poletja, ko 
smo peli na proslavi ob dnevu državnosti in 
zaključku šole. To je bila posebno lepa izkuš-
nja, saj smo peli s člani ostalih zborov v Črni, 
najlepše pa je bilo peti z otroki! V začetku 
julija lani smo peli na slovensko-mehiški po-
roki pri sv. Joštu v Javorju. Letos pa smo s 
petjem sooblikovali praznovanje 120-letnice 
splošne bolnice v Slovenj Gradcu.
Člani MePZ župnije Črna na Koroškem se 
staramo. To pomeni, da na eni strani prido-
bivamo in na drugi izgubljamo. Toda tako se 
dogaja večini starejših zborov.  Ker imamo 
še veliko načrtov, podkrepljenih z dobro vo-
ljo in pridobljenim znanjem, sem prepriča-
na, da bomo še dolgo peli!
Morda podkrepljeni tudi z glasovi mladih 
grl!

Martina Podričnik

Foto: K. in J. Tomšič

Pesem ni občutje, temveč spoznanje.

(Rilke)
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FOLKLORNA SKUPINA KUD GOZDAR

Folkloristi na Madžarskem

Na gaudi se dobimo 2016

Tudi v tem letu smo 'Gozdarji' močno zavi-
hali rokave in takoj po 35. obletnici delova-
nja društva nadaljevali z aktivnimi vajami 
in nastopi. Prvomajske praznike smo pre-
živeli na Madžarskem, kjer smo se udeležili 
mednarodnega folklornega festivala v Sege-
tu in Csongradu, v začetku avgusta smo se 
odpravili na gostovanje na Šolto, za kar gre 
zahvala predvsem mag. Romani Lesjak, naj-
več energije pa smo usmerili v organizacijo 
prireditve »Na gaudi se dobimo«, ki smo jo 
pripravili v sodelovanju in ob pomoči z Ob-
čino Črna na Koroškem ter ZKD Črna na 
Koroškem. Na prireditvi je letos nastopilo 9 
folklornih skupin, skupno preko 200 plesalk, 
plesalcev in muzikantov, in sicer Folklorna 
skupina KD Gozdar Črna na Koroškem, 
Folklorna skupina Emona, Folklorna skupi-
na Razor – Tolmin, KUD Jože Stupnik Sve-
čina – Folklorna skupina Krnica, Folklorna 
skupina Stična, KD Rudi Jedretič Ribno, 
Folklorna skupina Bistrica ob Dravi, KUD 
Svoboda Bistrica ob Dravi, Folklorna sku-
pina Bočna – KD Bočna, Folklorna skupina 
KUD Beltinci. 
Kljub temu da nam jo je vreme malce zagod-
lo, saj smo morali zaradi slabega vremena 
odpovedati povorko, je bila sama priredi-
tev obiskana zelo dobro, obiskovalci so bili 

navdušeni nad raznolikimi plesi, predstavit-
vami skupin in njihovimi nošami. Gostje pa 
nad gostoljubnostjo, dobro postrežbo in to-
plim sprejemom. Ogledali so si tudi olimpij-
sko razstavo, etnološko zbirko, center Črne, 
cerkev sv. Ožbolta, se udeležili sprejema pri 
županji Občine Črna ter ob 16.00 zaplesali 
v Kulturnem domu Črna. S to prireditvijo 
se je tako zaključil 61. Koroški turistični te-
den, 'Gozdarji' smo tako pod streho uspeš-
no spravili še eno prireditev, v naslednjih 
tednih pa se bomo že pričeli pripravljati za 
gostovanje na Poljskem, kamor odhajamo v 
mesecu novembru. 

Duša Komprej
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KO ZAPOJEJO MLADI ...

PRI HEDU V KOPRIVNI

»Naključno zbrani ali 
premišljeno dogovor-
jeni?«
»Le kaj se bo slišalo 
zdaj?«
»Kdo stoji pred 
nami?«
Take misli so se po-
dile po glavah poslu-
šalcev, ki so se zbra-
li pred mostom na 
prireditvi  Beseda je 
most 19. 5. 2016. Ne-
kaj mladih je zbralo 
pogum in zapelo slo-
vensko ljudsko Teče 
mi vodica ..., pevci, da 
popestrijo večer, da 
začutijo zadovoljstvo 
ob petju, da z dru-
ženjem in ustvarjal-
nostjo povežejo ko-

renine slovenske glasbe s sedanjostjo in kulturo petja starih pesmi 
prenašajo naprej. 
Z avtorskim programom bodo popestrili sobotni večer Mitnekfesta. 
Mladi pevci bodo korajžno zakorakali v novo sezono dogodivščin. 
Zbirajo se ob sredah v pevski sobi in medse vabijo take, ki imajo 
posluh, korajžo in ideje.

Cecilija Piko

Če prideš do kmetije Pri Hedu* na nadm. vi-
šino 970 m, užiješ veličasten razgled. Pogled 
ti zajame obsežna pobočja gozdov: prostrana 
Mravlija, za njo skalnati vrhovi Pece, v daljavi 
Šumahov vrh in na vzhodu spet strnjen gozd. 
Le kako so naši daljni predniki izbirali kraje 
svojih domačij? Zakaj so se naselili tako viso-
ko in daleč od manjših naselij v dolini, saj so 
morali izkrčiti obsežne gozdove, da so prido-
bili nekaj obdelovalne zemlje, urediti poti v 
dolino, poskrbeti za vodo in se v teh strminah  
preživeti? Vse to so delale generacije rodov, 
vztrajale stoletja in ostale do danes. Kajti priti 
pogledat v ta prelepi svet, ko ga obsije sonce, s 

polnimi pljuči zajemati moči te zelene narave 
in po tem oditi v dolino, je povsem nekaj dru-
gega, kot živeti tukaj dan za dnem, poleti in 
pozimi, ob dobri in slabi letini, ob ujmah in 
nesrečah, v vojni in miru … Ni dvoma, tod je 
vedno rasel trd kruh, če je sploh bil. A rodovi 
so vztrajali, ker so jih vezale korenine njiho-
vih prednikov.
Na povsem obnovljeni domačiji danes živijo: 
90-letna Velerija Germadnik in gospodarja te 
kmetije, Terezija in Franc Golob. Stanovanj-
sko poslopje in gospodarski objekti so obnov-
ljeni in posodobljeni. Povsod je red, vse je na 
svojem mestu. Imajo sina Vlada. 



37

PREDSTAVITEV

Pri Hedu v Koprivni, od desne hlev, hiša in stroj-
na lopa, junij 2016.                        Foto A. Repanšek

Pogovarjamo se s Francem in Terezijo, 
povprašamo, kako živijo.

Kako velika je vaša kmetija? Od česa živite?
Naša kmetija sodi med srednje velike. Obse-
ga gozd, travnike, pašnike, nerodoviten svet, 
tudi pečovja je nekaj. Glavni vir dohodka ni 
več kmetija, oba z ženo hodiva na šiht. Redi-
mo še nekaj živine, krave dojilje in nekaj koz. 
Govedo je v prosti reji, krmimo ga le s senom, 
tako da lahko trdimo, da je meso naše gove-
di prvovrstno. Sicer pa je naša kmetija eko-
loška. Njive, travnike, vrt gnojimo s hlevskim 
gnojem in tudi sicer ne uporabljamo ničesar 
umetnega. 

Tod okoli je svet v strminah. Imate kako nji-
vo za krompir, kako kosite? Za šest glav ži-
vine in za koze je treba za čez zimo posušiti 
kar precej sena. 
Na visokogorski kmetiji, kakršna je naša, 
uporabljamo le stroje, ki so namenjeni za ob-
delavo na hribovitem terenu. Imamo 'muli', 
ki je zelo uporaben kmetijski stroj, traktor z 
več priključki in še kaj, s čimer si pomaga-
mo.

Kaj še imate od kmetije?
Samo delo! Ob vseh strojih je še ogromno 
ročnega dela. Sadimo še krompir, fižol, zras-
te nekaj zelenjave. Prašičev ne redimo več. 
Oba z ženo prideva s šihta pozno popoldne, 
dovolj je še dela za tistih nekaj ur, ko je še 
dan. S senom in otavo je kar dosti dela, vse 
pa je odvisno od vremena, travniki so popol-
dan že v senci. Ampak če hočeš delati, delaš, 
če ne bi, bi počasi vse začelo propadati. Pole-
ti delamo tudi do poznega večera, takrat pa 
moramo 'hilat' spat. 

Franc se je priženil k Hedu, tako kot se je k 
hiši priženil tudi prejšnji gospodar. Oba sta 
iz Koprivne (in oba sta Franca). 
Kaže, da je bilo najbolj pripravno. 

Glavna domača hiša in vsa gospodarska 
poslopja so obnovljena. Obnovljena so z ob-

čutkom za tradicijo koroške arhitekture, ve-
liko je lesa, barve fasade so v tem zelenem 
okolju prijetne za oko. Vse je prilagojeno se-
danjim potrebam domačije. Ogromno dela, 
odrekanja in truda ste vložili v tako temelji-
to obnovo. To je delo vaše generacije Hedov. 
Katera poslopja imate in kako ste obnavlja-
li?
Celotna domačija je bila, od hiše do gospo-
darskih poslopij, povsem dotrajana. Trezki-
na mama je vsa leta živela tu. To je stara 
domačija, od koder so mnogi predniki in nji-
hovi potomci odhajali v bližnji in daljni svet. 
Odločila sva se, da bova Hedovo domačijo 
obnovila. Začela sva  leta 1996. S Prevalj sva 
se vsak dan po šihtu vozila domov in smo 
'puvali'. Najprej sva se lotila hiše, istočasno 
kašče. Leta 1997 je teža snega podrla hlev in 
smo ga na novo postavili. Potem smo posta-
vili še strojno lopo in prostor za shrambo se-
kancev. Večino del smo opravili sami. Seve-
da so nam pomagali sorodniki in znanci. Še 
vedno pri nas deluje medsosedska pomoč. 
Pomoč sem moral imeti še pri bolj zahtevnih 
obrtniških delih, kjer pač mora biti mojster, 
da je brezhibno strokovno narejeno. Vsa 
leta gradnje pa je bila nepogrešljiva Trezki-
na mama. Ko sva prišla domov, je bilo kosilo 
na mizi. Kuhala je in pripravljala malice tudi 
za vse, ki so nam pomagali pri zidavi. Brez 
te pomoči si ne predstavljam, kako bi šlo. 
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Spomenik padlima partizanoma.
Koprivna, 8. avgust 2016.                Foto: A. Repanšek

Poslopja so obnovljena, vendar je sproti še 
veliko dela. Zdaj lahko bolj mirno čakava, da 
bova doživela devetdeset let, kot jih je naša 
mama.
 
Vama jih bomo od srca privoščili! Zime so 
dolge in snega zapade zagotovo več kot v 
dolini. Kako se ogrevate? 
Pri nas je precej lesnih odpadkov in tudi ra-
znega lesa, ki ni za prodajo, zato sva se pred 
leti odločila za ogrevanje na lesno biomaso. 
Seveda boljši les daje tudi več toplote. Sami 
imamo sekljalnik za sekance in velik zalo-
govnik za spravilo le-teh. Tako se ogrevamo 
že tri sezone. Zelo smo zadovoljni. 

Kako je pozimi? Tod zapade več snega kot 
v dolini. 
Res je snega pri nas precej več. Vsako jutro 
morava s Trezko na šiht v dolino. Zato mora 
biti cesta že zgodaj splužena. Ne le zaradi 
naju, splužena cesta pomeni tudi dostop (do) 
zdravnika, gasilcev, veterinarja … Zdaj plu-
ženje izvaja Občina. Tu in tam se zgodi, da 
pridejo bolj pozno, ker smo bolj na koncu nji-
hovih poti. A v glavnem je cesta pravočasno 
splužena, smo zadovoljni.

Ob cesti blizu hiše opazim nekaj kosov mod-
ro obarvane zarjavele pločevine in neko 
železje, ki nekako ne sodi v ta urejeni svet. 
Previdno povprašam, kaj je to? Franc odgo-
vori s hudomušnim nasmeškom.
To je pa star moped, ki ga bom obnovil …

Vso srečo! Kolikor ga poznam iz društva 
LSV, verjamem, da bo to – ko bo po Meži od-
teklo kar nekaj vode – bleščeče lep obnov-
ljen moped, ki ga bomo lahko občudovali 
na prireditvah TT, ko bodo svoje lepotce na 
ogled postavili člani društva Ljubiteljev sta-
rodobnih vozil, katerega predsednik je prav 
Franc Golob.

Poslovimo se od družine Hedovih. 
Čestitamo vam za ogromno delo, ki ste ga 
opravili, ko ste ohranili nekaj stoletij staro 

domačijo za naslednje rodove. Naj vam še 
vnaprej uspe vse, česar se boste lotili, da boste 
dolgo uživali na svoji prelepi domačiji v tem 
posebnem svetu.

Marta Repanšek

*Iz knjižice Janeza Mrdavšiča Krajevna in 
domača imena v Črni na Koroškem in njeni 
širši okolici (izšla leta 1988)  je na 29. strani 
zapis:
Hed (ed), Hedovca (educa), pri Hedu (p'r edo), 
Hedov (edu). Koprivna. ZSSP ga tudi za ob-
močje Dravograda omenja le v obliki Hedl.
1633: »Hött«; 1762: »Domus et Hueba Höth – La-
urentius Höth.«
Razlago domačega imena je najverjetneje 
treba iskati v kateri starejših oblik današnjih 
nemških samostalnikov die Heide (pušča, go-
ljava, resa, resje; ajda) ali der Heide (pogan, 
nevernik).
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VALERIJA GERMADNIK, HEDOVA BICA

Pri Hedu v Koprivni so praznovali; njihova 
bica, VALERIJA GERMADNIK, je 28. maja sla-
vila 90 let! Neverjetno živahna, polna spomi-
nov, zdrava, zgovorna, da ji zlepa ne zmanj-
ka pripovedi o tem in onem, kar je v svojem 
dolgem življenju doživela. Iz njenih živahnih 
pogledov sije zadovoljstvo in svoje veselje nad 
življenjem prenaša na vse okoli sebe. 
V prijetnem pogovoru nam je zaupala nekaj 
svojih doživetij.

Prisrčne čestitke ob tako visoki obletnici! 
Kako ste praznovali?
Pripravili so mi presenečenje. Hči Trezka 
me je peljala v cerkev k sv. Jakobu. Ker je 
bila sobota, sem mislila, da ne bo veliko ljudi 
v cerkvi, pa je bilo pred cerkvijo parkiranih 
polno avtomobilov. Sem kar gledala! Greva 
proti cerkvi. Tam pa me je pričakalo pravo 
presenečenje, pred cerkvijo je bilo veliko lju-
di; kamor sem pogledala, povsod so bili sami 
moji: moje štiri hčerke, zeti, osem vnukov in 
vnukinj in trinajst pravnukov in pravnukinj. 
Bili so še sosedje in še moja sestra je prišla 
s Hrvaške. Maša je bila slovesna, zapel mi 
je Mešani pevski zbor župnije Črna. 'Čud-
no lepo' je bilo vse. Marsikaj sem doživela, 
česa tako lepega pa še ne. V mislih sem ves 
čas objemala svoje drage. Žal mi je le to, da 
slabo slišim, zato nisem slišala, kaj vse mi je 
povedal gospod župnik, nisem slišala vnuki-
nje Nataše, kaj lepega mi je povedala ona. 
Mogoče je pa tako še bolje. Če bi vse slišala, 
bi se zagotovo zjokala pred vsemi. So mi pa 
podarili album s fotografijami vseh mojih 
potomcev. Večkrat ga pregledujem. Podarili 
so mi tudi nekaj knjig. Vse sem že prebrala. 
Po maši smo se odpeljali na kosilo h Kajžer-
ju v Mežico. Tam je bilo potem zelo veselo. 

Se pravi, da imate 25 (kmalu 26) potomcev. 
Takih bic pa ni veliko!
Vseh sem zelo vesela. Imela sem še sina, šti-
riindvajset let sem bila stara, ko je bil maj-

hen. Ni ga več. Ko je bil star komaj 34 let, 
se je v Kotljah ponesrečil s kolesom. Peljal je 
svojo petletno hčer na kolesu, noga se ji je 
zapletla med šprikle, tako nesrečno sta pad-
la, da si je sin poškodoval glavo in umrl. Hči 
ni bila poškodovana.

Povejte kaj iz svoje mladosti. Od česa ste ži-
veli, saj tu res ne zraste veliko.
Bili smo velika družina. Deset otrok nas je 
bilo. Brata Jakija so med vojno ustrelili v Sta-
rem piskru v Celju. Moj oče je bil dvakrat po-
ročen. Prva žena mu je umrla zaradi špan-
ske gripe. Ko so prišli s pogreba, pa so na 
pare položili še sina Francija. Mislim, da je 
bil star kakšni dve leti. Tudi on je umrl za-
radi španske gripe. V tistem času je bil pri 
hiši še en hlapec, ki ni imel svojega doma, 
pomagal je na kmetiji in imel hrano. Bili smo 
navajeni, da smo živeli skromno in trdo dela-
li. Največ smo imeli njiv, na katerih smo pri-
delovali žito. Imeli smo svoj mlin, v njem smo 
si namleli moko. Najbolj važno je bilo, da je 
bil pri hiši kruh. Redili smo tudi več krav, da 
nam ni manjkalo mleka. Pa prašiče smo zre-
dili in kure so bile, da je bilo še nekaj mesa. 

Valerija
Germadnik, 
Edova bica 
pri 90. letih.
12. junij 2016.
Foto:
 A. Repanšek
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Pa je kar šlo življenje naprej. Hvala Bogu, 
lačni nismo bili. Bratje in sestre so drug za 
drugim odhajali z domačije in si ustvarja-
li družine. Na koncu smo na kmetiji ostali: 
naši starši, jaz in sestra Micka, ki je bila glu-
honema. A sta oba umrla leta 1961, mama 
12. aprila, ati pa 28. oktobra. Strašno hudo 
je bilo, ampak moraš živeti naprej. Dostikrat 
se spominjam, kako smo jih pogrešali, ko ju 
skoraj naenkrat ni bilo več. Svojega atija se 
dobro spomnim, da so bili čisto nepismeni. 
Drugače so se pa znali vse zmeniti. In še ne-
kaj; ati so znali zdraviti živino. Klicali so jih 
od blizu in od daleč, da so šli pomagat, če je 
kje prišla bolezen v hlev. Tudi jaz sem se od 
njih veliko naučila in mi je velikokrat prav 
prišlo v domačem hlevu.

Potem ste si tudi vi ustvarili družino. Kdaj 
sta se spoznala z možem?
On je tukaj delal, ko so delali žičnico. Tudi 
mož je bil iz Koprivne, Germadnikov. Poro-
čila sva se leta 1952, ko sva že imela Fridija, 
rojenega 5. junija 1950. Takoj po Fridijevem 
rojstvu je moral mož za tri mesece  na oro-
žne vaje v Sarajevo. Še bolj smo morali dela-
ti, ko ga ni bilo. Takrat je bila doma še moja 
sestra Micka, ki mi je bila v veliko pomoč. 
Mojim otrokom je bila kot druga mama. Jaz 
sem zunaj delala, ona mi je otroke poštima-
la. In je minilo. 
Od Črne do nas je zdaj po cesti 12,5 km. Šele 
leta 1979 smo dobili cesto do nas.  Prej je 
bila le pešpot od Puca. Ni daleč, če greš peš, 
okoli petnajst minut. Ves material, ki smo ga 
potrebovali, smo s konji zvozili do nas po tej 
strmini. To sem delala jaz. Tudi vse seno in 
druge pridelke sem s konji na garah spra-
vila domov pod streho. Kaj mi je preostalo 
drugega; mož je bil na šihtu, z Micko pa z 
otroki smo ta čas pospravili seno.

Kaj ste sejali, kaj ste redili?
Največ je bilo ovsa, ker smo imeli konje, pa 
ječmen, nekaj pšenice in tudi ajdo smo pri-
delali v frati, v 'novnah' smo sejali rž.  Vse 

žito za kruh smo pridelali doma. Kakršen je 
bil, je bil dober. Pridelali smo si še krompir 
in krave smo imeli, da je bilo mleko doma, 
prašiče smo zredili za nekaj mesa. Kmetija 
je na višini 970 m, njive so bile spodaj in še 
više v bregu nad hišo. Tam je Ravna na višini 
1.150 m, kjer je lepo uspevalo žito. Za pomoč 
na kmetiji smo redili po dva konja in vse zvo-
zili z njima domov. V glavnem sem jaz vozi-
la s konji. Čisto drugače smo delali kot pa 
zdaj. Živino smo drugače redili, molzli smo 
na roke ... Če bi zdaj prišla katera k hiši in 
bi morala tako delati, kot smo včasih, jo 'kar 
pobere'.

Kako je bilo pa med vojno, ko ste tako daleč 
od Črne? Blizu za partizane, daleč za Nem-
ce.
Hudo je bilo. Saj ne, da bi bili lačni, le iz 
dneva v dan, vsa leta smo živeli v strahu! 
Septembra, leta 1942, so k nam prišli prvi 
partizani. S seboj so prinesli meso in si sku-
hali golaž. Mi smo spekli kruh, da so ga jedli 
zraven. Od takrat se je naši domačiji reklo: 
Pri golažu. Kmalu po tistem je prišla k nam 
Marjetka (Olga Kastelic, znana partizanska 
aktivistka, ki je prišla na Koroško organizi-
rat partizanko gibanje) in je bila tukaj pet 
tednov. Ležala je na senu zgoraj, kamor je 
lahko prišla le po lestvi, ki jo je za seboj po-
tegnila, da je izgledalo, da je tam spravljeno 
le seno. Marjetka nam je ves čas pomagala 
delati na njivi. Tudi takrat je bila z nami na 
njivi, ko so prišli Nemci mimo. Ko smo jih 
zagledale, smo bile vse trde od strahu. Mar-
jetka je bila že pripravljena, da bo zbežala 
v gozd, pa smo jo pregovorile, naj ostane. 
»Morda pa ne gredo k nam«, smo se tolažile. 
Res so odšli v drugo smer, še pomahali so 
nam. Takrat smo imeli neverjetno srečo, da 
smo ostali živi. Na hišnih vratih je v tistem 
času moralo biti napisno število oseb, ki so 
takrat živele v hiši. Kadar so prišli Nemci 
mimo, so vse prešteli. Tega dne pa slučajno 
ene od mojih sester ni bilo doma in se je šte-
vilo oseb ujemalo s zapisom na vratih. Mar-



41

jetka ni nikoli pozabila, da smo jo imeli pri 
Hedu za hčerko.
Najhuje je bilo 17. novembra 1942. Tega ne 
bom nikoli pozabila. Težko govorim o tem, 
preveč hudo je bilo. Bil je mrzel dan z nekaj 
centimetri snega. Zvečer sta prišla k nam 
dva mlada partizana, Don in Petja. Bila sta 
lačna in prezebla. Prosila sta za kruh in če 
bi se smela na senu spočiti. Oče jima je zu-
naj postregel s toplo večerjo. Nismo pa bili 
obveščeni, da hodijo okrog nemške patrulje. 
Zjutraj je bilo še temno, ura je bila med šesto 
in sedmo, ko je na vrata močno potrkalo, 
zraven pa povelje, naj takoj odpremo. Bili so 
Nemci, med njimi pa Slovenec, logar po pokli-
cu. On nam je rekel, da gredo pogledat tudi 
po štali. V hipu smo bili budni, saj je takoj za-
pokalo, tudi ročne granate so letele. Nemci 
so bili povsod po hiši z orožjem na strel. Oče 
nam je že prej zabičal, da ne smemo niče-
sar povedati, razen da ne vemo nič. Sestra 
Micka je kleče prosila, naj ne streljajo, da so 
v hiši majhni otroci. Tedaj je glavni oficir zahte-
val, naj gospodarja na pragu ustrelijo. Tak-
rat pa je logar predlagal, naj se gospodar 
opraviči, saj niso imeli dokaza, da je vedel, 
da so na senu partizani. Tudi krušne drobti-
ne in suho sadje ni bilo enako našemu. Oba 
mlada partizana so ubili. Takrat je bil pri 
nas hlapec, ki je bil invalid. Prav on je moral 
mrtva partizana z dotrajanimi sanmi pelja-
ti do glavne ceste. Očeta so vklenjenega in 
zastraženega odpeljali v Črno na zaslišanje. 
Toda oče je imel v Črni dobre znance, pri ka-
terih je bil spoštovan. Dali so 'dobro besedo' 
za njega in tako sta se s hlapcem še isti večer 
vrnila domov. Kje sta pokopana ta dva parti-
zana, ne ve nihče. V njun spomin pa so jima 
postavili spomenik na vršiču, nekaj metrov 
nad našim hlevom. Njuni sorodniki vsako 
leto pridejo ob dnevu mrtvih na ta kraj.

Ta spomin vam je še danes boleč.
In takih je še. Ko so požgali Solčavo, mislim, 
da je bilo oktobra 1944. leta, so te uboge lju-
di skupaj z živino gnali mimo nas v tabori-

šče. Pa so bili le nedolžni otroci in matere. 
Z vrha smo slišali mukanje živine in otroški 
jok in vedeli smo, da se dogaja nekaj hude-
ga. Ne morem pozabiti te groze. Dali smo 
jim nekaj kruha in mleka. Štiftarjevi mami, 
ki je v naročju nosila otroka, je mama dala 
šalčko z mlekom. Še ko se je vrnila domov, je 
to šalčko prinesla s seboj. Ko danes premiš-
ljujem o tem, me je bolj groza kot takrat, ko 
smo takole gledali smrti v oči.

Kako zdaj živite? Menda radi berete knjige?
Posebno pozimi dosti berem: knjige, povesti, 
romane, vse. Preberem Družino, Ognjišče, 
rada rešujem križanke. Najrajši berem kaj 
o naših krajih, o ljudeh, ki sem jih poznala. 
Prebrala sem Angel pozabe, ki jo je napisala 
Maja Haderlap. Na 'oni strani' je bilo med 
vojno še hujše kot v Koprivni. Zdaj berem 
Spominjamo se, Nismo pozabili. Solčava-
ni so opisali svoje številne žrtve vojne, slike 
so zraven. Kar nekaj sem jih poznala, so jih 
gnali mimo nas. Sami mladi so bili.
Rada kuham pa še kaj delam. Mi preveč ne 
pustijo. Rada bi šla seno grabit, pa me kar 
proč naženejo. 

In prav imajo. Vi ste že dovolj pregrabili 
vaše brege, zdaj so na vrsti drugi.

Spoštovana Hedova bica! Še enkrat naj vam 
v imenu vseh, ki vas poznamo in prebiramo 
tele naše Cajtnge, zaželimo VSE NAJBOLJ-
ŠE za vaš 90. rojstni dan. Bodite zdravi še 
dolgo vrsto let, naj vam življenje vsak dan 
podari kak lep trenutek, ki se ga boste ve-
selili.

Marta Repanšek

OB 90. OBLETNICI

Poleg ostalih prednosti delo 
skrajšuje čas in podaljšuje 
življenje.

(Diderot)
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GAŠPER MLINAR - ZLATI MATURANT

Že od majhnih nog me je najbolj veselilo igra-
nje kitare. To je moj glavni hobi, poleg tega tudi 
rad kolesarim in se ukvarjam s plesanjem, saj 
sem član Folklorne skupine Gozdar. Po konča-
nem šolanju na OŠ Črna na Koroškem me je 
pot ponesla na Srednjo šolo Ravne - v program 
strojnega tehnika. Za to srednjo šolo sem se 
odločil, ker me zanima strojništvo v celoti (ra-
čunanje, obdelava različnih materialov, stroji 
…). Predvsem sem zainteresiran za programi-
ranje CNC strojev, saj bi se najraje zaposlil kot 
programer CNC strojev. Po uspešno končani 
maturi sem se vpisal na Fakulteto za strojni-
štvo Ljubljana, v visokošolski projektno aplika-
tivni program. Moji cilji so, da dokončam štu-
dij in se vpišem na magisterij.

Gašper Mlinar

JAVORJE MALO DRUGAČE

26-letna Ana iz Mehike, ki je pred letom dni 
postala krajanka Javorja, pleše od starosti 
devetih let, ne le tipičnih latinskih plesov, 
tudi hip hop, zumbo in druge sodobne ple-
se. Plesno znanje je pridobila v plesni šoli, 
kjer je pri svojih 15. letih začela poučevati 
skupine od 4.-20. leta starosti. Letos pozimi 
je svoje znanje podelila v Javorju, kjer so v 
manjši skupini začeli z lažjimi plesi. Enkrat 
tedensko so se na šoli v Javorju dobivale 
ženske, domačinke. Velik starostni razpon 
(med najmlajšo in najstarejšo je bilo kar 40 
let razlike) je terjal, da je bilo treba program 
prilagoditi tako, da je bil primeren za vse. Ko 
so februarja pričele, so se starejše s strahom 
priključile, a kasneje mnoge ostale aktivne 
v skupini vse do začetka poletja. Sedaj že 
nestrpno čakajo na jesen, ko bodo vsakda-
nje kmečko delo spet lahko zamenjale s ple-
sno-športnimi aktivnostmi.

Ana Carolina Madrid Roženičnik je doma 
iz severnega dela Mehike, tri ure vožnje od 
meje z ZDA, iz puščavskega dela dežele, kjer 
je vroče tudi do 50 stopinj C in ni nobenih 
gora. Vrtec in osnovno šolo je obiskovala v 
domačem Hermosillu. Pri njih starši izbirajo 
med javnimi in plačljivimi privatnimi šolami. 
Ana Carolina je obiskovala privatno, kjer 
je pol učenja  potekalo v španščini, pol pa 
v angleščini. Sledila je triletna 'junior high 
school' in potem še triletna višja šola. Pri 18. 
letih je šla na fakulteto študirat arhitekturo. 
Diplomirala je, do naziva pa ji manjka le še 
delna predstavitev zaključnega izpita. Naj-
bolj jo zanima notranji dizajn. Pred zaključ-
kom študija je šla na mednarodno študijsko 
izmenjavo in tako  na Kanarskih otokih sre-
čala sedanjega moža, Tonija Roženičnika iz 
Javorja. Anin oče in oba brata so arhitekti 
s svojim lastnim podjetjem, tako da bi doma  

PREDSTAVITEV
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imela službo zagotovljeno, v Sloveniji pa bo 
ta pot daljša in težja. »Morda mi bo lažje 
najti službo kot učiteljica španščine,« pravi, 
»a vidim, da bo težko, saj je tu tako močna 
brezposelnost, da mnogi odhajajo na delo v 
Avstrijo.« V jeseni bo pričela s tečajem slo-
venščine, kajti certifikat iz tega znanja je 
prvi pogoj za pridobitev slovenskega drža-
vljanstva. »Slovenščina pa je zelo zelo težka, 
saj ima dvojino in ves čas se spreminjajo 
končnice besed!« se nasmiha Ana.
Sprva se je težko znašla na kmetiji, saj se je 
bala živali, ima pa pri Pikovih svoj prvi vrt 
v življenju.  Najbolj pogreša mehiško hrano, 
ki je začinjena. Ugotavlja, da so Mehičani 

veliko bolj povezani med seboj, pogosto se 
družijo, vsako nedeljo se dobivajo s celo šir-
šo družino na kosilu in prirejajo raznorazne 
zabave. »Naše zabave imajo veliko plesa, v 
Sloveniji pa tega ni, ves čas ljudje le jedo in 
pijejo, manj se veselijo in smejijo.« Pogreša 
svojo družino in prijatelje, čeprav ohranja 
stike z njimi, v navezi pa ostaja tudi  z neka-
terimi slovenskimi, hrvaškimi in mehiškimi 
prijatelji iz časov študijske izmenjave. Prija-
teljice je našla tudi v  Javorju in okolici. Rada 
gre na sprehode v naravo, enkrat na teden 
gre na zumbo v Kotlje, naredila je dizajn za 
njuno kuhinjo. V Sloveniji je  začela planina-
riti, s Tonijem se ukvarjata s plezanjem in 
prvič v življenju je stala na smučeh.

Irena Greiner

Ploščad  pred kulturnim domom  v Črni na 
Koroškem je še puhtela, a zrak je že bil hla-
dnejši - pravi poletni večer, enkratno za pe-
tek, 29.7. In kaj olepša tak večer? Vsekakor 
poezija, ki govori o morju in ljubezni. In obili-
ce tega so nam ta večer dali preko svojih pe-
smi Nuša Ilovar, Mojca Pichler, Gordana Ki-
tak in Sebastjan Kamenik. Pesmi nekaterih 
je bral Gvido Jančar. Skozi večer je vodil or-
ganizator večera Stojan Rozman iz Društva 

paraplegikov Koroške. Vsi poeti imajo drug 
hendikep, a ljubezen do poezije jim je enaka. 
Publiko so presunili tudi z zgodbami iz njiho-
vega življenja in dela, velikimi življenjskimi 
napotki in odločnostjo v boju za uveljavitev. 
Njihova poezija je sveža, igriva, tako močno 
resnična in živa. Zahvalila se jim je župa-
nja Romana Lesjak, ki je tudi izrazila željo, 
da bi bilo takšnih dogodkov, ki jih pripravi-
jo in nastopajo invalidi, še več, saj ne da s 

PREDSTAVITEV

Plesalci zumbe v Javorju
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O DELU ŠPORTNE ZVEZE 

tem tudi obogatijo kul-
turno življenje občine, 
ampak tudi nas same. 
Zato bo Občina takšne 
prireditve še naprej 
pomagala organizirati 
in izvesti.

Društvo paraplegikov
Koroške

Maja 2015 sem bil po selitvi in odstopu prej-
šnjega predsednika Sama Vidoviča izvoljen 
za predsednika Športne zveze Črna na Ko-
roškem. Zaradi prenehanja delovanja neka-
terih klubov, ki so prvotno pristopili v član-
stvo in kasneje  prenehali delovati ali pa so 
svoj sedež preselili drugam, je bilo članstvo v 
ŠZ  nejasno. Na drugi strani so vzklila nova 
športna društva, ki nikoli niso potrdila član-
stva v zvezi. Iz teh razlogov je bila zveza po-
polnoma prenovljena s pristopnimi izjavami 
delujočih športnih društev v občini. Trenu-
tno je v zvezi 13 društev, seveda pa je Špor-
tna zveza pripravljena sprejeti vse, ki bodo 
v prihodnje pripravljeni pristopiti pod njeno 
okrilje. 
Športna zveza je od leta 2015 eden od usta-
novnih članov LAS-a Mežiške doline. Kot 
članica Olimpijskega komiteja je bila aktiv-
na pri predlogih za spremembe s področja 
davčne zakonodaje, ki bi oprostila manjša 
društva obveznosti do davčnih blagajn, kar 
nam je le delno uspelo. Sodelovala je pri se-
stavi in obravnavi usmeritev na področju 
športa v naši občini za letošnje leto in pri se-
stavi kriterijev za sofinanciranje programov 
športa v občini. 
V športni zvezi ocenjujemo, da športna 
društva, ki so usmerjena v vadbo kakovo-
stnega in vrhunskega športa, omogočajo 
optimalno vadbo in pogoje, da bi zagotovili 
napredek vadečim posameznikom. Otroci 

in mladi, ki so aktivni v športih v osnovni šoli 
in naših klubih, imajo vse možnosti vadbe in 
vključitve v sistem tekmovanj, tako na šol-
skih kot drugih nivojih. Enako velja za ekipe 
in posameznike v konkurenci odraslih, kjer 
so nekatere ekipe iz Črne na Koroškem v 
zadnjem letu napredovale v višje lige (keglja-
či Kegljaškega društva, šahisti Šahovskega 
kluba, odbojkarji TVD Partizan). Tudi manj-
ša društva, katerih delo temelji na področju 
rekreacije, so aktivna, ne le na področju 
same rekreacije, tudi pri gradnji in ohranja-
nju športne infrastrukture.
S ciljem spodbujanja izobraževanja strokov-
nih kadrov v društvih je in bo v bodoče Špor-
tna zveza zagotavljala sredstva za sofinanci-
ranje izobraževanj.
Športna zveza je vsako leto, seveda skupaj 
z našo občino, organizator tradicionalnega 
maratona Kralja Matjaža. Tako smo 13. 8. 
2016 organizirali že 35. maraton, h katere-
mu smo dodali ime po organizatorju prvega 
maratona, žal pokojnem dr. Miranu Času. 
Tako se naš maraton sedaj imenuje »Ma-
raton Kralja Matjaža – Memorial Mirana 
Časa«. Maratona se je udeležilo okoli 100 te-
kačev, najbolj množičen je bil tek na 10 km, 
ki šteje za Štajersko-koroški pokal, udeležilo 
se ga je 65 tekačev. 
Kot vsako leto smo tudi letos v času trajanja 
61. Koroškega turističnega tedna po predho-
dnem glasovanju upravnega odbora izbra-
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Nika Fortin na razglasitvi športnikov leta 2015

li najboljše športnice, športnike, ekipe in 
funkcionarja za leto 2015. Prireditev podeli-
tve priznanj smo izvedli 19. 8. 2016 pred Kul-
turnim domom Črna.

ŠPORTNIK LETA 2015 
Peter Mlinar, Žerjav, član KK Črni trn; Peter 
se profesionalno ukvarja s športom,  tekmu-
je v gorsko-kolesarski disciplini enduro. Je 
vrhunski tekmovalec z dosežki tako doma 
kot v tujini. Njegovi dosedanji dosežki so: 
državni mladinski prvak, državni članski 
prvak, prvi Slovenec z etapno zmago v Ita-
liji, trenutno je vodilni v skupnem seštevku 
državnega pokala Sloenduro. Je član ekipe 
Slovenije za evropsko  prvenstvo 2016 in iz-
brane tekme svetovnega pokala.

ŠPORTNICA LETA 2015
Tina Maze, Pristava 29, Črna na Koroškem, 
članica Smučarskega kluba Črna, TAB Me-
žica. Tina je bila na koncu smučarske sezo-
ne 2014/15 druga v skupnem seštevku sve-
tovnega pokala in na svetovnem prvenstvu 
osvojila zlato v smuku in v superkombinaciji 
in srebro v superveleslalomu. 

ŠPORTNIK LETA 2015 DO 15 LET
Anže Bogataj, Pristava 48, Črna na Koro-
škem, član tekaške sekcije Smučarskega 
kluba Črna, TAB Mežica. Anže je na med-
narodnem tekmovanju v smučarskih tekih 
NO Border Cupu dosegel 8. in 11. mesto in 
na mednarodnem pokalu Topolino 27. mes-
to. V slovenskem pokalu je bil trikrat peti in 
skupno dosegel  6. mesto.  Tekmoval je tudi 
na maratonih v Štajersko-koroškem pokalu, 
kjer je bil štirikrat prvi in enkrat drugi. V 
teku na 3 km je zmagal tudi na 35. Maratonu 
Kralja Matjaža - Memorialu Mirana Časa v 
Črni na Koroškem.
   
ŠPORTNICA LETA 2015 DO 15 LET
Nika Ozimic, Center 125, cicibanka Smučar-
skega kluba Črna, TAB Mežica, ki  se je uvr-
stila na 6. mesto na mednarodnem pokalu 
roka Petroviča, bila 7. na državnem prven-
stvu v VSL in bila s prvim in tretjim mestom 

druga na pokalu vzhodne regije. Na držav-
nem pokalu  Rauch je bila skupno dvanajsta. 

PERSPEKTIVNI  ŠPORTNIK LETA 2015 DO 
15 LET 
Gal Oderlap, Rudarjevo 28, ciciban Smu-
čarskega kluba Črna, TAB Mežica, ki je v 
alpskem smučanju tretji v skupni razvrstitvi 
pokala »Koralpen«, prvi v skupni razvrstitvi 
pokala »Petzen« in dosegel 13. mesto na med-
narodnem VSL v Italiji, 15. mesto na držav-
nem prvenstvu VSL ter 12. in 14. mesto na 
pokalu vzhodne regije. 

PERSPEKTIVNA  ŠPORTNICA LETA 2015 
DO 15 LET 
Nika Fortin, Rudarjevo 19 a, Črna na Koro-
škem, kadetinja Nogometnega kluba Fuži-
nar in kadetinja odbojkarskega kluba Črna 
na Koroškem. Nika je kot vidna kadetinja 
NK Fužinar v prvi državni ligi z ekipo do-
segla prvo mesto. Kot deklica je članica dr-
žavne nogometne selekcije U15. Je tudi re-
gistrirana odbojkarica OK Črna, v sezoni 
2014/2015 je z ekipo osvojila 21. mesto v drža-
vi. V spomladanskem delu sezone 2015/2016 
je igrala za prvo ekipo članic v 3. državni 
odbojkarski ligi.

ŠPORTNI  FUNKCIONAR LETA 2015 
Boštjan Vrhnjak, Podpeca 27, Črna na Ko-
roškem, predsednik ŠD Popdeca. Boštjan je 
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dolgoletni član ŠD Podpeca in predsednik. V 
tem 10-letnem obdobju predsedovnja je vodil 
ekipo ŠD Podpeca  v kegljaški občinski ligi, 5 
let pa v območni koroški ligi (OTS Koroška). 
Boštjan je bil gonilna sila pri obnovi kegljiš-
ča, društvenih prostorov in ureditvi igrišča 
v Podpeci.

ŠPORTNA EKIPA LETA 2015  DO 15 LET
Ekipa mlajših deklic OK Črna na Koroškem 
s trenerko Nevo Germadnik, v sestavi: Nika 
Fortin, Nuša Germadnik, Jera Kompan, 
Maša Kaker, Nika Kamnik, Nika Kos, Ka-
rin Kozlar, Nuša Kunc, Una Lupša, Tinkara 
Mlinar, Maja Oprešnik, Sara Srebre, Klara 
Vrabič, Neža Vračko. Ekipa mlajših deklic je 
dosegla 2. mesto na turnirju v Črni, 2. mesto 
na turnirju v Šoštanju, 2. mesto v Mariboru, 
4. mesto v Hočah, 1. mesto v Črni, 2. mesto 
v Preboldu in 3. mesto v Zrečah. Mlajše de-
klice OK so na sedmih turnirjih odigrale 16 
tekem in zmagale kar na osmih.  

ŠPORTNA EKIPA LETA 2015
Tekmovalna ekipa Kegljaškega društva 

Črna na Koroškem v sestavi vodje ekipe Ru-
dija Abrahama, pomočnika vodje in igralca 
Mira Simetingerja in igralcev Draga Hodni-
ka, Aleša Gorze, Matjaža Obretana, Borisa 
Kolariča, Stanislava Kordeža, Petra Kosa, 
Alojza Napotnika, Jožeta Ramšaka, Ivana 
Ropiča, Pavla Sušnika in Darka Topolov-
ca. Tekmovalna ekipa Kegljaškega društva 
Črna na Koroškem je v kvalifikacijah na ob-
močju OTS Koroške premagala ekipo Radelj 
ob Dravi in se tako uvrstila na državne kvali-
fikacije za popolnitev 3. državne lige vzhod, 
kjer je bila na kegljišču KK Hidro Medvode 
boljša od ekipe KK Drava iz Pruje, KK Bre-
žice in KK Šoštanj II. in se tako uvrstila na 
tekmovanje v 3. ligo. V  tem tekmovanju so 
po 18 odigranih tekmah dosegli 11 zmag, 
1 neodločen izid in 6 porazov ter zbrali 23 
točk na lestvici. Z dvema točkama prednosti 
so dosegli prvo mesto in napredovali v 2. ligo 
vzhod. 

Danilo Emeršič,
predsednik Športne zveze

Črna na Koroškem

NK PECA V NOVO SEZONO S PETIMI
SELEKCIJAMI IN NOVIM ČLANSKIM STRATEGOM

Nogometni klub Peca je tik pred začetkom 
nove tekmovalne sezone 2016/17, v katero bo 
krenil s petimi selekcijami, ki bodo tekmova-
le v okviru Medobčinske nogometne zveze 
Maribor.
Članska ekipa, ki jo je zadnje tri sezone vo-
dil Bojan Žurej, je junija zaključila sezono 
2015/16 na 5. mestu lestvice 1. članske lige 
MNZ Maribor (4. slovenska liga). Odigrali so 
27 tekem, pri čemer so zabeležili 16 zmag, 4 
remije in 7 porazov. Dosežek žal ni bil dovolj 
za prestop v višjo ligo, se pa lahko pohvalimo 
z Darkom Radivojevićem, ki je s 26 zadetki v 
sezoni 2015/16 postal prvi strelec lige. Letos 
se Pecini člani na svoj bojni pohod odpravlja-
jo z visokimi pričakovanji, nekaj novimi ob-

razi in z novim strategom. Moštvo je prevzel 
Radeljčan Milan Čavnik, ki ima za sabo bo-
gato trenersko in igralsko zgodovino, zato 
članska ekipa pod njegovim okriljem letos 
cilja na sam vrh lestvice. Tekmovalna sezo-
na se za Črnjane otvori 27. avgusta, a fantje 
so se nanjo začeli pripravljati že dober me-
sec prej s temeljitimi treningi. Odigrali so 
tudi nekaj pripravljalnih tekem z moštvi iz 
višjih lig ter izvedli »mini priprave« na doma-
čem terenu. 
Sicer pa se NK Peca na novo sezono pripravlja 
tudi z mlajšimi selekcijami. Najmlajše U-7 bo 
v 2016/17 vodil in usmerjal Pecin član Primož 
Kotnik, fantje selekcije U-9 pa so se razdelili 
na dve ekipi, in sicer na prvo pod vodstvom 
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Ob otvoritvi igrišča z umetno travo so se na njej 
prvi preizikusili najmlajši

Utrinek s prijateljske tekme proti Korotanu, ki je 
potekala v spomin na preminule člane NK Peca

KEGLJANJE V SEZONI 2015/16

Dejana Rebernika ter drugo pod okriljem 
Boštjana Oprešnika (in s pomočjo Primoža 
Kotnika). U-11 bo ob pomoči Domna Klari-
ča treniral Jure Lesjak, ekipo U-13 pa Franc 
Vrabič. Seveda so med  najmlajšimi ves čas 
v klub dobrodošli tudi novi člani. Čim večje 
število novih potencialnih nogometašev se 
trudimo privabiti z nogometnim krožkom 
med šolskim letom, julija pa je bilo organizi-
rano tudi nogometno popoldne za otroke, na 
katerem so bili otroci deležni predstavitve 
nogometa, iger in pogostitve skupaj s starši.
Sicer pa se kot vedno na stadionu niso do-
gajale le strogo nogometne zadeve, temveč 
mnogo več. V pretekli sezoni je bilo v okviru 
članskih tekem organiziranih še veliko dru-
gih dogodkov, kot sta bila na primer dva kok-
tajl večera v jeseni, spomladi pa »Peca, Beer 
& Burger« v sodelovanju z okrepčevalnico in 
picerijo Kurnik. Ker se v klubu trudimo, da 
bi h kraju doprinesli s čim več dogajanja za 
vse okuse, pa se je pripravilo veliko aktivno-

sti tudi v sklopu 61. Turističnega tedna. Po-
tekala je otvoritev novega igrišča z umetno 
travo in razsvetljavo, ki je pomembna prido-
bitev za celoten kraj, pospremili pa smo jo s 
turnirjem mlajših generacij. Na terenu NK 
Peca je bil za ljubitelje športno-zabavnih pri-
reditev zanimiv (že drugi zapovrstjo) turnir 
v zorbingu (nogomet z zorbami), za tiste, ki 
bolj preferirate »gavdo«, pa je bila na spore-
du že tradicionalna Črnobela noč, na kateri 
so nas zabavali Mi2, Gadi in Prima Band.
Pred pričetkom nove nogometne sezone se 
zahvaljujemo vsem krajanom in navijačem 
za dosedanjo podporo ter spodbude. Hkra-
ti pa že vnaprej dobrodošli spet na zelenice 
NK Peca (kjer se bo tudi letos veliko dogaja-
lo), da z bučnim navijanjem pospremite va-
ški nogometni klub v čim uspešnejšo sezono.

Tara Simetinger

V tem tekmovalnem obdobju so pod vodstvom vaditelja Aleša MOLIČNIKA tekmovali v ligi 
OTS Koroška za dečke in deklice naši mladi člani in posamezno dosegli naslednje rezultate:

1. Matej GOLOB            2. mesto KZS-OTS Koroška II. kategorija, dečki
2. Andraž POTOČNIK 2. mesto  KZS-OTS Koroška III. kategorija, dečki
3. Milan POTOČNIK    3. mesto KZS-OTS Koroška III. kategorija, dečki
4. Andrej POTOČNIK  4. mesto  KZS-OTS Koroška III. kategorija, dečki
5. Nuša KAMNIK          3. mesto KZS-OTS Koroška II. kategorija, deklice
6. Nika VRAČKO          4. mesto  KZS OTS Koroška II. kategorija, deklice
7. Jan POTOČNIK        1. mesto  KZS.OTS Koroška, kadeti
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Odigrane so bile tekme za občinski pokal, 
po pravilih Kegljaške zveze Slovenije na iz-
padanje, kjer so prva tri mesta dosegle eki-
pe:
1. mesto ekipa SERVING
2. mesto ekipa EKO DIM
3. mesto  ekipa ŠD KRALJ MATJAŽ 
3. mesto ekipa ŠD PODPECA-REŠER

Kot vsa leta do sedaj je bila odigrana tudi v 
tej sezoni Občinska liga v kegljanju ekipno. 
Sodelovalo je 5 ekip, lestvica pa je na koncu 
izgledala takole:   
1. SERVING 8 6 1 1 32 
: 16 16 13
2. TANABRANI 8 5 0 3 32 
: 16 16 10
3. ŠD PODPECA-REŠER 8 4 0 
4 24 : 24 0 8
4. EKO DIM 8 3 1 4 21 
: 27 -10 7
5. KRALJ MATJAŽ 8 1 0 7 
11 : 37 -26 2

       

Vzporedno z ekipnim tekmovanjem je pote-
kalo tudi tekmovanje posameznikov. Za uvr-

stitev na lestvico posameznikov se je štelo 
najboljših 5 rezultatov. Vrstni red prvih 10 
pa je bil na koncu naslednji:

1. OBRETAN MATJAŽ 5880
2. KORDEŽ STANISLAV 5832
3. KRUMPAČNIK JANKO 5792
4. VERDNIK BORIS        5789
5. NOVAK MIRO             5773
6. SIMETINGER MIRO 5759
7. HODNIK DRAGO             5744
8. SUŠNIK PAVEL             5707
9. TOPOLOVEC DARKO 5704
10. ROPIČ IVAN                         5700

Najboljši ekipni rezultat sezone je dosegla 
ekipa  SERVING  z 2240 podrtimi keglji.
Najboljši rezultat sezone posamezno pa Ma-
tjaž OBRETAN iz ekipe TANABRANI s 602 
podrtimi keglji.

Organizirana je bila tudi Občinska liga v 
borbenih igrah, kjer je končna lestvica zgle-
dala takole:

1. SERVING 4 4 0 0 8 
: 0 8 2.313 8
2. ŠD PODPECA-REŠER 4 2 0 2 
4 : 4 0 2.235 4
3. KRALJ MATJAŽ 4 2 0 2 
4 : 4 0 2.177 4
4. EKO DIM 4 2 0 2 4 
: 4 0 2.113 4
5. TANABRANI 4 0 0 4 0 
: 8 -8 2.112 0

Predsednik Kegljaškega društva
Ivan Ropič

Na koncu tekmovanja občinske lige je bilo organizirano tekmovanje naključnih trojk, prva tri mesta 
so dosegle trojke:

M. 1. IGRALEC POL.ČIŠ. SK. PR. 2. IGRALEC POL.ČIŠ. SK. PR. 3.IGRALEC POL. ČIŠ. SK. PR. S.P. REZ.S. SK.P. SK.Č.
1. Aleš GORZA 365 180 545 3 Jože RAMŠAK 385 202 587 6 Filip JELEN 348 165 513 6 15 1645 1098 547
2. Stanislav KORDEŽ 384 210 594 3 Jože OSERBAN 350 157 507 11 Jože GORIŠEK 359 158 517 9 23 1618 1093 525
3. Janko KRUMPAČNIK 369 168 537 9 Ivan ROPIČ 332 178 510 3 Rudi ABRAHAM 338 195 533 12 24 1580 1039 541
4. Matjaž OBRETAN 379 190 569 0 Alojz GUTOVNIK 348 159 507 11 Franjo PLAZNIK 334 166 500 4 15 1576 1061 515
5. Drago HODNIK 371 176 547 7 Jože JAMNIK 382 138 520 10 Jože KOS 351 146 497 15 32 1564 1104 460
6. Primož Fajmut 356 163 519 2 Alojz NAPOTNIK 355 157 512 5 Jože STRMČNIK 357 161 518 7 14 1549 1068 481
7. Miro SIMETINGER 337 146 483 4 Pavel SUŠNIK 358 157 515 5 Boris KOLARIČ 358 139 497 8 17 1495 1053 442
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DOGAJALO
SE JE ...

Ob dnevu knjige

Iskrice v očeh

Obisk ruskega veleposlanika

70 let GRS Koroške

V Ljubljani je priznanje za mednarodno prostovoljstvo prejela 
dr. Ana Fajmut.
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Pohod Žerjavčanov na Dukles

Prvomajski poklon žrtvam 1. in 2. svetovne vojne

Enajsta šola šala

Postavitev šahovnice pred Kulturni dom

FOTOREPORTAŽA



51

ŠPORT

UPOKOJENCI ZGRADILI RUSKO KEGLJIŠČE

JOŽE RAMŠAK, NJEGOVI KOŠI, KOŠARE 'OSMICE' …

Pri Društvu upokojencev Črna poleg redne-
ga izvajanja programa zelo zavzeto skrbimo 
tudi za razvoj in vzdrževanje telesne aktiv-
nosti naših članov. Tako smo v letošnjem letu 
po programu delovanja k različnim aktivno-
stim dodali še panogo kegljanja na vrvici ali 
rusko kegljanje.
Za Kulturnim domom v Črni smo v ta na-
men zgradili rusko kegljišče za kegljanje na 
vrvici. Takoj bi poudaril, da kegljišče ni na-
menjeno samo nam, upokojencem, ampak 
vsem občanom Črne, ki želijo v organizira-
nih skupinah uporabljati to pridobitev.
Posebnost kegljišča je tudi v tem, da je bilo 
pridobljeno vse, to je dovoljenje, lokacija, vsa 
dela, nabava kegljev, droga, mize s klopjo, 
kegljev in krogle, popolnoma brezplačno s 
pomočjo donatorjev in posameznikov. Vsem 
(ne bi jih imenoval, se bodo že prepoznali) 
najlepša hvala.
Mi smo svoje dosegli, sedaj pa je na vas, dra-
gi občani in občanke, da pridobitev v čim 
večjem številu izkoristite. Trenutno kegljišče 
obiskuje okrog 25 članov. Poteka tudi tekmo-
vanje upokojencev in upokojenk za leto 2016. 

Kegljanje
na
vrvici

V jeseni bomo glede na interes in želje se-
stavili urnik kegljanja. Posamezne skupine 
kegljačev ali kegljačic se lahko prijavijo pri 
Jamniku ali Jožetu Gorišku. Torej vsi skupaj 
lepo povabljeni na prijetna druženja ob ru-
skem kegljišču. 

Jože Gorišek

Veliko nas je, ki imamo v svoji uti, kamor sprav-
ljamo orodje in druge pripomočke za delo 
okoli hiše, lep koš, košaro za pobiranje sad-
ja, grablje (lesene), v gospodinjstvu pa lično 
košarico za kruh, majhen košek za copate ob 
vstopu v stanovanje … Le kdo še danes zna 
splesti kaj takega? Hudo redki so, le tu in tam 
še najdeš koga.
Eden takih mojstrov je JOŽE RAMŠAK z 
Ludranskega Vrha. Njegovi izdelki so iz iz-
branih naravnih materialov, natančno ob-
delanih, kot da je imel za pomoč kak dober 
stroj, vendar je vse, kar nastane, le  delo nje-
govih spretnih rok.  

Od kod vam to veselje,  kdo vas je naučil iz-
delovati lesene pripomočke, ki jih pri vsak-
danjem delu potrebuje vsaka domačija?
Rodil sem se leta 1933 na domačiji pri An-
drcu* ob cesti od Male Črne proti Najevski 
lipi. Dvanajst nas je bilo otrok, jaz sem bil 
najmlajši, trije še živimo. Leta 1969 sta moja 
starša bajto prodala družini Golob. Zdaj je 
stara bajta prazna, poleg je vikend enega od 
Golobovih.
Okoli in okoli je bil les. Prav zato je bilo še in 
še nazaj v našem rodu znanje, kako iz lesa 
izdelati pripomočke, ki smo jih vsak dan potre-
bovali, da smo kaj pridelali in se preživeli. 

Postavitev šahovnice pred Kulturni dom
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Moj dedi po očetu je znal delati vse potrebno, 
materin oče je izdeloval tudi potrebno orod-
je, pri katerem je bil del iz železa. Vse je znal 
narediti. Zato so vse, kar se je potrebovalo 
pri delu − kar pomnim − izdelali doma. Dedi 
po materi si je na Štajerskem, na ono stran 
Smrekovca, čisto sam naredil leseno bajto. 
Ko je bil star 60 let, se je oženil z osemnajst 
let staro dečvo in imela sta dvanajst otrok. 
Ena od teh otrok, moja mama, je prišla na 
Koroško, kjer se je zaposlila pri rudniku.

Tudi v vaši družini vas je bilo veliko, ko ste 
sedli za mizo. Kako ste živeli? 
Oh, je bila koj 'srovšna'! Po navadi smo imeli 
po dve kravi, da je bilo mleko doma pa vča-
sih kako tele, pridelali smo si krompir, fižol, 
kako zelenjavo, zredili smo prašiče, oče je 
hodil na šiht. V šolo sem hodil zelo malo. Po-
zimi ni bilo kaj obuti, saj smo povečini hodili 
bosi, poleti pa smo pasli krave. Zato smo 
otroci hitro iskali šiht in si tako čim prej zas-
lužili vsakdanji kos kruha. 
Ko še nisem bil star 14 let, sem 5. oktobra 
1947. leta naredil prvi šiht pri Gozdni upra-
vi. Na Pudgarskem so začeli zidati in sem 
stregel zidarjem. Ko so tam končali, sem 
šel voznikom merit les. Še h Krištanovemu  
mlinu, kjer so hlode spravljali h glavni cesti, 
sem hodil. Včasih je bilo po pet furmanov, ki 

so s konji – traktorjev še ni bilo – vlačili les 
do ceste. Ves les sem moral izmeriti. Spodaj 
so bili delavci, ki so hlode zlagali ob cesto, 
jih potem ročno s cepini nakladali na kamio-
ne in odvažali. Ko sem zvečer prišel domov, 
sem moral napisati meritve na listke, ki sem 
jih naslednji dan oddal. Od Andrca do tja 
vsako jutro na delo, delati do poznega popol-
dneva in priti domov, je bilo za takega poba 
res naporno. Pozneje sem delal v gozdu. 
Delo v gozdu je bilo težaško. Že od hoje od 
doma do delovišča sem bil utrujen. Bil sem 
bolj drobne postave, na delo pa sem nosil 16 
kg težko motorno žago. Ko smo delali pri 
'Črnem morju' (Črno jezero na Smrekovcu), 
je od Silvestra, kjer smo takrat z družino ži-
veli, do tja dve uri hoje. In zvečer spet domov. 
Poleti sem moral biti na šihtu ob šestih, zato 
sem večkrat tekel, da sem bil pravi čas na 
delovnem mestu. Delali smo po deset ur na 
dan. − Pa tudi to je minilo.
Ko sem bil 'v najboljših letih', sem hudo zbo-
lel. Zdravljenje je trajalo dolgo, vendar se mi 
je zdravje precej popravilo. Po tem sem še 
delal na cesti, nakar so me invalidsko upo-
kojili. Zdaj sem zadovoljen s tem zdravjem, 
kolikor ga še imam.

Kdaj ste se utegnili naučiti plesti izdelke iz 
vitr in izdelovati druge pripomočke iz lesa? 
Kako se to dela, sem videl že doma kot otrok. 
Pozneje, ko sem postajal bolj samostojen, 
sem si počasi oskrbel razno drobno orodje 
za tako delo.  Tudi jaz sem najprej delal za 
domačo porabo, potem vedno več tudi za 
druge. Lotil sem se vsega tudi po naročilu in 
vse mi je gratalo. Pletel sem iz vitr, iz slame 
in izdeloval razne druge reči iz lesa: koše 
raznih velikosti, košare na osmico, mevtre 
(škafe) za vodo, slamce (peharje) za testo, 
čebre za meso v slanici ali za kisanje zelja, 
grablje, riflne za črnice, toporišča za cepine, 
sekire, košarice za kruh in še kaj.

Kaj je potrebno, da izdelate en lep koš?
Je treba kar precej nanositi skupaj, da mo-
reš narediti en koš. Začneš na jesen, ko les 

Jože Ramšak,
junij 2016.
Foto:
A. Repanšek
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že miruje. Najprej je treba najti lešje (leskov-
je) prave debeline za vitre. Šibe morajo biti 
za palec debele in dolge dva metra. Ne sme-
jo imeti vej. Takega lešja je vse manj, tako da 
se lahko pošteno nahodiš, da ga nabereš. 
Potem ošobleš lubje. Olupljeno šibo upog-
nem čez koleno in tako cepim vitre. Obre-
žem jih, da so prav široke. Potem vsako vitro 
potegnem 'skozi' primeren oblič, da jo stanj-
šam in so vse enako debele. Vsa ta dela po-
tekajo na jesen večkrat po kak dan, odvisno 
je tudi od vremena in drugega jesenskega 
dela okoli domačije. Medtem se vitre počasi 
sušijo.
Iz jesenovega lesa, ki se lepo cepi, si pripra-
vim rebre. Primeren les težko najdem. Ho-
dim daleč naokoli, tudi v Javorje in tudi iz 
Brančurnikovega grabna sem ga že dobival. 
Jesenovo 'deblo' mora biti tolsto od 15 do 18 
cm, da se lahko cepi na pravo debelino. Reb-
re morajo biti v 'podn' zakelane. Za kele pa 
je najbolj uporaben macesnov les. Koš mora 
imeti tudi 'podn'. Najboljši je brezov, ki je la-
hek, lahko je tudi bukov, ki pa je nekoliko tež-
ji. Pripravim si še 'locn', ki je po navadi tudi 
leskov, ker se palica lepo upogne. Potem mo-
ram imeti še drugačen kos lesa za obram-
čnek, kamor se lahko pritrdijo obramce. 
Zanj vzamem javorjev les. Če naštejem vrste 
lesa, ki si jih moram pripraviti za en koš, mo-
ram imeti les: leske, breze, jesena, bukve in 
macesna. Za zgornji rob koša potrebujem še 
'drot', da se rob dobro utrdi. Taka priprava 
materiala traja po malem kar celo jesen.

Kaže, da je največ dela prav s tem.
Res je, da največ časa porabim, da dobim 
skupaj vse, kar potrebujem. Seveda si tega 
materiala pripravim več, da lahko čez zimo 
naredim več kosov različnih izdelkov. Ko 
imam vse to zbrano, ko po navadi že zapade 
sneg, ko so jesenska dela okoli hiše opravlje-
na, sedem v svojo delavnico in se lotim svo-
jega dela. Vitre kak dan prej namočim, da 
se dajo ovijati okoli reber. Potem pletem koš 
več dni. Najprej spletem kakih deset centi-
metrov, pustim, da se vitre posušijo, potem 

jih potisnem navzdol, da se lepo zatesnijo. 
Tako nadaljujem nekaj dni in tak izdelek je 
potem ta pravi.
Veliko obrabljenega, pokvarjenega, iztroše-
nega raznega orodja mi prinesejo tudi v po-
pravilo; grabljam nadomestim polomljene 
'zobe', motika dobi novo toporišče, star koš 
nekaj novih vitr. Prinašajo še druge lesene 
reči, ki se dajo popraviti, da so še nekaj let 
uporabne. 
Včasih sem imel naročil prav veliko, da sem 
čez zimo komaj naredil vse, kar so mi naro-
čili. Tako so mi minevale zime. Zdaj delam 
le še kake malenkosti, večje reči so zame že 
preveč naporne. 

Vaše košare so prav posebne oblike. Laž-
je se nosijo, ker so v sredini upognjene, da 
imajo obliko osmice.
Košare so razne velikosti, oblika pa je res 
drugačna. Take so izdelovali že moj oče, po-
tem tudi moja brata Gusti in Franci, ki sta 
prav tako bila znana, da sta izdelovala pri-
pomočke iz lesa ne le zase, ampak tudi po 
naročilu.

Ste kdaj šteli, koliko košev, košar ste naredi-
li? Kam vse so romali vaši izdelki?
Tega pa res nisem štel. Bila pa bi to lepa šte-
vilka. Tu okrog jih imajo za delo na kmetijah, 
kjer takih reči sami ne izdelujejo. Kar veli-
ko pa jih naročajo tudi za darila. Predvsem 
majhni koši so iskani, vanje potem nadevajo 
kake domače reči za darilo, pozneje pa upo-
rabijo koš za okras, pa tudi za hišne copate 
in še za kaj. Taka darila pa so šla že daleč po 
Sloveniji, mnoga tudi v tujino. 

Kako sta prišla do te vajine domačije?
Najprej sva z družino živela pri Končniku 
na Ludranskem Vrhu, pa pri Silvestru. Ves 
čas pa sva želela na svoje. Najbolj nam je po-
magala Gozdna, drugo sva opravila midva z 
ženo. Takratni direktor Milan Čurin mi je re-
kel: »Vlagajta, kolikor moreta s svojim delom 
in denarjem, potem pa bo to vajino.« Prvo lo-
pato za izkop smo zasadili 1. julija, leta 1962. 
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Največ so nam pomagali sosedje. Ko smo 
kopali za klet in sem hudo zbolel, so ženi pri 
izkopu za klet in temelje pomagali sosedovi 
pobi, še v osnovno šolo so hodili. V tistih letih 
sem se dolgo zdravil po bolnicah in ves čas 
so nam pomagali sosedje, da je hiša 'rasla'. 
Zgrajena je iz 16 cm debelih brun, lesena je. 
Ko sem avgusta, leta 1964, prišel iz Valdoltre, 
je bila hiša pod streho, 29. novembra  pa smo 
že prvič spali pod svojo streho. Imeli smo le 
najnujnejše prostore, potem smo počasi še 
dodelali, kar je bilo potrebno. Lastnica hiše 
je bila še vedno Gozdna, dali so tudi les za-
njo, posekal sem ga sam. Imeli pa smo pred-
kupno pravico. Za polovico vsote sva morala 
imeti gotovino, za polovico sva najela poso-
jilo. Okoli hiše je še zemljišče, vsega skupaj 
je 6.129 m2. Odplačali smo in tako prišli do 
lastnega doma. Takratno gozdarsko podje-
tje je imelo namen, da smo gozdni delavci 
živeli čim bliže gozdov, v katerih smo imeli 
delovišča, pa tudi to, da se okolica kraja čim 
bolj poseli. Tako smo mnogi prišli do svojih 
domov.

Kaj zdaj počnete?
Z ženo Trezko skrbiva za koze, kure, praši-
če. Koz je z mladiči vred trinajst, kur imava 
čez dvajset, rediva še dva prašiča. Zmeraj 
imam dovolj dela, da mi ni dolgčas. Trezka 
skrbi za gospodinjstvo, peče dober kruh, 
skrbi za rože in vrt. Vesel sem, da pri svojih 
letih še to zmoreva. Za pomoč je pri hiši še 
sin Jožek. Hči Vida živi na Prevaljah in rada 
pride domov pogledat na naju. Večkrat se 
pokličemo, tako da 'smo na vezi'. Po hčerki 
imava dve vnukinji, Andrejo in Kristino, po 
Andreji pa imava še pravnuka Jaka in po 
Kristini pravnukinjo Tinkaro. Tako je tudi 
Vida kar zaposlena. Vsi se veselimo z mladi-
ma družinama.

Ramšaka, Jože in Trezka, živita v svoji hiši, 
naslonjeni na sončno stran hriba. Ob njej je 
vrt za domačo zelenjavo, njivica za krompir, 
vse je na svojem mestu, urejeno, ozaljšano s 
cvetjem in okrasnim grmovjem. Okoli in oko-
li pa zelenje travnikov in gozdov. Vse je umir-
jeno, oko pritegne le čredica koz, ki se prosto 
pase in se  vmes razposajeno podijo kozlički. 
Daleč od hrupa. Mir, ki ga čutiš.
Naj vama bo še dolgo tako. Užijta vse, kar sta 
si v svojem življenju s trudom pridobila in 
vama zdaj pomeni topel in varen dom.  
 

Marta Repanšek 

*Izpis iz knjižice Janeza Mrdavšiča Krajevna 
in domača imena v Črni na Koroškem in njeni 
širši okolici, leto 1988, stran 18: »Andrc (and'rc), 
Andrčinja (and'rčna), pri Andrcu (p'r and'rco), 
Andrčev (and'rču). Ludranski Vrh. Kot priimek  
ni znan. Starejše oblike niso zapisane. Današnje 
(samo še) domače ime je izpeljano iz imena An-
drej s pripono –c. Andrej iz grškega svetniškega 
imena Andreas.«
(Podatka o letnici prvega zapisa domačije ni.)

Ramšakovi vrhunski izdelki, pleteni iz šibja: koš, 
košarica za kruh, košara na »osmico«, košek. Ju-
nij 2016.                                          Foto: A. Repanšek

PREDSTAVITEV

Tisti, ki se hočejo nekaj naučiti, niso nikdar brezposelni.

(Montesquieu)
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ZGODOVINA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
NA KOROŠKEM

Prve lekarne v Evropi so nastale v 13. sto-
letju. Z zdravili so oskrbovale prebivalce v 
svoji bližnji in daljni okolici. Seveda so bila 
to predvsem zdravila, pripravljena iz zdra-
vilnih rastlin, pa tudi raznih mineralov in po-
sušenih delov eksotičnih živali.
Lekarna Slovenj Gradec je zdaleč najstarej-
ša lekarna na področju današnje Koroške. 
Ustanovljena je bila leta 1706 z namenom, 
da se uredi lekarniška dejavnost na podro-
čju Mislinjske doline. Lekarna opravlja svojo 
dejavnost že več kot tristo let v istih prosto-
rih, v centru Slovenj Gradca.
V Dravski dolini so nalogo preskrbe z zdravi-
li najprej prevzele nune iz dominikanskega 
samostana v Radljah, in to že v 17. stoletju. Z 
ukinitvijo samostana leta 1782 je prenehala 
delovati tudi samostanska lekarna. Šele leta 
1923 je magister Vladimir Tomič odprl lekar-
no v Radljah ob Dravi. Lekarno je poimeno-
val Lekarna Pri svetem Mihaelu.
V bližnjem Dravogradu segajo začetki lekar-
niške dejavnosti v leto 1939, ko je magister 
Herman Klobučar odprl Lekarno pri sv. Ci-
rilu in Metodu.
Prebivalci Mežiške doline so se dolga leta 
z zdravili oskrbovali v lekarni v sosednjem 
Pliberku. Prvo lekarno so dobili leta 1926 na 
Prevaljah. Lekarno je ustanovil magister Ni-
kola Jordanič in jo poimenoval Lekarna pri 
sveti Mariji.
Po letu  1950 se je lekarniška dejavnost na 
Koroškem postopoma širila in postajala nje-
nim prebivalcem vse dostopnejša.

LEKARNA ČRNA

Kmalu po 2. svetovni vojni so na velik pritisk 
tedanje oblasti in sindikata rudarjev spomla-
di leta 1949 ustanovili lekarno v Črni.
To je bila Okrajna lekarna, spadala je pod 
Slovenj Gradec. V tem obdobju je bilo težko 
dobiti lekarniško opremo, zaloge zdravil so 
bile omejene, vendar je bila največja težava 

dobiti ustrezen strokovni kader. Stvari so 
se začele urejati sredi 50-tih let. Leta 1954 
je prišla za upravnico lekarne mag. farm. 
Vera Kurent Kompare, leta 1956 jo je nasle-
dila mag. farm. Marta Kramberger. Po nje-
ni smrti leta1984 je vodenje prevzela Anica 
Matkovič.
Prvi prostori lekarne Črna so bili v eni naj-
starejših stavb v Črni, že takrat stari več kot 
100 let. Lekarna je bila večkrat renovirana, 
a vedno je ostala hladna, vlažna in temačna.

Leta 1985 se je lekarna preselila v nove pro-
store, v občinsko stavbo. Ti prostori so bili 
lepi, svetli in topli. Žal pa so bili v prvem nad-
stropju, zato lekarna ni bila enako dostopna 
vsem občanom.

V Javnem zavodu Koroška lekarna smo bili 
zelo veseli pobude takratnega župana, da 
bi v Črni s skupnimi močmi zgradili novo 
zdravstveno postajo z lekarno. V začetku 
leta 2000 se je lekarna preselila v te nove 
prostore.
Polona Drevenšek, mag. farm., vodja lekar-
ne, skrbi z zdravili in nasveti za zdravje ob-
čanov Črne.
V letu 2016 smo lekarno delno prenovili in 
ob dnevu odprtih vrat 17. 8. 2016 tudi vsem z 
veseljem pokazali nove pridobitve.

Irena Pušnik, mag. far. spec.

DA NE POZABIMO
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V SPOMIN

BILO JE NEKOČ V ČRNI

V mesecu juliju nas je za vedno zapustil  pri-
jatelj, sokrajan, rudar Milan Pečovnik – Mili. 
Rodil se je v Heleni, kjer je tudi odraščal. 
Tako kot večina njegovih helenskih vrstni-
kov se je tudi on odločil za rudarski poklic. 
Vztrajen in bister, kot je bil, je hitro napredo-
val vse do rudarskega poslovodje.
Mili je bil obdarjen z mnogimi talenti. Že 
kot mladinec je uspešno nastopal v domači 
gledališki skupini. Bil je aktiven športnik in 
športni funkcionar. Še posebej rad je kegljal 
in smučal. Kot rudar se je spoznal na mine-
rale, jih vneto zbiral in razstavljal. Po odho-
du v pokoj pa je pričel z likovnim ustvarja-
njem. Še posebej so mu bili pri srcu motivi 

iz domače okolice, podobe rudarjev in risa-
nje mineralov. Mnoge naše domove in javne 
prostore lepšajo njegove slike. Bil je član ko-
roškega likovnega društva, v okviru katere-
ga je razstavljal svoje slike. Rad je tudi kaj 
napisal. Rdeča nit njegovega pisanja je bila 
njegova Helena in življenjske zgodbe njenih 
rudarjev. S svojimi prispevki je bogatil in 
lepšal  naše Črjanske cajtnge. 
Navkljub letom in težavam, ki jih prinaša 
starost, je Mili vztrajal pri svojem aktivnem 
in ustvarjalnem načinu življenja, vse dokler 
ga bolezen ni prikovala na bolniško posteljo.
Spominjali se ga bomo kot vztrajnega 
športnika in prizadevnega likovnega kot 
tudi literarnega ustvarjalca. Predvsem pa 
kot dobrega in iskrenega prijatelja.

Jakob Pernat
 

Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo 
objavljati kako fotografijo, staro več desetle-
tij. Vsaka taka fotografija je dragocen doku-
ment pričevanja o življenju v našem kraju 
nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali 
tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam za-
upate svojo staro fotografijo, dopišete datum 
ali letnico in imena oseb ali dogajanje; napi-
šite vse, kar veste o posnetku. Če datuma ne 
veste, nam posredujte približno letnico po-
snetka. Svojo fotografijo lahko pošljete po in-
ternetu na naslov urednice: irena.greiner@
guest.arnes.si ali jo prinesete urednici oseb-
no.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Za to številko je prispeval fotografijo Jože 
Petrič. 

Pohod tabornikov Odreda sivih rudarjev na 
srečanje tabornikov Jugoslavije v Kumrovcu 
leta 1956. Pot iz Črne v Kumrovec so opravili 
peš v treh dneh. Na sliki po prvi noči pred po-
štarskim domom na Pohorju.
Stojijo od leve: Ernest Maze, upravnik Poštar-
skega doma, Silvester Grabner, Franc Šepul, 
Jože Gorenjak, Roman Gosnik, Franc Karnič-
nik, Jože Petrič, Ivan Repanšek.
Čepijo spodaj od leve: Avgust Šteharnik, An-
drej Merkač, Franc Mlinar.

DA NE POZABIMO
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ŠILCE LITERATURE

ŠILCE LITERATURE

Prilagamo 2 fotografiji, ki sta se znašli med mnogimi na FB; 
vira pa ne poznamo.

Ana Kumer: Pisati  sem pričela pri štirinajstih letih, najprej za Pisano njivo v Kmečki glas, kas-
neje za VIHARNIK, kateremu sem dala tudi ime (prej OBVESTILA). Tu sem bila tudi članica 
uredniškega odbora. Od leta 1972 pa redno pišem za verski mesečnik OGNJIŠČE, kjer sem 
objavila preko sto črtic. Vmes napišem kakšno pesem, nekaj je tudi uglasbenih.

STARA MIZA
Stoji v kotu stara miza,
nad njo pa bohkov kot visi,
podobe vse že obledele
in mili Jezus križani.
Le ona ve, koliko kruha
ležalo na njej je črnega,
saj le ob praznikih velikih
nje gost potica je bila.
Le ona ve, koliko lačnih
se za njo je usedalo,
zajemalo iz ene sklede
in pred jedjo je molilo.
Ob dobrih in ob slabih časih,
ob veselih in otožnih dneh,
za mizo vsa družina zbrana
delila z njo je jok in smeh.
Sameva stara miza v kotu,
nihče ne sede več kraj nje,
je le spomin na stare čase
in naše drage prednike.
 

 MATERI
Vedno stala si na pragu
in mi mahala v slovo,
ustnice so ti drhtele,
se solzilo je oko.
Z mano šle skrbi so tvoje,
želje šle za srečno pot,
misli tvoje šle so z mano
vse življenje, vsepovsod.
Več na pragu te ne vidim,
nič več ne pomahaš mi,
je otožna rojstna hiša,
nagelj v oknu se suši.
Hladna zemlja te pokriva,
več te zame ne skrbi,
zdaj, preljuba moja mati,
meni se oko solzi.

Vabilo vsem črnjanskim besednim ustvarjalcem!
V rubriki Šilce literature smo objavili že veliko pesmi domačih 
piscev, a ne bi radi koga spregledali, zato vabimo vse, ki se ukvar-
jate s pesnikovanjem ali s prozo, da nam posredujete kak svoj 
zapis za objavo v Črjanskih cajtngah.

Nekdanji tunel na cesti Mežica - Žerjav, »kužni 
križ« stoji še danes

Žerjav 1962 (avtor fot. Danilo Škofič)
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MOCKBA  MOSKVA

POPOTOVANJA

Predstavil bom svoje zadnje potovanje v Mo-
skvo, ki me je zopet presenetila na najlepši 
možen način.
Ko so se pritiski od letnega izpitnega obdob-
ja malo sprostili, sva se s punco odpravila v 
Moskvo, letela sva z Dunaja, saj je bilo tam 
mogoče dobiti najcenejšo letalsko vozovnico, 
hkrati pa sva v Moskvo prispela dokaj hitro 
in sva imela nekaj že od prvega dne. V Mo-
skvi so tri večja letališča: Šeremetjevo, Domo-
dedovo in Vnukovo, med sabo pa so tudi zelo 
dobro povezana. Kar pa je za turista še po-
membneje, so letališča z linijo vlaka Aeroek-
spes povezana s samim centrom Moskve in 
vozijo zelo pogosto, tako pa imaš zagotovljen 
prevoz do centra. Ko sva tako prispela na le-
tališče, sva se z omenjenim vlakom popeljala 
do železniške postaje Paveletskaya, kjer sva 
pot nadaljevala na metroju. Moskovčani pra-
vijo, da če živiš blizu postaje metroja, imaš 
vse na dlani, in res je tako. Metro povezuje 
celotno metropolo zaradi izjemno velikega 
števila ljudi, ki jih dnevno prepelje, ves čas 
dograjujejo nove linije, posebnost pa je kro-
žna linija, ki vse linije metroja povezuje, da 
lahko potniki lažje prestopajo med linijami.
Najina končna postaja metroja je bila Parti-
zanskaya, saj se je tam nahajal najin hotel, 
zelo blizu znane tržnice Izmajlovo, ki je ved-
no dobra postojanka za ugodne nakupe spo-
minkov in vse druge šare, ki jo tam ponujajo. 
Na tržnici mi je bila zelo zanimiva, a žalostna 
zgodba gospe, s katero sem se zapletel v po-
govor in je prodajala iz lesa izklesane like 
iz ruske mitologije;  pripovedovala mi je, da 
omenjene like izdelujejo upokojene učitelji-
ce, ki nimajo dovolj visokih pokojnin, da bi si 
pokrile vse stroške, ki jih imajo, zato pozimi 
njihovi možje izdelujejo figure, one pa jih po-
slikajo in si s prodajo na tržnici zaslužijo, da 
si lahko pokrijejo osnovne stroške. Tako vidiš 
blišč in bedo največjega ruskega mesta, ki je 
največkrat prikazan na način razkošnih so-
ban Kremlja, arhitekturnih presežkov Rde-

čega trga itd. Omenjeni znamenitosti sta de-
jansko res najbolj poznana izvozna artikla 
Moskve, ampak to dvanajstmilijonsko mesto 
ima ponuditi še veliko več.
Tako sva se tudi midva s punco odpravila na 
daljši sprehod mimo največjih znamenitosti 
Moskve. Ker sva imela postajo metroja zelo 
blizu, sva tako v dvajsetih minutah prispela 
do postaje Ploshchad Revolytsii, ki se nahaja 
le nekaj minut od Rdečega trga, ob prihodu 
na površje pa te pozdravi visok kip Karla 
Marxa, v ozadju pa s svojo veličastno arhi-
tekturo stoji Bolšoj teater. Na poti do Rdeče-
ga trga se velja ustaviti pri točki, ki prikazuje 
center Moskve, kamor se marsikdo zelo rad 
postavi, čez ramo vrže nekaj kovancev in si 
nekaj zaželi. To se nahaja prav pred vrati, 
skozi katera lahko vstopite na Rdeči trg, ki 
pa me vedno znova preseneča s svojimi bar-
vami in neverjetno arhitekturo. Zagotovo je 
vsem najbolj poznana cerkev Vasilija Blaže-
nega, ki jo je dal postaviti ruski car Ivan Gro-
zni, arhitektu pa je v zahvalo za mojstrovino 
dal iztakniti oči, da ne bi mogel narediti še 
kakšne podobne mojstrovine kje drugje kot 
pa v Moskvi. Rdeči trg na eni strani obdaja 
nakupovalni center GUM, ki pa velja za ene-
ga najdražjih nakupovalnih centrov na sve-
tu, kjer lahko najdemo vse, od zadnjih krikov 
milanske mode do pekovskih izdelkov. 
Na drugi strani pa Rdeči trg obdaja obzid-
je Kremlja, pred katerim stoji tudi Leninov 
mavzolej, ki privablja turiste z vsega sveta, 
saj je to ena redkih znamenitosti, kjer še 
vedno ne pobirajo vstopnine. Ker se je tudi 
nama ponudila možnost, sva jo izkoristila in 
si ogledala mavzolej tudi od znotraj; po za-
ključenem ogledu je bilo vse, kar sem lahko 
rekel, to, da sem videl Lenina, ki zaradi vseh 
postopkov, da bi njegovo truplo ohranili, iz-
gleda kot voščena ali glinasta lutka.
Z Rdečega trga se je vedno dobro odpravi-
ti do Aleksandrovskega sadu, kjer gori tudi 
večni ogenj vsem padlim v svetovni vojni, 
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pod omenjenim parkom pa se nahaja voz-
lišče metroja, saj se na tem mestu križa kar 
nekaj postaj podzemne železnice.
V Moskvi zagotovo ne smete izpustiti spre-
hoda po znamenitem starem Arbatu, to je 
ulica, kjer se zbirajo ulični umetniki in se 
predstavljajo s svojimi mojstrovinami, vse-
kakor pa je tam mogoče najti najrazličnej-
še spominke, seveda po lokaciji primerno 
zasoljeni ceni, saj se Arbat nahaja zelo blizu 
centra, blizu pa je tudi posebna postaja pod-
zemne železnice Arbatskaya, ki je v obliki 
peterokrake zvezde.
Moskva je bila v preteklosti prestolnica Sov-
jetske zveze, na kar pa spominjajo številne 
čudovite postaje podzemne železnice, saj te 
na vsakem koraku spremljajo srpi in kladi-
va, rdeče zvezde, prizori delavcev, vsakda-
njega življenja v obliki mozaikov, vitražev, 
fresk, poslikav in prav zato ima moskovska 
podzemna železnica naziv najlepšega me-
troja na svetu, ki pa je seveda nepogrešljiv, 
prav zaradi povezav, ki jih omogoča, hkrati 
pa se s širitvijo mesta dodajajo tudi postaje 
in linije.
Malo iz strogega centra Moskve je postav-
ljen muzej kozmonavtike, ki je naravnost 
veličasten, saj predstavlja neverjetno veliko 
število objektov in replik objektov, ki so bili v 
vesolju, hkrati pa so prikazana tudi številna 

vesoljska plovila v merilu 1:1 in omogoča-
jo obiskovalcu, da resnično izkusi obču-
tek, kako je sedeti v pravem vesoljskem 
plovilu.
Moskva je nasploh značilna po tem, da 
ima kar nekaj tehničnih muzejev in objek-
tov, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo, 
veliko je tudi objektov, ki spominjajo na 
sovjetsko obdobje, eden takšnih je na pri-
mer Bunker-42 na Taganki, ki je bil jedr-
ski bunker, in še mnogo drugi. 
Moskva je mesto, ki nikogar ne pusti rav-
nodušnega, saj se ljubitelji umetnosti ved-
no lahko odpravijo v Tretjakovsko galerijo 
in občudujejo največja dela ruskih pered-
vižnikov, v Bolšoj teater in ostala gledali-
šča, kjer bodo lahko občudovali baletne in 

Muzej kozmonavtike v Moskvi

druge predstave, veliko je tudi mest nočnega 
življenja, sploh ob reki Moskvi, kjer lahko ob 
soju luči ogromnega mesta in s pogledom na 
Kremelj uživaš v diskoteki, za navdušence 
arhitekture sploh ne bom izgubljal besed, 
tehnične navdušence pa zagotovo prepriča-
jo Ruski tehniški muzej, muzej kozmonavti-
ke itd.
Naj za konec omenim še to, da vsakemu 
obiskovalcu Moskve toplo priporočam tudi, 
da si ogleda največjo pravoslavno cerkev v 
Rusiji, cerkev Kristusa rešitelja, ki je zelo bli-
zu centra in metro postaje Kropotinskaya, 
če je le možno v nedeljo, ko se v njej odvija 
pravoslavna maša, saj se takrat pri obredu, 
pri katerem sodeluje kar nekaj duhovnikov, 
predstavijo najboljši pevski zbori v Rusiji, 
ki v neverjetno akustični zgradbi pričarajo 
neverjetno vzdušje in občutek veličine med 
mašo, v tej še ne dvajset let stari zgradbi. 
Omenjeno cerkev so zgradili šele okoli leta 
2000, zgrajena pa je bila po načrtih poru-
šene cerkve, ki so jo v Stalinovem obdobju 
zrušili prav na tem mestu z željo, da bi tja 
postavili 45 metrov visok bronast kip Stali-
na, ampak inženirji so takrat izračunali, da 
tega ni možno storiti, saj tla česa podobnega 
ne bi zdržala; padla je odločitev in na tem 
mestu so zgradili velik bazenski kompleks, 
po razpadu Sovjetske zveze pa so se lotili 
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ponovne izgradnje omenjene cerkve, katere 
zvonovi in kompleks imajo večjo težo, kot bi 
jo imel Stalinov kip, in nekateri pravijo, da 
je to čudež, drugi pa, da so bili pač inženirji 
dovolj pametni, da Stalinu niso dopustili še 
ene neumnosti.
Verjamem, da bi lahko o podobnih zgodbah 
še našteval in tudi o Moskvi povedal še veli-
ko več, ampak to raje prepustim vam, da si 
jo ogledate sami, mogoče najdete še kakšno 
zgodbo, ki se bo samo vam vtisnila v spomin, 
saj to prinašajo potovanja; tista, ki so zači-
njena s pridihom vzhodne Evrope in Rusije, 
pa so meni najljubša.

Luka Kropivnik

POPOTOVANJA

IZ LENČKINE CULE

»Cvetov zdaj je čas in čudnih je semen,
vse polno gleda vejic iz slemen v poletno
noč …«

Tako opisuje pesnik ta čas, ko je sonce na 
svoji poti doseglo vrh. »Kresi se dan obesi!« 
pravijo, potem postaja dan vse krajši. Skriv-
nostne moči, ki jih hranijo rastline, je človek 
poznal že v davnih časih. Dognal je njiho-
ve zdravilne lastnosti, pripisovati pa jim je 
začel tudi magično moč. O kresu napolni 
sonce s svojim žarki tudi rastline. Rastline 
kresnega časa so bile marjetice, kresnice 
in šentjanževke, ki so kot sonce. Prvo mes-
to pa gre praproti, ki slovi kot čarobno zeli-
šče po vsej Evropi. Čarobno moč ima zlasti 
praprotno »seme«. Vendar ima svojo moč 
praprot samo v kresu. Pravili so, da seme 
dobiš le takrat, ko praprot cveti in zori, to-
rej na kresno noč opolnoči. To potrjuje, da 
so že nekdaj veliko vedeli, tudi to, da praprot 
nima semena. Ker spada praprot med niž-
je razvite rastline, ki nimajo ne cvetov in ne 
semen, plodov, ni moglo biti semen, pa tudi 

vsega drugega, kar se je govorilo v zvezi z 
njo. Kresne zeli nimajo v sebi samo zdravil-
nih moči. Sama po sebi se vsiljuje vera, da 
z njimi lahko tudi vedežujemo, pogledamo v 
prihodnost. Imajo torej magično moč? Tako 
se je prav pri kresnicah in marjeticah pone-
kod ohranila vera, da nam trganje belih li-
stičev »bo, ne bo?« naznanja srečo ali pa ne, 
kakor se pač trganje izide. Nekaj posebnega 
je bil tudi čar bezgovega grma. K njemu je 
pripomogla zdravilna moč njihovega cvetja 
in jagod, ki jo je človek že zgodaj spoznal. 
Pri nas na Koroškem so se dekleta, ki bi se 
rada omožila, zatekale k bezgu. Na kresni 
večer so splezale v bezgov grm in ga tresle, 
rekoč: »Bez, beza, daj moža, le mladga, nikar 
starga!« Na Koroškem so dekleta vedeževa-
la tudi s koprivami, in sicer tako, da so jih 
na kresni večer osolile. Kamor je bil drugo 
jutro nagnjen vrh kopriv, tja bi se omožile ali 
šle služit. Med čarne rastline je spadal tudi 
omej, preobjeda. Na kresni večer so jo meta-
le v ogenj in pri tem govorile: »Naj zgori mi 
vsa nesreča, kot omej travica!«

Moskva
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Mesec junij je že davno za nami, ničesar 
opisanega ne moremo preizkusiti, tudi če bi 
hoteli. To je v bistvu zgodovina, ki me vedno 
spomni na tisti čas, ko mi je oče nabiral zeli-
šča, sedaj pa jih nabira mož, nekaj pa jih na 
svojem vrtičku pridelam sama, zato je moja 
domača lekarna dobro založena z rožami in 
zelišči, v katera verujem.

JE  IMELA LJUDSKA MEDICINA PRAV?

Marsikdaj slišimo vprašanje, ali je ljudska 
medicina imela prav, ko je uporabljala zdra-
vilne rože, ali je od njenega nekdanjega 
znanja, dandanes so namreč medicina in 
zdravila v polnem razmahu, še kaj iz ljudske 
medicine  uporabnega? Toda kdo bi pri tem 
pomislil na to, da so npr. PETERŠILJ, ZELE-
NA, LUŠTREK, KORENČEK, ki jih dajemo v 
juho, da izboljšamo okus, pravzaprav zdra-
vilne rastline! Vse imajo namreč to lastnost, 
da pospešujejo izločanje  želodčnih  sokov, 
da spodbujajo prebavo, izločanje vode, da 
sodelujejo pri presnovi. Korenček je še po-
sebno koristen, saj ima v sebi karotin, ki se 
spremeni v vitamin A. Vzemimo tudi  HREN 
in GORČICO. Oboje nam prija, posebno pri 
mastnih jedeh. Vemo, da gorčica in hren 
pospešujeta izločanje želodčnega soka in 
žolča, to pa ustreza prebavi. Urejena pre-
bava pa je temelj zdravja in želja vsakega 
izmed nas. KUMINA IN JANEŽ  prav tako 
nista samo začimbi, ampak nas tudi pozdra-
vita, če smo bolni, če nimamo v redu preba-
ve, če nam npr. nagajajo vetrovi. Za zdravi-
len čaj je treba le malo kumine, janeža in 
kamilic. Večkrat nam že po tem čaju odle-
že in se pozdravimo. KAMILICE so splošno 
znane kot dobro znano domače zdravilo. Za 
čaj, obkladke, kopeli, izpiranja in podobno, 
vedno pridejo prav. Azulen, ki je v kamilicah 
in tudi  RMANU, pomirja vneto in razdraže-
no kožo in sluznico, zato je kamilica dobra  
tako za zunanjo kot notranjo uporabo. AR-
NIKA je simbol naše domače zdravilne rože. 
Drugod po svetu je imajo le malo, zato so jo 

zavarovali. Tudi pri nas je je vse manj, moraš 
jo iskati. Arniko, namočeno v žganju, so ime-
li včasih v vsaki  hiši. Novejše raziskave so 
pokazale, da arniki ni treba odrekati njene 
zdravilne vrednosti, saj ima v sebi snovi, za 
katere vemo, da delujejo na ožilje in živce. 
Vsebuje tudi snovi, ki delujejo antibiotično, to 
je, da preprečujejo rast drobnoživkam. Zato 
se rane, ki smo jih očistili z arnikovim žga-
njem, hitro celijo. GRENČICE spadajo v na-
šem domačem zdravljenju med precej zna-
na zdravila, ki jih radi uporabljamo. Mednje 
sodijo: PELIN, ENCIJAN, TAVŽENTROŽA, 
VIRANTA, RMAN … Zanje je značilno, da 
imajo v sebi grenke snovi, ki pospešujejo izlo-
čanje želodčnega in črevesnega soka, žolča. 
Da BALDRIJAN, META, HMELJ, MELISA in 
druge zeli pomirjajo, pa je že dolgo znano iz 
bogatih izkušenj. Tudi v dandanašnjih čajih 
najdemo vsa ta zelišča. Prav tako je znano, 
da so že nekoč dajali bolnikom z  visoko vro-
čino LIMONADO, MALINOV, BEZGOV sok, 
BRUSNICE, v njih je veliko C-vitamina, zdra-
vilni učinek le-tega je znan. ČESEN  in ČE-
BULO že od nekdaj veliko uporabljamo. Sta-
ra domača izreka povesta o njiju vse: » Kjer 
se česen goji, od tam bolezen beži!« in » Kjer 
imajo v hiši čebulo, ne potrebujejo zdravni-
ka!« Seveda ne smem pozabiti na ŠPINAČO 
vseh vrst, najboljša in zdrava pa je kopri-
vova. Sama sem prepričana, da je vse, kar 
zraste na vrtu ali njivi, koristno in zdravo, 
posebej če je pridelano z našimi rokami.

Zadnjih 150 let, pravi v svoji knjigi Darin-
ka Javornik, nam je industrijska revolucija 
prinesla velika mesta in tehnološko usmer-
jeno družbo, ki jo zaznamujejo industrijsko 
predelana živila in sedeči način  življenja. 
Epidemija  kroničnih bolezni z debelostjo, 
diabetesom, rakom, avtoimunimi  in srčno-
žilnimi obolenji je v razvitem svetu nemara 
tudi odsev naše genetske neprilagojenosti 
na tako hitre spremembe. Način življenja, ki 
ga kot doto  večmilijonskega razvoja nosimo 
v svojih celicah, je zaznamovan z gibanjem 
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in  'vsejedostjo',  s poudarkom na naravni ra-
stlinski hrani.

Vsak dan da nekaj dobrega, saj vsak dan 
šteje, ko gre za zdravje, dušni mir in posle-
dično  dobro počutje. Tega se navadno bolj 
zavemo spomladi, ko se prebudi narava in 
se življenje na novo začne. Naše počutje si 
želi sprememb, hlasta za dobrim počutjem 
in dobrim zdravjem.

»Človek je danes poln neuravnovešenosti, 
nezadovoljstva, z neštetimi duševnimi ra-
nami in vse močnejši so klici po duševnem 
zdravju«. (dr. Anton Trstenjak)
Pravočasno spoznanje in vedenje sta najbolj-
ša obramba in zavarovanje pred problemi. 
Vsakomur, ki potrebuje pomoč, ker je ujet v 
neki življenjski situaciji in išče izhod, je treba 
pomagati, mu lajšati težave, takšne in dru-
gačne, predvsem pa tiste, povezane s sta-
rostjo.                      

DEMENCA je veliko več kot le motnja spomi-
na, gre za spremembe v vedenju in mišljenju 
ter osebnostne motnje. Bolnik z demenco 
zna z leti vse manj samostojno skrbeti zase, 
vse bolj je osebnostno spremenjen ter ve-
denjsko  težaven, izgublja se doma in še po-
sebej zunaj, s svojim ravnanjem pa ogroža 
sebe in druge. Sobivanje s takim bolnikom 
je za svojce običajno izredno  naporno, še 
posebno zato, ker imajo vsi še svoje življenje, 
svoje družine in službe, ki so večinoma zelo 
naporne. Navadno so ženske tiste, ki skrbijo 
za svoje in moževe starše ter za neporoče-
ne stare in bolne strice in tete. Ko gredo v 
dom ali umrejo, tudi one pogosto omagajo. 
Tako je o demenci spregovorila specialistka 
nevrologije dr. Milica  Gregorič.
»Vsak bolnik je butik zase. Četudi je bogat, 
umetnik, znanstvenik, lastnik podjetij, mu je 
demenca vse iztrgala iz rok. Težave ljudi z 
demenco so povezane z mestom poškodbe 
možganov. Eni pozabijo računati, drugi tuje 
jezike, tretji se takoj izgubijo, ko stopijo iz 

stanovanja. Nobeden od prizadetih, dokler 
še more sam, ne želi, da drugi odločajo na-
mesto njega. Zato je v prvi fazi bolezni čas, 
da napiše oporoko, da določi, kdo bo zanj 
skrbel in plačeval dom za starejše. Bolezen  
nastaja  postopoma. Na vse znake, ki vodijo 
v bolezen, nismo dovolj pozorni, ne znamo 
jih prepoznati, pripisujemo jih drugim bolez-
nim, nimamo dovolj časa, da bi se s tem po-
sebej ukvarjali. Dementna oseba potrebuje 
zdravljenje, povečini je mogoče bolezen vsaj 
zaustaviti, le zelo redko ozdraviti. Izgubo 
duševnih sposobnosti navadno spremljajo  
čustvene in vedenjske motnje. Tisti, ki živi-
jo s takim človekom in zanj skrbijo, morajo 
imeti veliko potrpljenja in razumevanja zanj. 
Ves čas je treba vedeti, da njegovo pogosto 
težavno vedenje ni namerno, da tistih, ki so 
ob njem, ne jezi nalašč. Iz izkušenj z delom s 
takimi in podobnimi osebami vem, da je de-
mentni osebi treba dati občutek razumeva-
nja, sprejemanja in topel pristop. S tako ose-
bo je treba veliko vsestransko delati.  Rešitev 
za tako osebo ni dom, saj se tudi tam posebej 
ne ukvarjajo s prizadetimi. Najslabše je to, 
če v domu kot tudi doma bolnika prepusti-
mo samemu sebi, da sedi ali leži nekje sam 
in gleda v strop in postaja vse bolj odsoten in 
v svojem svetu, še hujše je, ko gre po svoje in 
se izgubi …«

Novinarka Neva Železnik je pred leti na 
osnovi svojih izkušenj izdala knjigo o de-
menci, ki je bila hitro razprodana. Tudi ona 
pravi, da bi država morala dati več sredstev 
društvom za pomoč osebam z demenco, kot 
so Spominčica, Resje, ki delujejo v okviru 
ZDUS, da bi njihovi prostovoljci hodili na do-
move bolnikov. Ne kot negovalci, temveč kor 
družabniki, ki bi za nekaj časa razbremenili 
svojce. 
Tudi vsem nam svetujem: čim več se vse-
stransko gibajmo, posebno v naravi, berimo 
in rešujmo križanke, dokler gre, hodimo v 
družbo, na kavice in vsestranske prireditve, 
jejmo veliko sadja in zelenjave, ne pozabimo 
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piti našo dobro vodo, ukvarjajmo se z za-
bavnimi hobiji in ne pozabimo na počitek in 
dobro spanje. 
»Za dežjem vedno posije sonce,« je znano 
ljudsko reklo. Vprašala sem se, kdaj bo ena-
ko toplo zasijalo vsem, po vsem svetu, in kaj 
moramo storiti, da bo. Pomagajmo drugim 
lajšati težave, takšne in drugačne, delimo z 
drugimi, česar imamo dovolj in preveč, ukre-
pajmo, če le zmoremo. In kaj storiti za mir v 
svetu? Želimo si, da bi bili svetovni voditelji in 
organizacije enotnejši, da bi imeli modrost in 

PETROV KOT(L)IČEK
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strpnost ter da bi spore reševali mirno in lju-
dem tako omogočili varno in mirno življenje 
v svojih domovinah. Naravnim katastrofam 
ne moremo uiti, človeški neumnosti pa bi 
lahko. Podprimo dobre ideje in programe za 
reševanje »svetovnih« težav in tako s skupno 
energijo premikajmo meje nemogočega.
Upam, da ste preživeli lepo poletje, da se 
boste z novo energijo in s pozitivnim upa-
njem podali v prihajajočo jesen. 

Lenčka  Ošlak

Hruške, fige in kotleti

Si ne morete predstavljati takšne kombinaci-
je? Sladko – slano? Poskusite!

Segrejte pečico na 180oC. Hruške narežite 
na krhlje in jim odstranite peške. Fige nare-
žite na pol. Našteto sadje solite, poprajte in 
dodajte malo masla – v ognjevarno posodo. 
Prelijte z nekaj žlicami muškata in dajte v 
(segreto) pečico za dobrih 15–20 minut – toli-
ko da sadje postane svetlo rjavo.

Kotlete solite, poprajte in močno zapecite 
(na obeh straneh), zmanjšajte temperaturo 
in specite kotlete do konca – še kakih 5–10 
minut. Kotlete odstranite iz ponve in zalijte 
ponev z nekaj (velikimi) žlicami muškata.
Hruške, fige in kotlete zložite na krožnik in 
zalijte s sokom iz ponve.
Dober tek!

Peter Lenče

V tej rubriki objavljamo portrete in karika-
ture Črnjanov, dela izpod rok ljudi, ki znajo 
dobro sukati čopič oziroma svinčnik. Vablje-
ni k sodelovanju!

Tokrat je portretiran Oto Mori, slika pa je 
delo Leandra Fužirja.
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

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

Naklada 1400 izvodov, avgust 2016.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Katjuša Mlačnik, Mariborska c. 20, 2366 Muta
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.


