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NAGOVOR ŽUPANJE

ČRNA NA KOROŠKEM
– ZAKLADNICA KNJIG

Spet je za nami še eno leto, do novega leta 
nas loči le še nekaj dni, za katere vsem že-
lim, da jih preživite čim bolj mirno, veselo 
in zadovoljno, obkroženi s svojimi najdražji-
mi, kar ostaja želja tudi za prihajajoče leto, 
ki nam že na široko odpira svoja vrata. Ne 
vemo, kaj nam prinaša, po tihem pa si želi-
mo, da bi bilo za vsakega izmed nas čim bolj 
uspešno, s čim manj skrbmi, z obilico dobre 
volje in da bi se nam uresničile vse tiste želje, 
ki jih mogoče že dolgo skrivamo v kotičku 
našega srca.
Mesec december, ves prazničen, obdan s ti-
sočerimi lučmi, poln pričakovanj, se preve-
ša v svoj konec, čaka nas silvestrovo, ki ga 
bomo ponovno preživeli na prostem, letos 
na novo urejeni ploščadi pred Kulturnim do-
mom, kamor si želimo privabiti čim več Čr-
njank in Črnjanov, da se skupaj poveselimo 
in zakorakamo neznanemu naproti.
Leto 2017 bo za Črno praznično leto, saj 
bomo slavili 880 let prve omembe našega 
kraja. Ob tej visoki obletnici bomo izdali mo-
nografijo Črne na Koroškem, ki jo bo uredil 
dr. Tomaž Simetinger in  v katero bo zajeta 
etnološko zgodovinska preteklost naše obči-
ne, v čast vsem našim prednikom, ki so tla-
kovali pot do današnje Črne. 
Nastaja pa še ena knjiga, ki bo prav tako 
ugledala luč sveta prihodnje leto, piše jo dr. 
Marija Makarovič, ki je preteklo leto prejela 
nagrado občine in si ob tem zadala, da nam 
bo kot vračilo za prejeto nagrado raziskala 
Jazbino in njene domačije. Delovni naslov 
knjige je »Jazbina in njeni ljudje iz preteklo-
sti v sedanjost«. Nastaja knjiga, ki nam bo 
osvetlila še neraziskano Jazbino in njene lju-
di in verjamem, da jo bomo z veseljem vzeli 
v roke in se poučili o zgodovini tega našega 
lepega zaselka.
Poleg omenjenega pa smo v zadnjem četr-
tletju letošnjega leta postali v Črni bogatej-

ši za tri knjige, ki so obogatile našo žlahtno 
zakladnico knjig, na katero smo še kako po-
nosni.
Prvo, z naslovom »Sanjaj z menoj«, je dodal 
naš pesnik Stanko Grl, ki je svoja čustva ču-
tno prelil na papir in nam omogočil, da z 
njim delimo tako trpkost kot srečo.
Druga nedavno izdana knjiga je monografi-
ja slikarja Leandra Fužirja. Ob njeni predsta-
vitvi je Landi, kot ga kličemo tudi Črnjani, 
šegavo dejal, da je zbirki knjig v Črni na Ko-
roškem dodal svojo, le da so ostale napisane, 
njegova pa je narisana. Monografija, izdana 
ob Landijevi 75-letnici, je poklon njegovemu 
delu ali kot se je izrazil njen urednik Jožko 
Kert: »Na njegovih platnih je z barvo zapi-
sana slikarjeva ljubezen do svojih domačih, 
družine z vnuki, do sopotnikov rudarjev, že-
lezarjev, olcarjev, s čopičem so zarisani nji-
hovi izmučeni obrazi, upajoči na lepše dni. 
Njegova platna so muzeji minulih dni s tiso-
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NAGOVOR ŽUPANJE

KOMUNALNE ZADEVE
Foto in besedilo: Mojca Dimnik

čerimi pripovedmi. Tudi o nas samih, ki v ta 
platna zremo.« Mojster fotografije, Črnjan 
Tomo Jeseničnik, je Fužirjeve slike pripravil 
za natis in svoje delo, kot vedno, odlično opra-
vil. Monografija slikarja Leandra Fužirja je 
vsekakor delo, ki si ga je vredno ogledati, 
hkrati pa je to zahvala Landiju za vse, kar 
na slikarskem področju daje drugim, saj je 
ni izrečene prošnje ali želje po sodelovanju, 
ki je ne bi uresničil. S tem samo izkazuje in 
potrjuje, da ni samo dober slikar, pač pa tudi 
dober in plemenit človek. 
Tretja knjiga je nastala v sodelovanju med 
Aksinjo Kermauner, sodobno slovensko pi-
sateljico ter pesnico, in uporabniki CUDV, 
ki jih dnevno srečujemo. Njen naslov je 
»Cvetje in ogenj«, namenjena pa je ljudem¸ 
ki težko berejo. Knjigo so napisali v čudovi-
ti dolini Tople pod vznožjem naše mogočne 

gore Pece. Prav zato se mi zdi pomembno to 
knjigo postaviti ob bok vsem ostalim našim 
knjigam, saj je prav tako povezana z nami in 
našo Črno.
Ob vsem naštetem lahko samo ugotovimo, 
da smo tudi po številu izdanih knjig na šte-
vilo prebivalcev, poleg olimpijcev, v samem 
svetovnem vrhu. In s tem se je vredno pohva-
liti, zato sem praznični uvodnik namenila 
knjigam in njihovim avtorjem. 
Spoštovane sokrajanke, spoštovani sokraja-
ni, naj vam novo leto 2017 prinese same lepe 
stvari ali kot je dejal Mali Princ: »Kaj nam 
bo življenje prineslo, ne moremo predvideti. 
Največje veselje doživiš vedno tam, kjer ga 
najmanj pričakuješ.«  

Srečno!
Romana Lesjak, županja

Asfaltiranje ceste v središču Črne
(Pumpas -župnišče)

Asfaltiranje makadamske ceste Koprivna
(Kumer)

Asfaltiranje makadamske ceste Stopar v Žerjavu Asfaltiranje ceste v Podpeci Mitnek -Najbrževo
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Asfaltiranje
makadamske ceste
v Šmelcu Izgradnja nadstrešnice pri zdravstvenem domu

Izgradnja pločnika ob državni cesti
Črna -Koprivna (pod Obistovimi pečmi)

Montaža
pokrite
tribune na
nogomet-
nem
igrišču

Obnova asfaltne steze na nogometnem igrišču Obnova zunanjosti hotela

Postavitev igral pred hotelom Postavitev skate rampe na igrišču

SANACIJE
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Prenova mostu v Spodnjem Javorju

Raztros pepela
na pokopališču
- Gaj miru

Sanacija Igerčevega potoka Sanacija lokalnih cest po neurju junija 2016

Sanacija ovalnih žarov na pokopališču
Sanacija plazu Dretnik v Javorju

Ureditev Angleškega parka v Žerjavu
Ureditev prostora pri medvedu in Olimpijski 
zbirki v Centru Črne

PRENOVE
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KS ŽERJAV

MINEVA LETO

Končuje se leto in prihajajo prazniki. Čaka-
mo na tišino, ki jo prinese sneg. Narava zas-
pi, večina nas pa dela pregled leta in načrtu-
je novo. V Žerjavu se veselimo vsega novega 
in upamo, da nam uspe postoriti čim več.
Zadnje svoje pisanje sem zaključil poleti. In 
tudi v tem času do današnjega dne nismo 
počivali. Turistični teden je bil poln priredi-
tev, tudi pri nas. Začeli smo z opazovanjem 
zvezd na Mrdavsovem in dogodek poimeno-
vali Poletna noč v Žerjavu. Na »Kopalci« smo 
imeli afriški večer, prireditev afro-slovenske 
kulture v besedi in glasbi. In zdi se mi, da so 
ravno take prireditve pika na i temu, za kar 
se trudimo v tem mandatu - skrbeti, da kraj 
»živi«. Večer je bil nad pričakovanji. Nadalje 
je med Turističnim tednom društvo MŠKD 
Žerjav organiziralo odbojkarski turnir. Kar 
nekaj ekip se je med sabo pomerilo v tem 
športu in veseli me, da smo tudi športno na-
ravnani. Za povorko v Črni smo se oblekli v 
rudarje in na vozu predstavili del njihovega 
življenja.
Poletje se je prevesilo v jesen. Čeprav je ot-
rok vsako leto manj, smo to jesen še vedno 
odprli vrata vrtca in šole. Kostanjev piknik 
je bil uspešen in pri tem lahko rečem, da 
naše prireditve postajajo že skoraj vse tra-
dicionalne. Želim si, da bi bilo tudi v prihod-
nje tako. V mesecu novembru smo v dvorani 
Delavskega doma 
gostili Staneta Vid-
marja, nadalje smo 
s pesmijo in plesom 
vokalno instrumen-
talne skupine Mis-
linja ter plesne sku-
pine Aire Flamenco 
preživeli čudovit ne-
deljski večer.
Dvorano Delavske-
ga doma pa polni-
mo tudi med ted-
nom, v ponedeljkih 

tam potekajo Bachovi cvetni plesi, ob torkih 
imajo rekreacijo ženske, ob sredah pa se 
igra namizni tenis.
In glede na to, da se je celo jesen pri nas od-
vijalo kar nekaj dogodkov, bo tako sledilo 
tudi v mesecu decembru. Tokrat prirejamo 
druženje starostnikov, okraševanje dvorane 
v Delavskem domu, obdarovanje žerjavskih 
otrok, ogledali si bomo tudi igro Gvida Jan-
čarja z naslovom Klop ob večni poti št. 9, novo 
leto pa bomo pričakali s silvestrovanjem v 
dvorani. Pa še kaj vmes se bo verjetno našlo 
v tem veselem mesecu. V ponos mi je, da lah-
ko vse to omogočimo in tudi izpeljemo.
In zadnji dan tega leta se bo poslovilo vse 
staro. Vse slabo bo odšlo, vse dobro se bo vti-
snilo v spomin. In takrat si bo večina izmed 
nas postavila cilje za prihodnje leto. In pri 
teh ciljih mi bo v vodilo vprašanje – kako sto-
riti stvari še bolje?
Krajevno skupnost čaka naslednje leto kar 
nekaj zadev in v naslednjem članku bom pi-
sal več o tem, zaenkrat pa – tudi naslednje 
leto se bomo trudili po najboljših močeh.

Naj bo odhod leta čim bolj vesel, naj bodo 
novi cilji polni upanja, naj bodo srca obdana 
z ljubeznijo in naj bodo ljudje zdravi.
Naj se začne zimska radost.

Alojz Zmrzlikar, predsednik KS Žerjav

Foto: Milan Javornik
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PREDSTAVITVE

DOKTORJI ZNANOSTI

V letošnjem Turističnem tednu so bili črnjanski doktorji znanosti povabljeni, da se predstavijo krajanom 
kot »Ta kšajtni«. Njihove predstavitve objavljamo tudi v Črjanskih cajtngah, saj gre za zanimive in uspeš-
ne življenjske zgodbe. Tokrat jih objavljamo pet …

Mateja Germ

Leta 2000 sem 
z a g o v a r j a -
la doktorsko 
d i s e r t a c i j o 
z naslovom: 
Vpliv spre-

membe medija in povečanega UV-B sevanja 
na vrsti Myosotis palustris (L.) Hill in Batra-
chium trichophyllum (Chaix) Van den Bosch. 
Obe vrsti - močvirska spominčica in lasasto-
listna vodna zlatica sta amfibijski ali, kot bi 
jima tudi lahko rekli, dvoživkasti, saj živita 
tako v vodnem kot v kopenskem okolju.  Gle-
de na raziskave je močvirska spominčica 
bolj kopenska kot vodna rastlina, medtem 
ko je vodna oblika lasastolistne vodne zlati-
ce popolnoma prilagojena vodnemu okolju. 
V nalogi smo ugotavljali, kako naravno in 
povečano UV-B sevanje vpliva na preučeva-
ni vrsti. Naravno UV-B sevanje v našem oko-
lju ne vpliva na preživetje vrst pri nenadnem 
prihodu na kopno. Pri dodanem UV-B seva-
nju pa se kaže težnja k povečani vsebnosti 
UV-B absorbirajočih snovi.
Zaposlena sem na Biotehniško fakulteti, 
oddelek za biologijo. Ukvarjam se z vodni-
mi rastlinami; ugotavljamo ekološko stanje 
voda s pomočjo vodnih rastlin. Preučujemo, 
kako okoljski dejavniki (UV sevanje, suša ...) 
vplivajo na rastline. Predavam na dodiplom-
ski in podiplomski stopnji in sem mentorica 
doktorantom in magistrantom. Načrti za 
naprej so še naprej raziskovalno, strokov-
no in pedagoško delo na področju ekologije 
rastlin.

Dr. Mateja Germ

Metka Hercog

Oglašam se vam 
iz Amerike. Konec 
septembra smo se 
preselili v bližino 
Chicaga, kjer oba 
s partnerjem dela-
va na Univerzi v Il-
linois-u. Takoj sem 
začela s poučevanjem in sem do zdaj že odpre-
davala šest tednov intenzivnega predmeta o 
globalnih študijah. Tako sem se v dvanajstih 
letih, odkar sem prvič šla živet v tujino, prese-
lila že osmič. Najprej na Nizozemsko, za eno 
leto nazaj v Slovenijo, pa spet na Nizozemsko, 
za pol leta v Washington DC, spet pol leta v 
Indijo, nato sem se iz Nizozemske preselila v 
Švico, najprej v Lausanne, potem v Basel in 
zdaj v Ameriko. 
Ne samo da živim dokaj nomadsko akadem-
sko življenje, mednarodne selitve so tudi glav-
na tema mojega raziskovanja. Za doktorsko 
dizertacijo sem preučevala, kakšen vpliv ima-
jo migracijske politike razvitih držav na seli-
tve visoko izobraženih ljudi. Študijo primera 
sem delala na petih indijskih univerzah, saj 
iz Indije izvira največje število visoko kvalifi-
ciranih migrantov v globalnem merilu. Števil-
ne evropske države so v prejšnjem desetletju 
začele spreminjati migracijske politike, se se-
lektivno odpirati in privabljati ljudi za delov-
na mesta, kjer primanjkuje delovne sile. Pri 
tem imajo nemalo težav. Visoko specializirani 
ljudje dajejo pogosto prednost podjetjem in in-
štitutom v Ameriki. Mladi, ambiciozni Indijci 
iz njihovih najboljših univerz si želijo nekaj let 
delati s svetovno znanimi delodajalci, se čim 
več naučiti in se vrniti v Indijo z izboljšanimi 
možnostmi za napredovanje v karieri. Veči-
noma so dobro informirani o postopku za se-
litev v tujino in njihovi načrti so presentljivo 
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Henrik Kaker

Doktorsko diser-
tacijo z naslovom 
“Študij možnosti 
uporabe povratno 
sipanih elektronov 
za mikroanalizo bi-
narnih faz v jeklih 

in nikljevih zlitinah” (mentor prof. dr. Velibor 
Marinkovič) pa sem ubranil na Naravoslov-
notehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na 
Oddelku za materiale in metalurgijo 5. junija 
1998. V okviru doktorske disertacije sem pos-
tavil model metode mikroanalize faz v mate-
rialih (katerih atomsko število je manjše od 
11) s povratno sipanimi elektroni. Model sem 
teoretično simuliral z metodo Monte Carlo. 
Rezultate teoretičnega modela sem potrdil 
na številnih vzorcih jekel in nikljevih zlitinah 
iz proizvodnega programa podjetja SIJ Metal 
Ravne d.o.o. Metoda se sedaj dnevno uporab-
lja v laboratoriju pri mikroanalizi različnih 
faz v materialih.
Od leta 1981 sem zaposlen v podjetju Metal 
Ravne d.o.o. (prej Železarna Ravne) na raz-
iskovalnem in razvojnem oddelku, kjer tudi 
vodim laboratorij za vrstično elektronsko 
mikroskopijo in rentgensko mikroanalizo in 
rentgensko difrakcijo.
Ukvarjam se s svetlobno mikroskopijo, vrstič-

izdelani. Ustaljenost tokov med Indijo in ZDA 
in ogromno uspešnih zgodb v zadnjih štirih 
desetletjih prevaga nadobudne poskuse pri-
vabljanja indijskih inženirjev v nizozemska 
ali nemška mesta. Tudi z davčnimi ugodnos-
tmi, štipendijami in dovoljenji za prebivanje 
v času iskanja službe se novinke težko prebi-
jejo na njihovo obzorje. Na to temo sem ob-
javila par znanstvenih člankov in predavala 
na številnih konferencah v Evropi in v Indiji. 
Nazadnje sem imela predavanje na nemškem 
ministrstvu za migracije in begunce v Nür-
nbergu. Z indijskimi inštituti sem sodelovala 
na še enem projektu, kjer smo gledali na po-
vezave med migracijami in razvojem v doma-
či državi. Trenutno pa preučujem, kako se v 

praksi izvaja migracijski sistem v Švici in kdo 
so zaželjeni in kdo nezaželjeni migranti. Pre-
učujem tudi vpliv migracij na civilno družbo 
v Švici. Četrtina prebivalcev v Švici je tujcev, 
ki nimajo pravice sodelovati na volitvah in 
soodločati o družbi. Zato se ljudje angažirajo 
na različne načine in s tem spreminjajo delo-
vanje vsaj na lokalni ravni. Povprašali ste me 
tudi o mojim načrtih za naprej. Kljub trendu 
nasprotovanja porasta migracij se bodo se-
litve ljudi v prihodnosti samo večale, zato se 
želim tudi v prihodnje ukvarjati s to temo in 
iskati odgovore na enem izmed inštitutov ali 
univerz. Prav tako se nameravam še najmanj 
enkrat preseliti drugam. 

Dr. Metka Hercog

no elektronsko mikroskopijo, pripravo vzor-
cev, rentgensko mikroanalizo faz v jeklih in 
drugih kovinskih materialih, mikroanalizo 
žlinder, ekoloških vzorcev in fraktografijo 
različnih stojnih komponet, ki so se zlomile 
v industrijski uporabi. V podjetju delam na 
reševanju številnih tehnoloških in razvojih 
problemov v industriji, reševanju reklamacij, 
tako za naše podjetje kot tudi za podjetja na 
območju severovzhodne Slovenije. 
Obvladam delo na vseh laboratorijskih apa-
raturah in instrumentih laboratorija (optični 
mikroskopi, vrstični elektronski mikroskop, 
rentgenski spektrometer, naprave za pripra-
vo in razrez vzorcev, naprave za napareva-
nje vzorcev, obdelava digitalnih slik z analizo 
slike) za vrstično elektronsko mikroskopijo in 
rentgensko mikroanalizo v podjetju SIJ Metal 
Ravne d.o.o. Sem avtor 2000 strokovnih inter-
nih poročil v našem podjetju.
Sem član Ameriškega združenja za mikroa-
nalizo (MAS) od leta 1985, Evropskega zdru-
ženja za mikroanalizo (EMAS), Slovenskega 
društva za elektronsko mikroskopijo (SDEM) 
in Vakuumskega društva Slovenije. Leta 1995 
sem od OZN, odbora za industrijski razvoj 
(United Nations Industrial Development Or-
ganization), prejel licenco “Expert za indu-
strijski razvoj” za področje preiskave mate-
rialov z vrstično elektronsko mikroskopijo 
(baza UNIDO pri OZN).

Dr. Henrik Kaker
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Kristijan 
Jezernik 

Sem upokojeni redni univerzitetni profesor 
za celično biologijo na Medicinski fakulteti 
(MF) Univerze v Ljubljani (UL). Doktorat zna-
nosti s področja celične biologije sem ubranil 
na MF v Ljubljani 1983. leta. Doktorsko delo: 
Dinamika plazmaleme pri eksokrini sekreciji 
- je biomedicinska študija. Potekala je na MF 
v Ljubljani in Univerzi v Münstru (Nemčija) 
in preučuje zgradbo ter naloge raznovrstnih 
znotraj celičnih membran obušesne slinavke. 
Na teh membranah se namreč gradijo in pre-
meščajo zelo raznolike molekule, ki jih celice 
izbirno razvrščajo v razne smeri. Nekatere 
ostajajo na natančno določenih mestih v celi-
cah, druge se izločijo navzven (slina, prebav-
ni encimi …). Napake delovanja omenjenih 
membran lahko vodijo do različnih bolezni, 
predvsem rakave rasti celic. V doktorski di-
sertaciji smo z molekularnimi in elektronsko 
mikroskopskim metodami raziskovali ključ-

ne vloge membran v navedenih procesih. 
Leta 1993 sem na UL postal redni profesor. 
Dolga leta sem bil predstojnik Inštituta za 
biologijo celice na MF, raziskovalec in vodja 
raziskav. Objavljal sem v mednarodnih revi-
jah in knjigah, predvsem odkritja o celično 
biološki pojavih, ki so povezana z urotelijem 
(epitelij urogenitalnega trakta) in normalno 
ali abnormalno (rakavo) rastjo celic sečne-
ga mehurja. Po upokojitvi občasno sodelu-
jem pri določenih raziskovalnih vprašanjih, 
strokovno pretežno s pisanjem gradiv za štu-
dente medicine in širše (K. Jezernik in sode-
lavci. Celična biologija; Učbenik za študente 
Medicinske fakultete, DZS 2015, ponatis). Do 
upokojitve sem predaval študentom medici-
ne, dentalne medicine, doktorandom na Bio-
medicini, tudi na Fakulteti za farmacijo, Bi-
okemijo, Biotehniški fakulteti in Fakulteti za 
zdravstvo.
Post scriptum: Ob tem zapisu moram izraziti 
osebno mnenje o doktoratih danes. Dokto-
rati so le stopnja v izobraževanju, torej zgolj 
odskočna deska za poglobljeno delo v stroki. 
Žal so prepogosto dvomljive vrednosti ali sle-
pa pot, ki nosilca pripelje zgolj do zanj žele-
nega zvenečega naziva.

Univ. prof. dr. Kristijan Jezernik

Andrej Fajmut

Sem univerzitetni di-
plomirani inženir me-
talurgije, magister in 
doktor metalurških 
znanosti. Rodil sem se 
20. 11. 1938 v Črni na 
Koroškem, kjer živim 
še danes. V osnovno 
šolo in nižjo gimnazijo sem hodil v Črni, na 
Tehniško srednjo šolo - metalurški odsek in na 
Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo - Mon-
tanistika pa v Ljubljani. Na tej fakulteti sem leta 
1978 z zagovorom magistrskega dela končal 
tretjo stopnjo študija ter leta 1979 uspešno zago-
varjal doktorsko disertacijo.
Vso delovno dobo sem opravil pri delovni orga-
nizaciji Rudnik svinca in topilnica Mežica, kjer 
sem bil izmenski nadzornik, pomočnik šefa štu-

dijskega oddelka, tehnični vodja Rafinacije in 
tovarn svinčenih izdelkov, direktor TOZD Me-
talurški in akumulatorski obrati, vodja TOZD 
Metalurgija, član Kolektivnega poslovodnega 
odbora Rudnika Mežica (odgovoren sem bil za 
rudarsko, metalurško in akumulatorsko proi-
zvodnjo ter blagovni promet - trženje), strokov-
ni sodelavec KPO in vodja projektov v MPI, ko 
sem se pred 23 leti upokojil.
Vsa leta sem se bolj ali manj intenzivno ukvar-
jal z raziskavami, inovacijami in študiji, odvis-
no od delovnega mesta, na katerem sem delal. 
Raziskoval sem na področju varstva okolja in 
proučeval procese pri predelavi surovin v bob-
nastih pečeh in rafinaciji svinca.
Raziskave na področju varstva okolja sem 
strnil v magistrskem delu z naslovom »Vpliv 
načina dela metalurških agregatov Rudnikov 
svinca in topilnice Mežica in meteoroloških po-
gojev na onesnaževanja zraka v Gornji Mežiški 
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MIRNEJŠI PROMET V OBČINI
ČRNA NA KOROŠKEM

PREDSTAVITVE

Občina Črna na Koroškem je v okviru priza-
devanj za večjo prometno varnost občanov, 
med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, 

pri OŠ Črna na Koroškem, skupaj s podjetjem 
Sipronika in Zavarovalnico Triglav, postavila 
prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Pro-

dolini«. Na osnovi rezultatov teh raziskav se je 
od leta 1978 do ukinitve obratovanja pražarne 
in visoke peči v letu 1990, s ciljem zmanjšanja 
škodljivega vpliva žveplovega dioksida v di-
mnih plinih na okolje v Gornji Mežiški dolini, 
računalniško vodilo obratovanje pražarne v 
odvisnosti od meteoroloških parametrov, kar 
je zaznavno vplivalo na izboljšanje razmer v 
okolju, močno se je zmanjšalo onesnaževanje 
z žveplovim dioksidom in nevarnost ožiga goz-
dov. Za delo na tem področju sem po sklepu de-
lavskega sveta delovne organizacije leta 1979 
prejel posebno priznanje in denarno nagrado.
Proučevanje procesov v bobnastih pečeh mi je 
bila osnova za izdelavo doktorske disertacije z 
naslovom »Mehanizem razporeditve antimona 
pri predelavi odpadnih akumulatorjev«, s kate-
ro sem ovrednotil nekatere zakonitosti in fizi-
kalne ter kemijske procese pri predelavi izra-
bljenih akumulatorjev in ugotovil kemizem ter 
pogoje, ki vplivajo na razporeditev antimona v 
I. fazi predelave. Dizertacijo sva z mentorjem 
predstavila na svetovnem metalurškem kon-
gresu Extraction  metallurgy '81 v Londonu.
Med prvimi, če ne prvi na svetu, sem uvedel 
uporabo žganega apna kot reagenta pri raz-
žveplanju (namesto drage in nevarne kavstič-
ne sode) in način metalurške ločitve mehkega 
in antimonskega svinca pri predelavi izrablje-
nih akumulatorjev v bobnasti peči.
V rafinaciji sem izpopolnjeval ter razvijal po-
stopke rafinacije ter izdelave zlitin. Razvil in 
uvedel sem postopek kontinuiranega dodaja-
nja reagentov, ki je omogočil selektivno rafina-
cijo in znaten prihranek pri izdelavi zlitin za 
oplaščenje električnih kablov. Za ta dosežek 
mi je upravni odbor Rudnika Mežica leta 1970 
dal posebno priznanje in denarno nagrado.
Ob precejšnjem številu drugih dosežkov se mi 

zdi pomembno omeniti še, da smo leta 1992 
s sodelavci iz MPI v štirih mesecih opravili 
»osnovni« servis in dali v poizkusno obratova-
nje precej veliko topilnico zlata v Burmi.
Napisal sem več strokovnih člankov, učbeni-
kov, brošur, poročil o raziskavah in kratkih 
predstavitev. Na strokovnem področju sem 
opravljal več funkcij v Sloveniji in Jugoslaviji. 
Tako sem bil sedem let član izvršilnega odbo-
ra in štiri leta predsednik Skupščine poslovne 
skupnosti proizvajalcev in predelovalcev svin-
ca, cinka in antimona Jugoslavije, član Znan-
stveno tehničnega sveta za metalurgijo težkih 
kovin pri stalni komisiji Jugoslavije za SEV.
Na področju varstva okolja sem bil član izvr-
šnega odbora Zveze skupnosti za varstvo zra-
ka Slovenije, član komisije za varstvo okolja pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, član sveta za 
varstvo okolja pri predsedstvu RK SZDL Slo-
venije in član sveta za varstvo okolja pri Skup-
nosti slovenskih občin.
Vsa leta sem bil dejaven tudi na družbenem 
področju, moje delo je opisano v obrazložitvi 
za nagrado Občine Ravne na Koroškem leta 
1975 in za nagrado Občine Črna na Koroškem 
za leta 2006 (objavljena v Črjanskih cajtngah).
Ob priznanjih in plaketah, ki sem jih dobil kar 
nekaj, sem posebej ponosen na odlikovanji 
»Red dela s srebrnim vencem«, ki sem ga dobil 
leta 1974, in »Srebrni znak« Civilne zaščite Slo-
venije, ki mi je bil podeljen leta 1997. Pomembno 
se mi zdi tudi to, da o meni piše v knjigi »KDO 
JE KDO ZA SLOVENCE« - Založba FAGO, Lju-
bljana 1993, in v knjigi »SLOVENSKI KDO JE 
KDO« - Nova revija 1999.
Kot upokojenec posebnih načrtov za naprej ni-
mam, želim si čim bolj mirno in brez stresov 
živeti med dobrimi ljudmi, kot so Črnjani.

Dr. Andrej Fajmut

Prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« že opozarja voznike na šolski poti pri
OŠ Črna na Koroškem
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met na državni regionalni cesti Poljana–Šen-
tvid bo odslej potekal varneje. Prikazovalnik je 
del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo 
promet, v katerem bo ob sofinanciranju naj-
večje slovenske zavarovalnice 19 slovenskih 
občin aktivno umirjalo promet v bližini šol, 
vrtcev in na šolskih poteh. V občinah, kjer to-
vrstni prikazovalniki hitrosti že stojijo, že bele-
žijo mirnejši promet. 
Na šolski poti v naselju Črna na Koroškem je 
(v obdobju 14-dnevnega merjenja v oktobru) 
na odseku, kjer stoji prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«, 25 odstotkov voznikov prekoračilo 
dovoljeno hitrost 50 km/h. Med njimi so bili 4 
odstotki takšnih, ki so hitrost prevozili do 20 
km/h. Najvišja izmerjena hitrost vozila je bila 
98 km/h, povprečna izmerjena hitrost vozil pa 
je bila 43 km/h. 
Po podatkih slovenske policije je hitrost vozi-
la najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo 
posledic prometnih nesreč, v katerih so ude-
leženi pešci. Zato je umirjanje prometa v na-
seljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med 
ključnimi elementi preventivnega delovanja 
ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila pro-
metnih nesreč in njihovih posledic. Na pobudo 
podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavaro-
valnice Triglav in slovenskih občin, med ka-
terimi je tudi Občina Črna na Koroškem, je 
tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. 
Glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in 
vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem 
najmlajši pešci.

Za mirnejši promet na šolski poti v Črni 
V naselju Črna na Koroškem so namestili pri-
kazovalnik hitrosti »Vi vozite« na šolski poti pri 
OŠ Črna na Koroškem. Šola, ki jo v tekočem 
šolskem letu obiskuje 232 učencev, je od dr-

žavne regionalne ceste Poljana–Šentvid, ene 
najbolj tranzitnih cest v občini, oddaljena le 
nekaj metrov. Prikazovalnik hitrosti stoji pred 
prehodom za pešce in križiščem, kjer se zavije 
k šoli. Povečana previdnost voznikov na ome-
njenem odseku je tako nujna. Občina je zato 
na razpis Sipronike in Zavarovalnice Triglav 
za sofinanciranje postavitve omenjenega pri-
kazovalnika hitrosti prijavila prav omenjeno 
lokacijo.
Za zmanjšanje prekoračitev hitrosti
Cesto ob OŠ Črna na Koroškem spremlja tudi 
občinska inšpekcija redarska služba, ki je na 
omenjeni lokaciji v preteklosti zaznala že več 
kršitev hitrosti. Na cesti se je doslej zgodilo 
tudi nekaj prometnih nesreč. »Skrb za varnost 
otrok in ostalih udeležencev v prometu je na 
prvem mestu. Zato me zelo veseli, da smo lahko 
sodelovali pri projektu 'Skupaj umirjamo pro-
met', ki ima za posledico postavitev sistema 'Vi 
Vvozite' pri OŠ Črna. Znak je pomemben pri-
spevek k varnosti naših najmlajših, ki so včasih 
v svoji otroški razposajenosti in igrivosti na ce-
stah manj pazljivi,« je povedala mag. Romana 
Lesjak, županja občine Črna na Koroškem. 
Prijazen preventivni ukrep
Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« 
MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih pre-
ventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v ce-
stnem prometu. »Prikazovalniki hitrosti, ki jih 
v okviru tega projekta nameščamo na šolske 
poti, voznike pohvalijo za zgledno vožnjo ali 
jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom 
ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in 
obdeluje podatke o prometu, ki jih bomo prika-
zovali na posebnem spletnem portalu. Pokaza-
ti želimo, kako sistemska vključitev merilnikov 
pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti v ob-
močjih umirjenega prometa,« pojasnjuje direk-
tor Sipronike Marjan Kržišnik.
Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, bodo lahko 
v občini uporabljali za načrtovanje različnih 
ukrepov urejanja prometa na širšem območju 
lokacije, kjer je nameščen. V avli OŠ Črna na 
Koroškem bo poleg tega trajno nameščen ra-
čunalniški zaslon za prikaz statističnih podat-
kov o hitrostih in številu vozil na šolski poti. To 
bo imelo pozitiven vpliv na ozaveščanje otrok 
o pomenu ustrezne vožnje na območjih s pešci.

Za čim manj nesreč
V Zavarovalnici Triglav si že vrsto let z raz-
ličnimi aktivnostmi prizadevajo za večjo pro-
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Koga je zopet doletela nesreča?
Kolikokrat se to vprašamo, ko slišimo sireno? 
Tako se je začelo drugi dan v letu 2016.

2. 1. - ponovni požar na Peci
11. 1. - vetrolom, odkrita ostrešja, Črna
11. 1. - poplave, zalito cestišče, Črna
11. 1. - pomoč delavcem Telekoma, Črna
21. 1. - dimniški požar v Žerjavu
31. 1. - AED Rudarjevo, Črna
6. 2. - AED Rudarjevo, Črna
30. 3. - dimniški požar Sp. Javorje, Črna
1. 4. - AED Jazbina, Žerjav
23. 4. - požar v tovarni MPI, Žerjav
27. 4. - snegolom Jazbina, Pristava, Podpeca, 
Črna
29. 4. - AED Ludranski Vrh, Črna
1. 5. - požar na elektro omarici, Črna
2. 5. - udor ceste Podpeca-Mežica
2. 5. - čiščenje reke Meže in Javorskega potoka, 
Črna

NAŠI GASILCI GREDO

2. 5. - zemeljski plaz na Lamprečah, Črna
6. 5. - tehnična pomoč, odpiranje vrat Bistra, 
Črna
13. 5. - požar v tovarni TAB, Žerjav
31. 5. - AED Center, Črna
29. 6. - poplave, pomoč sosednjemu PGD Mežica
28. 7. - AED Jazbina, Črna 
28. 7. - črpanje vode iz hotela, Črna
16. 8. - prometna nesreča Sp. Javorje, Črna
3. 11. - gorelo osebno vozilo na avtobusni postaji, 
Črna  
30.11. - vstop v stanovanjski objekt, Sp. Javorje, 
Črna
1. 12. - poškodba pri delu v gozdu AED Ludranski 
Vrh, Črna
2. 12. - AED Center, Črna
7. 12. - dimniški požar Center, Črna

        PGD Črna na Koroškem, 
pov. Ivan Vidovšek

Povprečna hitrost vozil je 43 
km/h, najvišja izmerjena pa 
98 km/h.

Graf: Povprečne in maksimalne hitrosti pri OŠ 
Črna na Koroškem v obdobju od 6. 10. 2016 do 20. 
10. 2016:  

metno varnost. Skladno s svojimi temeljnimi 
vrednotami, med katerimi sta v ospredju var-
nost in družbena odgovornost, so podprli tudi 
postavitev prikazovalnika hitrosti v Občini 
Črna na Koroškem. »Vemo, da se OŠ Črna na-
haja v neposredni bližini prometne ceste. Zara-
di velikega števila otrok in drugih prometnih 
udeležencev je na tem območju nujno umiriti 
promet. Zato smo podprli postavitev prikazo-
valnika hitrosti na lokaciji, ki predstavlja tudi 
del okolja, v katerem poslujemo,« je dejala To-
nja Vinkl, direktorica Območne enote Slovenj 
Gradec Zavarovalnice Triglav.

Podatki, zbrani z nekaterih že postavljenih 
sistemov iz projekta Skupaj umirjamo promet 
(v Staršah, Bohinjski Bistrici, Dolu pri Ljublja-
ni, Dobrepolju, Grosupljem in Sodražici), ka-
žejo, da se je v 10-dnevnem obdobju merjenja 
povprečna hitrost vozil na kritičnih lokacijah 
zmanjšala za 2 km/h. Pri tem izstopa upad šte-
vila izrazitih prekoračitev hitrosti (za več kot 
10 km/h), ki so ponekod nižje tudi do 20 odstot-
kov. 
Slovenske občine, podjetje Sipronika in Za-
varovalnica Triglav bodo s prikazovalniki hi-
trosti »Vi vozite« MHP50 skupno opremili 19 
nevarnih cestnih lokacij in s skupnimi močmi 
poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležen-
cev v prometu.
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UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

NOVE PRISTOJNOSTI S PODROČJA IZVAJANJA
ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

- IZDAJA DOVOLJENJ DIMNIKARSKIM DRUŽBAM IN LICENC DIMNIKARJEM

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni 
list RS, št. 68/2016), ki se začne uporabljati 1. 
januarja 2017, prinaša bistvene spremembe 
na področju izvajanja dimnikarskih stori-
tev, upravne enote pa določa kot pristojne 
za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam 
ter licenc za dimnikarje. Vloge za izdajo 
dovoljenj se bodo lahko vlagale na upravni 
enoti, na območju katere je sedež dimnikar-
ske družbe, vloge za izdajo licenc dimnikar-
jem pa se bodo lahko vlagale na katerikoli 
upravni enoti.

NAJPOMEMBNEJŠE NOVOSTI ZA UPO-
RABNIKE DIMNIKARSKIH STORITEV  
•  Uvedba licenčnega sistema, ki prinaša 
prednosti tako za dimnikarske družbe kot 
za uporabnike dimnikarskih storitev. Pred-
nost za dimnikarske družbe je, da po novem 
ne bodo več omejene na območja, nov sistem 
pa pomeni priložnost tudi za tiste, ki do zdaj 
niso mogli opravljati dejavnosti, da ob izpol-
njevanju pogojev lahko vstopijo vanjo.
•  Možnost izbire dimnikarske družbe z 
vsemi koristmi konkurenčnega trga, za upo-
rabnike prijaznejšo izvajanje storitev ter 
cenovno konkurenčnost, saj bodo določene 
najvišje dovoljene cene storitev.
•  Obveznost izbire dimnikarske družbe ob 
hkratni obveznosti uporabnika, da omogoči 
prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno 
napravo, vpis male kurilne naprave v evi-
denco ob prvi izvedbi dimnikarskih stori-
tev in pregled pred uporabo malih kurilnih 
naprav ob spremembah pri malih kurilnih 
napravah, vgradnji novih naprav in začetku 
obratovanja neaktivnih naprav, da dovoli 
izvajanje dimnikarskih storitev, da eno leto 
hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter na 
podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi 
ugotovljene pomanjkljivosti.
•  Če se uporabnik dimnikarskih storitev 
odloči zamenjati dimnikarsko družbo za 
opravljanje dimnikarskih storitev na svo-

ji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija 
tekočega leta za obdobje najmanj dvanajst 
mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pri-
stojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska 
družba ne opravlja dimnikarskih storitev v 
skladu s tem zakonom.
• Uporabnik dimnikarskih storitev najka-
sneje do 30. junija 2017 izbere iz seznama 
dimnikarskih družb, ki ga bo Ministrstvo 
za okolje in prostor v roku dveh mesecev od 
uveljavitve tega zakona objavilo na spletni 
strani (posredovan bo tudi na vse občine), di-
mnikarsko družbo za opravljanje dimnikar-
skih storitev na svoji mali kurilni napravi za 
obdobje najmanj dvanajst mesecev.
•  Do objave seznama dimnikarskih družb 
na spletni strani ministrstva za okolje in 
prostor lahko opravlja dimnikarske storitve 
izvajalec, ki je na dan 31. december 2016 op-
ravljal obvezno državno gospodarsko javno 
službo izvajanja meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovi-
te rabe energije, varstva človekovega zdrav-
ja in varstva pred požarom.
•  Če uporabnik dimnikarskih storitev do 
30. junija 2017 ne izbere dimnikarske druž-
be, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 
31. decembra 2016 opravljal obvezno držav-
no gospodarsko javno službo na področju 
dimnikarstva na območju, na katerem se 
nahaja njegova mala kurilna naprava, pod 
pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovolje-
nje za opravljanje dimnikarskih storitev.
•  Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v 
primeru, da se njegova mala kurilna napra-
va dejansko ne uporablja, s tem pisno sezna-
ni dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni 
napravi zadnja opravila dimnikarske stori-
tve, da ta vnese  podatek v evidenco. V takih 
primerih bo pred začetkom uporabe potreb-
no opraviti ponovni pregled.
                                                                                                                                                                                               

 Vlasta Božnik, načelnica
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KULTURNI UTRIP SVOBODE

DPD SVOBODA Črna na Koroškem delu-
je že 95 let.  Združuje ljubitelje kulture in  
vzpodbuja ustvarjalnost.  Ko smo v stiski, 
nas rešuje, ko smo veseli, nas dodatno veseli. 
Zato je to naše društvo.
V počastitev jubilejnih 95 let DPD SVOBODA 
Črna na Koroškem je bil posvečen že peti 
Kulturni utrip SVOBODE.

Na prireditvi smo ponovno z veseljem prisluhni-
li Črnjanskim pobom. Pesem jih združuje že od 
mladih let. Za nastop je z njimi vadila Mojca Piko.

Seveda je bil z nami tudi MePZ Markovič Kristl 
MATO, redni in odgovorni spremljevalec kultur-
nih dogodkov že 35 let. Metka Dobnik je dirigent-
ka.

Da pa je bilo praznovanje še bogatejše, je bil z 
nami človek, ki razmišlja, zapiše in pove, avtor 
mnogih pisnih del, dobitnik mnogih nagrad, le-
tos tudi Prešernove - Tone Partljič.

Voditelj Kulturnega utripa SVOBODE je bil tudi 
letos dr. Tomaž Simetinger.

Zapisala Marinka Petrič, 
predsednica DPD SVOBODA Črna na Koroškem

Avtor fotografij: Pavel Pušnik

Člani GKM (gledališki krožek mladih) so 
nam že znani po recitalih in igri Klop ob več-
ni poti št. 9. Tokrat so nam predstavili odlo-
mek iz igre. Avtor in režiser je Gvido Jančar.

Prvič so se predstavili pevke in pevci vokalno-in-
strumentalne skupine STEČINE s pevovodkinjo 
Cecilijo Piko.
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OB 60-LETNICI GLASBENE ŠOLE
RAVNE NA KOROŠKEM

IN 200-LETNICI GLASBENEGA ŠOLSTVA
NA SLOVENSKEM

Prejem donacije s strani podjetja TAB d.d. za
nakup pianina

Aprila smo obeležili  visok jubilej - 60 let 
Glasbene šole Ravne na Koroškem. V čast 
nam je, da smo lahko ta jubilej proslavili v 
letu, ko praznujemo 200 let javnega glasbe-
nega šolstva v Republiki Sloveniji.
Prva javna glasbena šola je bila ustanovlje-
na ravno zaradi tega, da bi glasba postala 
dostopna vsem, tudi tistim, ki si niso mogli 
privoščiti glasbenega izobraževanja. Vsi 
smo veseli, da se je ta način ohranil do da-
nes, kar omogoča vsem otrokom, da se lah-
ko glasbeno izobražujejo.
Glasbene šole po Sloveniji so javne ustanove, 
ki delujejo v okviru osnovnošolskega izobra-
ževanja. Šole izvajajo glasbeno  izobraževa-
nje otrok in mladine, zadovoljujejo potrebe 
po kadrih pihalnih orkestrov, pevskih zbo-
rov, folklornih skupin, različnih glasbenih 
zasedb ter s tem bistveno pripomorejo k dvi-
gu kvalitete le-teh in prispevajo k dvigu in-
telektualne dodane vrednosti, prav tako pa 
učenci, ki obiskujejo glasbene šole, dosegajo 
boljše rezultate v svojem osnovnem izobra-
ževanju. 
Ne smemo pozabiti, da je Slovencem glasba 
sredstvo za povezovanje in ohranjanje naci-
onalne identitete. Je tako, da nimamo vedno 
vpliva na vse okoliščine in smo nemočni na 
določene poteze države, ki včasih omejuje 
naše poslanstvo. Kljub temu se trudimo po 
naših najboljših močeh, da vsako leto vklju-
čimo v glasbeno izobraževanje kar največje 
število otrok. 
Na Glasbeni šoli Ravne na Koroškem smo 
ponosni na visok jubilej, ob tej priložnosti pa 
se zahvaljujemo vsem, ki so nam v vseh teh 
letih stali ob strani. V projekt proslavitve ju-

bileja smo k sodelovanju pritegnili koroško 
gospodarstvo, ustanoviteljico naše šole Ob-
čino Ravne na Koroškem in Občine Črna 
na Koroškem, Mežica, Prevalje in Dravograd. 
Odzvali so se s finančno, materialno in teh-
nično podporo, ki nam je omogočila organi-
zacijo koncerta, izdaje biltena, izdelavo fil-
ma in nakupa novih inštrumentov. Sopran 
saksofon Yanagisawa, fagot Moosmann in 
pianino Kawai so novi inštrumenti, ki jih že 
v tem šolskem letu uporabljamo pri pouku. 
Hvala ni zadosti velika beseda, mi je pa v 
čast in ponos, da živimo in delamo v regiji, 
kjer imata gospodarstvo in lokalna skupnost 
posluh za razvoj glasbenega izobraževanja. 

Mag. Aleksander Kotnik,
ravnatelj Glasbene šole

Ravne na Koroškem 
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NARAVO SEM SE UČIL TAKO, DA SEM
RISAL ŽIVALI

Janez Brunec je slikar samouk, ki prepros-
tim ljudem v skromne domove vnaša svetle 
podobe. Celo življenje je kreativen, saj najde 
sebe in svoje zadovoljstvo v ustvarjanju. Lo-
teval se je raznovrstne motivike in različnih 
tehnik. 58-letni pek, ki je tik pred upokojitvijo, 
zadnje čase zaradi zdravstvenih težav manj 
ustvarja, a volja do risanja mu še ni uplah-
nila.

 »Sem pravi Prekmurec, doma iz okolice 
Lendave, iz vasi Mostje blizu Dolge vasi, tako 
blizu Madžarske, da bi lahko tja čez pljunil. 
Bili smo delavska družina, edina sestra je se-
daj že pokojna, en brat je ostal doma, eden 
pa živi v Avstriji. Obiskoval sem dvojezično 
šolo v Genterovcih ter že tam pokazal vese-
lje do risanja in nadarjenost; moja učiteljica 
glasbe je vztrajala, da se moram pridno učiti 
in odločiti za likovno akademijo. Risal sem 
sošolcem, ki so potem dobivali lepše ocene 
kot jaz. Največ sem risal živali; učiteljica na-
rave mi je rekla, da se mi ni treba učiti, le 
živalske podobe naj ji rišem. Mama je želela, 
da postanem poštar, jaz pa sem se izučil za 
peka in preko podjetja Intes pristal na Koro-
škem. To je bila takrat velika firma, ki je di-
jakom nudila štipendije, a smo se morali za-
vezati, da se bomo tudi zaposlili v Intesu. Jaz 
bi se po dveh letih lahko vrnil v Prekmurje, 
pa se nisem, saj se mi je Koroška priljubila, 
dobil sem prijatelje in si počasi ustvaril dru-
žino. Ja, trije otroci so mi popestrili življenje 
in sedaj sem že drugič dedek.
Največ sem risal s svinčnikom, in to živali in 
portrete ljudi. Ko me je pred petnajstimi leti 
bolel križ, pa sem začel s pirografom žgati 
risbe na les. Spomnim se starejšega moške-
ga z moje razstave v Mariboru: risba srnja-
ka mu je bila tako všeč, da jo je kupil in svoji 
hčerki razložil, da bi jo najraje nesel s seboj 
na oni svet. Risal sem tudi z barvami: olje in 

kasneje akril. So pa te barve zelo drage! In 
krajine, joj, kolikokrat sem že narisal našo 
vas! Najstarejša risba Črne je verjetno stara 
40 let.
Za risanje moraš biti prav razpoložen! Vča-
sih mi ne gre od rok, recimo ko moram na-
risati nos. Pa grem na pir in ko se vrnem v 
svojo delovno sobo, mi uspe - nos je pravilno 
narejen!« 
Razstavljal je že tudi v Črni. Več kot 30 let je 
bil član Koroškega likovnega društva. Veliko 
njegovih del je šlo v roke gostom na Najevski 
lipi. »Mislim, da sem narisal deset predsedni-
kov. Spomnim pa se ruskega veleposlanika, 
na katerega mizi sem moral natančno zapi-
sati tudi ruske črke! Delal sem slikarije na 
kapelicah, v Avstriji pa tudi na fasadah hiš.«
Janez Brunec izbira preproste motive, tako 
da na papirju, platnu ali lesu zaživijo portre-
ti Črnjanov in njihovih otrok, akti, cerkveni 
motivi in realistična tihožitja.
Večinoma riše po naročilu, veliko izdelkov je 
prodal, veliko pa tudi podaril.
»V vojski so me zaprli zaradi risanja! V sobi 
pekov sem na steno narisal Titovo podobo, 
pa sem šel za tri dni sedet, ker znotraj pro-
storov nismo smeli kar tako risati predsedni-
ka – s tem naj bi ga menda podcenjevali! Za 



17

    PREDSTAVITEV

dodatno kazen pa sem moral potem naslika-
ti veliko podobo Tita na fasado kasarne!«
»Izvezel sem tudi kakih 30 velikih gobelinov, 
ki jih je starejši brat prodal v Avstriji. A se-
daj zaradi bolečin v križu tega ne delam več, 
tudi pletenje makramejev, ki so bili nekdaj 
tako popularni, sem opustil. Žal pa mi je, da 
se nisem od očeta naučil pletenja košar. Pre-
mlad sem bil, da bi me takrat to zanimalo, 
a sem pred kratkim poiskal pravo navezo 
ljudi, ki me bodo tega naučili sedaj, na stara 
leta.«
Kot pek je nešteto noči preživel v službi. 
»Najhuje je bilo vsako nedeljo popoldne, ko 
so se ljudje šli sprehajat v naravo ali so kako 
drugače preživljali prosti čas, jaz pa sem 
moral v pekarno na šiht, ki se je razpotegnil 
dolgo v noč. Ja, taka služba človeka izčrpa! 
Kot protiutež napornemu delu sem imel tudi 
nogomet: sprva kot igralec, kasneje pa kot 
trener.«
Po upokojitvi se namerava vrniti v Prekmur-
je. »Tam imava z ženo zidanico in gorice z vi-
nogradom, le mojih starih znancev skorajda 
ni več.« 

Janez Brunec pa se že enajst let ukvarja s 
pridelovanjem svojega vina (Zvrst CUVEE, 
polsladko belo vino), za katerega je prejel 
pet srebrnih medalj. »In to po Suzanini za-
slugi, ki ima rada prekmurske hribčke in 
ravnine z veliko sonca, rada je grozdje in se 
kopa v toplicah. Vsako leto napolniva 100–
200 buteljk, vsega vina pa pridelam okoli 
1.000 litrov. Sedaj sem sicer malo posekal, 
ker zaradi slabih kolen ne morem vsega ob-
delovati, a mi pomaga en prijatelj.
Ko bom v penziji, bom malo v Črni, kjer 
imam prijatelje, in malo tam na vzhodu, kjer 
bo zorelo moje grozdje,« zaključuje svoje 
misli, »in imel bom tudi več časa in veselja za 
risanje. Le zdrav moram biti!«

Bralci Črjanskih cajtng želimo Janezu Bru-
necu v zasluženem pokoju še veliko risar-
skih mojstrovin in kvalitetnega vina. Pa 
obilo zdravja po dolgoletnem napornem 
pekovskem delu.

Irena Greiner

VABILO
vsem, ki bi radi kaj napisali v lokalni časopis ali če imate 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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»GOZDARJI« SMO TUDI LETO 2016
ZAKLJUČILI S PETJEM IN PLESOM

V mesecu novembru smo »Gozdarji« najprej 
organizirali samostojno prireditev »Od jab-
ke do mošta«, nastopili na prireditvi Bočna 
pleše 4 ter se odpravili na gostovanje k pri-
jateljski skupini Zespół Folklorystyczny »Trę-
baczewianie« na Poljsko. Sodelovali smo na 
snemanju oddaje Polka in majolka v Vuzeni-
ci, zapeli in zaplesali za oskrbovance Doma 
starejših Na fari, slišati in videti pa nas je 
bilo možno tudi v Črni.
Tako so bili tudi zadnji meseci leta za nas pe-
stri ter obarvani s petjem in plesom. Pri tem 
gre izpostaviti že našo tretjo letošnjo priredi-
tev, prireditev »Od jabke do mošta«, ki smo jo 
organizirali  5. 11. 2016 v Kulturnem domu v 
Črni na Koroškem. V okviru projekta je po-
tekal tudi fotografski in likovni natečaj, ob 
pomoči članic pevskega zbora Vesele kmeti-
ce smo pripravili tudi razstavo jedi iz jabolk, 
seveda pa ni manjkalo jabolčnega soka in 
mošta. Na odru smo se pred skoraj polno 
dvorano najprej predstavili člani FS KD 
Gozdar s pesmijo o moštu, za katero je bese-
dilo napisala Angela Štajner, članica Veselih 
kmetic, nakar je sledil še splet Ofiranje, pri 
katerem seveda ne gre brez mošta in dobre 
volje. Frajtonarice so raztegnili Črnjanski 
harmonikaši, zapele so članice pevskega 
zbora Društva kmetic Mežiške doline – Ve-
sele kmetice, zaplesali pa člani Folklorne-
ga društva Holmec in Folklornega društva 
Pušlc Mežica. Z nami je bila tudi moštna d`č-
va Maruša Miler, ki je najboljšemu paru v 
plesu z jabolki podelila tudi vstopnici za Mo-
štno gavdo na Prevaljah. Navzoče sta pozdra-
vili tudi županja Občine Črna na Koroškem, 
mag. Romana Lesjak, ter Jožica Pušnik, vod-
ja območne izpostave JSKD Ravne na Koro-
škem, ki je za dolgoletno udejstvovanje na 
kulturnem področju Mojci Obretan podelila 
tudi zlato Maroltovo značko. Vrhunec veče-

ra, vsaj za otroke, je bila seveda razglasitev 
rezultatov likovnega in fotografskega nate-
čaja. Na praktične nagrade, katerih skupna 
vrednost je znašala kar 500 eur, so seveda 
najtežje čakali najmlajši obiskovalci, ki so 
na natečaj prijavili izvirna likovna dela in z 
njimi pobrali tudi prva mesta. Največ glasov 
na družbenem omrežju Facebook je za likov-
no delo prejela Vita Lužnik, drugo mesto je 
osvojila Neja Pudgar, tretje pa Ajda Kališnik. 
Pri fotografijah je prvo nagrado prejel Bo-
humil Ripak iz Ormoža, drugo Anže Sušel iz 
Črne na Koroškem, tretjo pa Sebastja Zajc 
iz Moravč. Strokovna komisija se je odločila, 
da je nagrado za najboljše likovno delo po 
izboru komisije prejela Sara Marija Plimon, 
za najlepšo fotografijo je bila izbrana Jesen 
v dolini Tople, katere avtor je bil Anže Sušel. 
Praznih rok niso ostali niti nekateri obisko-
valci, ki so z žrebom prejeli nekaj praktičnih 
nagrad, glavna nagrada, sod za mošt, pa je 
romala na Holmec.
Po prireditvi bi se nam vsem prilegel poči-
tek, ampak smo vedeli, da nas čaka še gosto-
vanje v tujini, zato smo stisnili zobe in pridno 
vadili do odhoda na Poljsko, kamor smo se 
odpravili 16. 11. 2016 v poznih večernih urah. 
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Naš prvi daljši postanek je bil v Auschwit-
zu, kjer smo si v 3,5 ure na »hitro« ogledali 
koncentracijsko taborišče, se vrnili v čas 2. 
svetovne vojne, čas trpljenja, groze in obupa 
nedolžnih ljudi ter slišali in videli marsikaj, 
kar bomo poskušali tudi čim prej pozabiti. 
Pot smo nadaljevali proti cilju, kamor smo 
prispeli v večernih urah. Sledila je nastani-
tev v hotelu, večerja in počitek, saj se je naš 
prvi uradni dan gostovanja začel delovno že 
kar zgodaj zjutraj. Za začetek smo z enour-
no predstavitvijo gostovali na eni od njihovih 
šol, kjer smo predstavili našo domovino ob 
pomoči krajšega video posnetka, med otro-
ke razdelili zloženke, zemljevide ter ostali 
promocijski material o Sloveniji, seveda pa 
smo zanje tudi zapeli in zaplesali ter poželi 
velik aplavz. Nakar se je del skupine, na čelu 
z županjo Občine Črna na Koroškem mag. 
Romano Lesjak, odpravil na delovno sreča-
nje k županu Działoszyna. Pogovor je tekel o 
možnostih medsebojnega sodelovanja tako 
med društvi kot tudi med občinama. Seve-
da smo tudi tukaj predstavili našo deželo 
na najboljši možen način, kar nam je v sko-
raj štiriurnem druženju tudi dobro uspelo. 
Sklenili smo, da se naslednje leto srečamo 
v Sloveniji. S tem pa še dneva in obveznosti 
ni bilo konec. Večer je bil posvečen donator-
jem, ki so podprli projekt naših gostiteljev, 
tako smo preživeli čas v prijetnem vzdušju, 
dobri družbi, ob odlični hrani ter kar je bilo 
najpomembnejše, veliko smo peli in plesali. 

S še dvema skupinama smo izmenjali zna-
nje, izkušnje, se učili plesov in pesmi drug od 
drugega. Nastopili pa smo tudi s svojim sple-
tom ter tako obiskovalcem predstavili tudi 
delček naše kulture. Sobotno dopoldne smo 
kljub dežju izkoristili za obisk Jasne Góre v 
kraju Częstochowa, pozno popoldan pa je 
sledil nastop na osrednji prireditvi, na kate-
ri smo se predstavili pred polno dvorano in 
tudi ob tej priložnosti poželi velik aplavz in 
navdušenje vseh gostov ter nastopajočih. Po 
končanem uradnem delu pa je sledilo dru-
ženje in ples z domačini ter še eno gostujočo 
polprofesionalno skupino Zespół Regional-
ny Magurzanie v našem hotelu, vse do po-
znih nočnih ur. Vsega lepega je enkrat konec 
in tako se je končalo tudi naše zelo prijetno 
druženje. Na poti domov smo si vzeli še čas 
za ogled Krakova ter rudnika soli Wielicz-
ka ter se v zgodnjih jutranjih urah z lepimi 
spomini na preživete čudovite dni v družbi 
nadvse prijaznih in gostoljubnih ljudi vrnili 
domov. Že naslednji dan smo nadaljevali z 
našimi nastopi in predstavitvami na Koro-
škem, tako da smo bili aktivni od začetka do 
konca leta 2016.
Ker pa je december tudi čas dobrih želja, 
čas, ko se ozremo nazaj in hkrati že kujemo 
načrte za naprej …, bi se v prvi vrsti rada 
zahvalila vsem članom FS KD Gozdar Črna 
na Koroškem, da je vsak s svojim časom in 
trudom pripomogel k temu, da lahko na 
tem mestu rečem, to leto je bilo pa res naše. 
Hvala Občini Črna na Koroškem, Zvezi kul-
turnih društev Črna, TIC Črna, vsem dona-
torjem in pokroviteljem, nastopajočim, obi-
skovalcem, skratka vsem, ki ste nam v tem 
letu stali ob strani in nam nudili pomoč in 
podporo. Hvala z željo, da bo leto 2017 za vse 
nas ravno tako uspešno, veselo, zdravo, da 
bo plesni korak uren in lahkoten ter da bos-
ta dobra volja in pesem odmevala povsod, 
kamor nas bo vodila pot. »Gozdarji« pa vsem 
vam želimo predvsem miren božič in srečno 
novo leto. 

Predsednica KD Gozdar Duša Komprej
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V ČRNI KLEKLJAMO ŽE 19 LET

Skrajni čas je, da se klekljarice sekcija Črna 
zopet oglasimo s svojim prispevkom, da 
malo spoznate, kaj smo v teh zadnjih letih 
delale in ustvarjale. Prihodnje leto bomo v 
Črni  praznovali 20 let klekljanja. O samih 
začetkih klekljanja v Črni  sem pisala že v 
decembrski številki leta 2007. 
Naš največji zalogaj je seveda vsakoletna 
razstava v času Koroškega turističnega te-
dna, kjer smo letos že enajstič samostojno 
razstavljale v prostorih poročne dvorane 
Občine Črna. Našo razstavo obiščejo klek-
ljarice iz cele Slovenije in tudi iz tujine (Ita-
lije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške …), kar je po-
membno tudi za obisk Turističnega tedna in 
za naš kraj. Pokažemo jim zanimivosti Črne 
in okoliških krajev; klekljarice se vračajo 
vsako leto, v vedno večjem številu, pa tudi 
drugi naključni obiskovalci nas radi obišče-
jo. Vsa ta prijateljska srečanja bogatijo naše 
znanje, krepijo vezi med ljudmi  in napolnijo 
naša srca z zadovoljstvom, saj je z dobrim 
obiskom poplačano naše trdo delo skozi vsa 
ta leta. V tem času smo menjale tudi našo 
mentorico, ki zaradi zdravstvenih težav svo-
jega moža ni mogla več hoditi k nam. Zame-
njala jo je Sonja Grl, ki je bila učenka Marije 
Apohal s Prevalj, ki je bil začetnica klekljanja 
na Koroškem in prva učiteljica klekljanja; ni 
treba poudarjati, da ima Tončka Strel dobro 
in natančno namestnico.
Da smo uspešne, je zasluga v našem sodelo-
vanju in enotnosti, prijateljstvu, ker če tega 
ni, se ne da delati in zato smo zaslužne prav 
vse in vsaka klekljarica posebej ima pri tem 
svoj delež. Klekljanje zahteva veliko odreka-
nja, vztrajnosti  in potrpežljivosti, le tako na-
stanejo kvalitetni in lepi izdelki za razstavo. 
Le mi vemo, koliko ur presedimo za BULO, 
da nastane en izdelek. Klekljanje se je v zad-
njih letih močno razširilo po Sloveniji, zato 
je skozi celo leto veliko razstav, nekatere iz-
med njih uspemo obiskati tudi mi. 

Ministrstvo za kulturo je kleklanje slovenske 
čipke razglasilo za živo mojstrovino držav-
nega pomena; status žive mojstovine prispe-
va k večjemu zavedanju o njenem pomenu 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 
da se poveča njena prepoznavnost ter da se 
spodbudi njeno ohranjanje, kar je izrednega 
pomena.
Vsako leto sodelujemo na srečanju pri Na-
jevski lipi, na dobrodelnih prireditvah Iskri-
ce v očeh v Ljubljani, kjer skupaj z občino, 
šolo in kmečkimi ženami pridobimo sredstva 
za letovanje naših otrok na morju, vsako leto 
sodelujemo na božičnem sejmu v Črni, kjer 
gostimo tudi pohodnike Čez goro k očetu, 
krasimo Kulturni dom ... Večkrat smo sode-
lovale tudi na RTV Slovenija v oddaji Dobro 
jutro in Slovenija danes, na Koroški regional-
ni televiziji … Razstavljale smo v Klubu Ko-
rošcev v Ljubljani, v dvorcu Bukovje pa smo 
februarja leta 2014 sodelovale na poročnem 
sejmu, kjer smo razstavljale na temo poroka. 
Razstavljale smo tudi v Gornjem Gradu, kjer 
smo spoznale Vezilje iz Boršta pri Trstu in z 
njimi navezale stike in tudi tam imele v me-
secu marcu leta 2014 samostojno razstavo, 
ki jo je posnela tudi italijanska televizija. Že 
dvakrat smo imele samostojno razstavo na 
otoku Šolti, kamor smo odšle skupaj z MePZ 
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Mato - leta 2013 in 2015; tam uspešno sodelu-
jemo s slovenskim kulturnim društvom Tri-
glav Split. Tudi v Železni Kapli  smo imele 
uspešno enomesečno božično razstavo leta 
2012 v Forumu Zarja, kjer smo razstavljale 
v okviru čezmejnega sodelovanja Duo Kun-
shandwerk in rokodelske kulturne dediščine 
v organizaciji Podjetniškega centra Slovenj 
Gradec.  Razstavljale smo tudi na vseh raz-
stavah v okviru Društva klekljaric Koroške,  
posebno odmevna je bila letošnja razstava v 
okviru 17. Svetovnega čipkarskega kongre-
sa OIDFA v Ljubljani (mednarodna organi-
zacija za klekljano in šivano čipko), ki smo 
jo imele v dvorcu Bukovje Dravograd, prav 
tako so bile takrat razstave tudi drugod po 
Sloveniji; tudi v Lepoglavi na Hrvaškem.
Sodelujemo s Podjetniškim centrom Slovenj 
Gradec in smo razstavljale v okviru tega v 
atriju NLB Slovenj Gradec leta 2012. Raz-
stavljale smo tudi na 20.  Bienalu domače in 
umetnostne obrti  v Slovenj Gradcu leta 2015 
in v Mislinji na Srečanju rokodelcev v janu-
arju leta 2015. Leta 2014 smo pomagale pri 
sprejemu in pogostitvi Akademske folklorne 
skupine France Marolt iz Ljubljane in pri 
pogostitvi in sprejemu obiskovalcev iz Šolte 
v mesecu januarju 2015. Sodelujemo pa tudi 
na božičnih sejmih v Pliberku, Mežici, Polja-
ni in še kje ter na Festivalu solzic v Kotljah, 
ki se odvija vsako leto.

Pri vseh dejavnostih imamo podporo naših 
mož, Stanko Grl nam vsako leto za razsta-
vo napiše novo pesem, sodelujemo s Tomom 
Jeseničnikom in Tomažem Simetingerjem. 
Vsem se iskreno zahvaljujem za sodelova-
nje. Podporo imamo tudi s strani Občine 
in  ZKO, kjer dobimo sredstva s prijavo na 
razpis. Veliko prispevkov gre iz naših žepov, 
nekaj pa nam jih prispevajo naši donatorji, 
za kar se jim seveda tudi zahvaljujem, saj 
brez njih ne bi uspele tako velikih finančnih 
zalogajev. Dobro sodelujemo tudi z društvi 
v Črni in z dobrim medsebojnim sodelova-
njem se da nekaj narediti, kar je prednost 
v našem kraju. V tem času smo prejele tudi 
številne pohvale in priznanja: spominsko 
plaketo Občine Črna za 10. let delovanja, 
Slavica Simetinger je prejela bronasti grb 
Občine Črna, Slavica Simetinger je v letu 
2016 sodelovala na natečaju v Žireh in do-
segla 2. mesto. Tudi v  osnovni šoli  je  6 let 
deloval klekljarski krožek, ki ga je vodila 
Boža Mlinar, nekaj časa ji je pomagala tudi 
Rozalija Štern, v tem šolskem letu  2016/2017 
pa je bilo menda premalo prijavljenih, zato 
ga žal ni več, kar je izredna škoda za otro-
ke in za kraj.  Pri mladih bi bilo treba vzbu-
diti spoštovanje do ročnih del, ne samo do 
klekljanja, tudi do drugih ročnih spretnosti, 
saj bo drugače v prihodnosti  vse to zamrlo. 
Klekljarski krožek pa poteka tudi v CUDV in 
ga obiskuje 5 gojencev, uči jih Boža Mlinar. 
Tudi mi žal neuspešno vabimo interesente, 
da bi se priključili naši sekciji, pa ni odziva.
Na koncu le še voščilo za vse Črnjane in bral-
ce Črjanskih cajtng: zdravo in miru polno 
novo leto 2017 vam želimo klekljarice sekcije 
Črna. Voščilo velja tudi za vse naše donator-
je, ker bomo tudi letos namesto voščilnic de-
nar namenile za dobrodelne namene.

Predsednica klekljarske sekcije Črna   
Ivanka Šušel

S R E Č N O   2 0 1 7
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KO ZAROPOTA MOTOR,
MI ZAIGRA SRCE

Ni vsak, ki ima motocikel in vozniško dovolje-
nje, pravi motorist. Ustrezna oznaka za mo-
torista je,  da je odgovoren do sebe in drugih 
udeležencev v prometu ter da uživa v vožnji. 
Inga Krajnc iz Žerjava je že celo življenje taka 
navdušenka nad jeklenimi konjički. Vedno je 
bila majhna in drobna, a je odlično obvlado-
vala motorje.

Njeno zanimanje za to dvokolesno cestno vo-
zilo se je začelo že v otroštvu. »Ko sem zasli-
šala ropot motorja, mi je srce kar zaigralo,« 
pravi danes 55-letna motoristka, »in izgleda, 
da imamo to v krvi: ati je imel Puha 175 ccm 
in druge motorje, tudi mama je znala vozi-
ti ta isti motor,  ko je hčerka naredila izpit, 
je kupila 250-kubičnega Kavasakija ZZR,  
njen partner ima motor, tudi oba vnuka sta 
navdušena nad motorji, moj partner tudi, 
praktično cela 'familija', že tretja generacija 
zapored. Menda imamo bencin v krvi, veter 
v laseh in nasmeh na ustnicah! Avto, ki ga 
imamo pri hiši, je na drugem mestu, bolj za 
mamo peljat k zdravniku in podobno.« 

Inga Krajnc je obiskovala osnovno šolo v 
Črni, šolanje pa nadaljevala na RŠC-ju v Ve-
lenju in se izučila za poklic strojnega tehnič-
nega risarja. Živela je v skromnih razmerah 
ob dveh sestrah in mami samohranilki, ki je 
opravljala dve službi, da je preživljala druži-
no. Njena prva zaposlitev je bila na TOM-u, 
na  Glančniku, ob razpadu le-tega pa je pos-
tala trajni presežni tehnološki višek in od 
takrat je brezposelna.
Vozila je že celo vrsto različnih motorjev: 
Tomosovega jermenarja, poni  expresa, tro-
brzinca, APN 4, APN 6, JAWO 350 ccm, MZ 
ETZja 250 ccm, Daelima Evolution 125 ccm, 
Drag Starja 250 ccm, Kawasakija ZZR 250 
ccm, Kawasakija  GPZ 250 ccm, razne sku-

terje  in  še bi se kaj našlo. Rada ima sta-
rodobnike ter  čoperja  HONDO  SHADOW  
750 ccm,  ki pa je njena  strast  in hkrati njen 
najljubši motor.

»Res sem potegnila tudi 200 km na uro, a le 
za preizkus. V mladosti sem znala malo bolj 
pritisniti na plin, a nikoli nisem divjala po ce-
stah. Večinoma sem vozila počasneje, opazo-
vala okolico in se rada srečevala z drugimi 
motoristi.« 

V Velenju je spoznala Vilija Pečovnika, ki jo 
je opazil na vožnjah in povabil v moto klub 
Moto veterani Šoštanj. Kasneje so se ženske 
odcepile in naredile sekcijo Angeli ceste, iz 
katere je nastal moto klub Angeli ceste, a je 
kasneje izstopila zaradi finančnih in drugih 
obveznosti. Utrpela je tudi nekaj poškodb, 
z zapestjem ima še danes težave. »Pa saj to 
spada zraven, tako kot pri vsakem športu!« 
Ko ji povem, da na Japonskem ne dobiš izpi-
ta, če ne znaš pobrati motorja s tal, se mi na-
smehne in pove: »Saj to ni težko: zadenjsko 
ga tiščiš navzgor, ko pa ga dvigneš dovolj vi-
soko, ga hitro preprimeš in obvladaš.«
Delno tudi popravlja motorje. »Kak cilinder 
sem že zamenjala pa obročke na batu, zajle 
in auspuh, več ne, mašine še nisem razdira-
la, sem pa veliko razstavljala in sestavljala 
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kolesa. Večinoma sem se držala zase, bila 
sem sramežljiva, zato pa sem bila pogosto v 
drvarnici in šraufala in delala razne ekspe-
rimente. Naredila sem dvokolo iz dveh poni 
koles, pa tudi prikolico za moped in že smo 
divjali čez most in naokoli. Marsikatera ide-
ja ni bila izvedljiva, ker ni bilo denarja. Ko 
je bila nečakinja stara tri leta, sem ji nare-
dila poganjavčka, ki je zadnje čase tako po-
pularen – že takrat mi je bilo logično, da so 
malčkom pedala le v napoto. Odstranila sem 
jih, od sestre Ivice sem bila kasneje kregana, 
a Rebeka se je res takoj začela poganjati in 

obvladala vožnjo. To je bilo petindvajset let 
nazaj!«
Zadnje čase se vozi z motorjem bolj poredko, 
nekoč pa so prevozili celo Slovenijo in se po-
dali tudi čez meje. Poigrava se z idejo, da če 
bi imela denar, bi naredila trikolesni motor.

Da ji življenje ni monotono, se venomer lote-
va kakšnih ročnih del. Dela makete motorjev 
iz lesa, žic ali iz odpadnih pločevink. Izreže, 
zrola, pregiba in potem poveže z žico. Krasi-
la je motoristične čelade z rogovi in konjski-
mi repi ter jih oblačila v usnje in kravjo kožo. 
Motoristične lajbiče in jakne je obogatila z 
neti, zvezdicami, podobami orlov in s pasovi.
»Saj niso vse ideje moje, a rada ustvarjam, 
delam dekoracije, marsikaj podarim, z vnu-
koma je na tak način fajn cajt zabijat.« Doma 
se, delovna in iznajdljiva, kot je, loteva tudi 
bolj praktičnih del: polaganja ploščic, dozi-
dave sten, vodovodne napeljave, tudi pohi-
štva. »Samouk sem: gledam druge, probam 
in rata! Pač bolj amatersko. Raje to, kot pa 
pomivati posodo!«
Ne jezi se, če v Jazbini kdaj pa kdaj ni inter-
neta, tako ji ostaja več časa. Piše pesmi: ob-
javljala je v nekdanjem dijaškem časopisu in 
kasneje v Šumcu, sedaj pa preko FB s prija-
teljicami sestavljajo rime. Rada ima glasbo, 
planinari, nekoč je trenirala karate
»Saj je bilo vzponov in padcev,« zaključuje 
najin pogovor, »a se vedno kar dobro pobe-
rem, hvala bogu!« 

Sedaj si dela svoj motoristični muzejček. Če 
se boste sprehodil mimo hiše na Mrdavso-
vem, kjer prebiva, vas bo zbirka zagotovo 
pritegnila. V imenu bralcev Črjanskih caj-
tng sem ji zaželela še veliko veselja ob njenih 
hobijih, predvsem pa, da bi ji bil motor še 
naprej najboljši spremljevalec.

Irena Greiner

OBVESTILO BRALCEM
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na občinski spletni strani. http//www.crna.si/
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Pri Rariju. Koprivna, oktober 2016.

VERDELOVI IZ BOROVELJ

INTERVJU

Pri Rariju v Koprivni. En sam mir in spokoj. 
Pogled ti objame širjavo gozdov, ki se spuš-
čajo strmo v dolino Meže in se pnejo na na-
sprotni strani v strm osojni breg, prav tako 
porasel s temnimi gozdovi; cerkvica sv. Ane, 
zadaj skalni vrhovi  Raduhe, mogočni masiv 
Olševe, nad vsem pa modro nebo … Imaš ob-
čutek, da vdiraš v to idilo narave. Toda priti 
gor (980  nadm. v.) in se vrniti v dolino je eno, 
živeti in preživeti v tem svetu je nekaj povsem 
drugega. In vendar so te strmine in plast ro-
dovitne zemlje na njih preživljale kdove ko-
liko rodov Rarijev*, dokler niso odšli … Na 
mestu te domačije sta MELHIJOR IN ROMA-
NA VERDEL postavila novi dom v spomin 
na njegove prednike. Živita v Borovljah, sta 
državljana Avstrije in Slovenije, predvsem pa 
se vse življenje trdno zavedata svojih sloven-
skih korenin.
Gospod Melhijor nam je razkrival svojo 
nadvse nenavadno življenjsko pot, ki je eno 
samo uspešno delovanje za ohranjanje slo-
venstva onkraj naših meja.

Domačija Pri Rariju v Koprivni
Kmetija v velikosti 64 ha se razprostira nad 
Lipoldom na nadm. višini okoli 980 m. Oko-
li domačije je nekdaj bilo veliko njiv. Redili 
smo do 12 glav živine, tudi kakega konja smo 
imeli in vole za oranje. Ko je bil oče mlad in 
so živeli še moji strici, pa je bilo v hlevu po 
25 glav živine. Iz farne kronike imam izpis, 
dobil sem ga kot darilo, kjer piše, da je leta 
1633 tu živel Nikolaus Rari. V naslednjih sto-
letjih se je naš priimek spremenil v Verdel. 
Pravijo, da se je v času 30-letne vojne, ko so 
mlade fante vključevali vanjo, tod okoli skri-
valo veliko takih fantov. V Koprivni je bilo 
eno posestvo s hišnim imenom Pri Verdelu. 
In tam naj bi se skrival fant, ki je prišel iz Ni-
zozemske. Ta naj bi se priženil k Rariju in od 
takrat se tako pišemo. Imam še dokumente, 
kjer so popisani trije rodovi nazaj in je vpi-
san tudi tisti, ki je prinesel priimek Verdel 

k nam. To so domneve, ki pa imajo osnove v 
dokumentih. Srečal sem se tudi z Nizozem-
ci, ki prihajajo v kamp blizu Borovelj. Dva 
starejša zakonca sta rekla, da je pri njih več 
družin s priimkom Verdel. 

Otroštvo in mladost ste preživljali na tej do-
mačiji.
Mama se je pisala Potočnik in je bila doma 
s Prevalj. V Zagradu je imela lepo kmetijo s 
45 ha zemlje. Posestvo je bilo zložno, imeli 
so tudi stroje, kolikor so takrat bili, oče pa 
je bil doma tukaj. Ko sta se okoli 1925. leta 
poročila, sta imela dve posestvi z nad 100 ha 
zemlje. Najprej sta živela na maminem po-
sestvu, kjer sta se jima rodila starejša dva 
brata. Tretji  brat pa je bil leta 1929 že tukaj 
rojen in vsi mi  za njim tudi. Bilo nas je deset 

*Izpis iz knjižice Janeza Mrdavšiča, Krajevna in 
domača imena v občini Črna na Koroškem in 
njeni širši okolici, stran 64:
Rari
Rari, Rarika, pri Rariju (p'r rarijo), Rarijev (ra-
riju).
Koprivna. ZSSP ga ne omenja. Priimek Rar pa 
nastopa samo v Konjicah.
1633: »Niclaus Rarej«; 1762: »Domus et Hueba Ra-
rej ‒ Joanes Rarej.«
Morda iz Berard, skrajšane oblike imena Bern-
hard.
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Romana in Melhijor Verdel pred svojo domačijo. 
Koprivna, oktober 2016.
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otrok, še eden je umrl. – Od teh nas živi še 
pet. –  Mama je bila v daljnem sorodstvu z dr. 
Sušnikom in z družino Lodrant.
Ko sta začela živeti tukaj, so se začele težave 
predvsem ekonomske narave. Mamino po-
sestvo sta morala prodati, naše posestvo pa 
je rešila babica, ki ga je odkupila in ga za-
pisala mojim tedaj že rojenim trem bratom. 
Spomnim se nekaj težkih prizorov, ki so se 
odvijali pred mojimi otroškimi očmi. Hudo je 
bilo nam, otrokom, kaj šele naši mami. 
Mama se je mučila s kmetijo. Otrok nas je 
bilo veliko, oče ji ni bil v pomoč. Sedem let 
je bil v bolnici v Celovcu. Takrat smo otro-
ci doraščali, vsi smo bili navajeni delati in je 
kar šlo. Njive, travniki – vse je bilo v strmi-
nah. Bilo je znano, da je v Koprivni največ 
strmine pri Rosu, potem pri Rariju, potem 
pri Novaku. Njive pa so bile zelo rodovitne. 
Zraslo je vsakršno žito: rž, pšenica, oves, ječ-
men, sejali smo ajdo, lan in vse je gratalo. De-
lali smo tudi novne (požgali les, prekopali in 
očistili svet) in tam tri leta zapored sejali rž. 
Iz te moke je bil najboljši kruh in ga pri nas 
ni manjkalo. Krompir je bil, zelje, fižol, z vrta 
vsa zelenjava, sadje je obrodilo, hruške in ja-
bolka smo v peči sušili. Ni bilo obilja v dana-
šnjem pomenu besede, a lačni nismo bili. 
V času vojne smo podpirali partizane, saj so 
bili povečini domačini in smo jim postreg-
li, pa odpočili so se pri nas. Tudi Nemci so 
hajkali tod okoli … Za podporo partizanom 
imam tudi priznanje naši domačiji.

Počasi sem odraščal za v šolo. V vojnem času 
v Koprivni ni bilo pouka. Ponovno so otroci 
šolo začeli obiskovati leta 1946. Jaz sem bil 
star deset let in sem takrat prvič šel v šolo. 
Učil nas je Franjo Trnovšek (oče znanega 
gledališkega igralca Petra Trnovška). Se-
veda je bila šola pri sv. Jakobu. Učil sem se 
dobro in 1. in 2. razred naredil normalno v 
dveh letih, potem pa so mene in še tri sošolce 
dali v 4. razred in smo v tistem letu izdelali 
3. in 4. razred. Nato pa je učitelj svetoval mo-
jim staršem, naj me pošljejo v gimnazijo na 
Ravne. Res sem bival v internatu in eno leto 
obiskoval gimnazijo na Ravnah. 
Domov nismo hodili, zato nisem vedel za te-
žave, ki so jih imeli doma. Starejša dva brata 
sta služila vojaški rok, najstarejši v Beogra-
du, drugi v Dubrovniku. Oba sta naredila 
oficirsko šolo. Tretji brat pa bi moral k voja-
kom in je prišel na predvojaško vzgojo pod 
poveljstvo svojega brata. To pa nekako ni šlo; 
mlajši ga ni poslušal niti ubogal. Potem je do-
bil poziv k vojakom. Tudi to mu ni dišalo in 
je skupaj z dvema prijateljema prebegnil v 
Avstrijo. 
Ustalil se je pri nekem kmetu, se zaljubil v 
njihovo hčer in se vse bolj vživljal v tisto oko-
lje. 
Poznal je razmere doma, saj je bil vsa leta 
oče grob do vseh po vrsti in vse težje so to 
prenašali. Z domačimi je imel stik in je za-
čel nagovarjati mamo, da bi vsi odšli od tod 
čez mejo. Večkrat je prišel domov in vztrajal, 
naj odidejo. Med drugim je mama imela tudi 
pomisleke glede mojega šolanja, ker sem se 
dobro učil, češ da v Avstriji ne bom imel teh 
možnosti. Brat pa je povedal, da tudi sin tega 
kmeta hodi v Železno Kaplo v šolo in se bom 
lahko tudi jaz šolal. Za te pogovore nisem ve-
del, ker nisem bil doma. Ko pa sem nekoč 
prišel domov, se nisem več vrnil na Ravne, 
ker se je mama odločila, da res odidemo v 
Avstrijo. Državna meja je bila kar blizu. Ve-
delo se je, da oče ne bo šel z nami. Takrat so 
ga napotili v Črno k sorodnikom, kamor je 
večkrat šel. Doma pa je bilo vse pripravljeno 
za odhod. Mama je z vsemi otroki krenila od 
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Otroci dvojezičnega vrtca in varstva v Borovljah 
uprizarjajo igro  Rdeča kapica.

doma na pot. Zraven smo gnali tudi 10 glav 
živine. Pristali smo pri kmetu Rastočniku, 
ki je bil kar na oni strani Koprivne. Takrat 
sem bil star 14 let. Imeli so pol leta starejšega 
sina in s tem sva se dobro razumela in kma-
lu postala prijatelja. Za moje šolanje se nih-
če več ni brigal in postal sem hlapec. Mama 
je bila od vsega trpljenja že precej bolna. Po 
nekaj letih je šla s te kmetije živet k mojemu 
starejšemu bratu, ki je zelo lepo skrbel za 
njo, vendar je že 1959. leta umrla. Ker je ho-
dila v šolo (rojena leta 1900), je pisala, brala 
in govorila tudi perfektno nemško in je bila 
za tiste čase napredna. 

Kako ste vendar ušli tej v naprej določeni 
usodi?
Tam sem moral delati vse, kar je pač bilo. 
Ker sem prej bil eno leto na gimnaziji, mi to 
nekako ni ustrezalo. Pa je starejši brat našel 
manjšo kmetijo v Remšeniku, se odselil in za-
čel delati pri grofu Thurnu. Takrat sem odšel 
z njim in tudi jaz sem delal za grofa. V gozdu 
smo podirali drevje. Zaslužili smo zelo dob-
ro. Vendar sem bil po cel teden od doma. V 
ponedeljek smo 'nabasali' živila, hrano, peš 
odhajali po tri ure daleč v les, trdo delali cel 
teden in se ob sobotah vračali domov. To je 
trajalo tri leta in pol. Večkrat sem razmišljal, 
ali bom celo svoje življenje delal v gozdu. Vse 
bolj sem spoznaval, da to ni zame. 
Takrat sem spoznal tudi svojo bodočo ženo 
Romano, bila sva soseda. Imela je sorodni-
ke v Borovljah in je svetovala, naj si poiščem 
kako delo v tem kraju. Tam je bila tovarna, 
žičarna. Povprašam in mojster mi reče, naj 
se pridem predstavit. Šel sem v Borovlje, se 
predstavil in šef mi je odgovoril, da lahko 
naslednji dan začnem delati pri njih. Takrat 
sem bi mlad, močan, zdrav fant, zato so bili 
nad menoj navdušeni. Tako sem 15. avgusta 
leta 1955 začel delati v tej tovarni. To je bila 
velika sprememba na bolje. Delo je bilo sicer 
težko, a delal sem po 8 ur dnevno, popoldan 
in zvečer sem bil doma in tudi dobro sem za-
služil. Z bodočo ženo sva se spoznavala, leta 
1956 sva dobila manjše stanovanje in se isto 
leto že poročila. 

Takoj na začetku sem se začel strokovno iz-
obraževati. Seveda sem moral znati čim prej 
in čim bolje nemško, v Borovljah brez nem-
ščine ni bilo nič. Dobil sem neko dovolj spe-
cialno delo, ki sem ga sorazmerno hitro in 
dobro obvladal. Postal sem namestnik moj-
stra in še sem imel možnosti napredovanja. 
V tej tovarni sem nato delal 30 let. Leta 1985 
je bilo naenkrat rečeno, da bomo pri nas iz-
delovali izdelke iz jekla, na Štajerskem pa, 
kar je iz železa. Vendar so naenkrat vse pre-
stavili na  Štajersko in tako smo postali brez-
poselni oziroma so nas 45 določili  za šolanje 
v Celovcu. To je bilo šolanje, kjer smo morali 
v enem letu osvojiti štiriletni program. Izpit 
pa je bil za nas enak kot za one, ki so se šo-
lali 4 leta. Zelo zahtevno je bilo, saj sem bil 
pri 49 letih spet učenec. Precej mi je poma-
gala praksa, zaradi katere sem mnoge reči 
hitreje dojemal. Pri pisnih izdelkih (v nem-
ščini) so mi malo spregledali, ker nisem imel 
nemške osnovne izobrazbe, pri praktičnem 
znanju pa sem izstopal. Izpit sem opravil s 
prav dobrim uspehom. Takoj sem spet dobil 
službo pri nemski firmi Haaf in sem tam de-
lal še 7 let do upokojitve.
To je bila moja poklicna pot.

V Borovljah ste bili skoraj vsa leta vpeti v 
družbeno dogajanje in življenje v tem mes-
tu. 
Velikokrat sem se pozneje spomnil učitelja 
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Melhijor Verdel je bil kot dolgoletni predsednik 
Posojlinice med drugim odgovoren za postavitev 
novega poslopja v centru mesta Borovelj

Franja Trnovška, ki nam je večkrat govoril o 
'naših bratih onstran meje na Koroškem'. Ni-
sem vedel, na koga misli, kdo naj bi bili 'naši 
bratje'. Pojma nisem imel. Ko smo prišli v Že-
lezno Kaplo, mi je takoj postalo jasno, kdo so 
'naši bratje' in kateri to niso! Tam je obstaja-
lo slovensko društvo Zarja in začutil sem, da 
sodim med nje. Zavedanje, da sem Slovenec, 
se je v meni v tujem okolju vse bolj utrjevalo. 
Prav zaradi tega zavedanja se nikoli v življe-
nju nisem upognil, četudi smo stalno živeli in 
še živimo pod pritiski.   Leta 2020 bo sto let od 
plebiscita in v teh letih se je asimiliralo več 
deset tisoč Slovencev!  
Takoj sem se vključil v slovensko društvo 
Zarja v Kapli, tam pel v pevskem zboru, ka-
plan je režiral igre, kjer sem igral. Ves mlad 
sem nekoč igral župnika, a so me tako dobro 
maskirali, da sem izgledal že v letih. V Ka-
pli sem v slovensko Posojilnico vlagal denar. 
Dobro sem zaslužil in imel sem kar nekaj de-
narja. V bližini Borovelj sva z ženo – danes 
je to že del mesta – kupila parcelo 1000 m² in 
leta 1957 začela graditi hišo. Jeseni nasled-
nje leto sva se vselila in od takrat je to najin 
dom. Otrok še nisva imela. Leta 1959 pa se 
nama je rodil sin Roman, leto in pol pozneje 
še hči Irena in leta 1968 še mlajši sin Mar-
jan, tako da imava tri otroke. Vsi so visoko 
izobraženi: sin Roman je študiral glasbo in 

slavistiko v Grazu in je ravnatelj Slovenske 
glasbene šole dežele Koroške, poučuje tudi 
na Slovenski gimnaziji v Celovcu; hči Irena 
je študirala na Dunaju in je psihologinja; 
mlajši sin Marjan je obiskoval gimnazijo, 
naprej pa ni želel študirati, ampak se je izu-
čil za tipografika in s tem delom si še danes 
služi kruh. 

Kako ste prišli v samo vodstvo slovenske Po-
sojilnice v Borovljah?
Z ženo sva kupila svet, da bi zgradila hišo. 
Za zemljo je še bilo, za gradnjo pa denarja 
ni bilo več. Šel sem v slovensko Posojilnico 
v Borovljah, da bi najel kredit. Pa me je ta-
kratni predsednik takoj predlagal za člana 
upravnega odbora Posojilnice in leta 1957 
sem bil že izvoljen v njen odbor. Od takrat 
naprej sem bil kot odbornik na različnih po-
ložajih te gospodarsko pomembne ustanove 
neprekinjeno kar 52 let. Zadnjih 16 let sem 
bil predsednik nadzornega odbora. 
Ko sem bil leta 1957 izvoljen v upravni od-
bor, Posojilnica ni imela svojih prostorov 
niti nobenega nameščenca. Saj tudi ni bilo 
denarja. Ko sem odhajal, je bilo zaposlenih 
nad 20 ljudi, Posojilnica je delovala in še de-
luje v modernem poslopju, ki smo ga v teh le-
tih zgradili. Bil sem predsednik gradbenega 
odbora. Zato sem ob otvoritvi tega poslopja 
leta 1994 prejel zlato priznanje dr. Janežiča 
(srebrno sem prejel že leta 1975.) Priznanje 
so poimenovali po 'očetu slovenskega ban-
čništva'. Bil je  Slovenec, ki je v Šentjakobu 
leta 1872 ustanovil prvo slovensko Posojil-
nico, iz katere se je z leti razvila Reifeisen-
bank, ki je danes 3. največja banka v Avstriji. 
To priznanje lahko ima samo 6 Slovencev na 
Koroškem; ko imetnik umre, lahko tako pri-
znanje dobi naslednji. V zvezi s tem imam še 
eno pomembno priznanje.  Naša Posojilnica 
je članica Reifeisenbanke, ki ima sedež na 
Dunaju. Ker sem bil 50 let neprekinjeno vsa-
ka 4 leta izvoljen za nadaljnjo dobo, sem od 
Reifeisenbanke dobil zlato priznanje. Pode-
litev je bila v Porečah pri Vrbskem jezeru, 
kamor mi je prišel direktor Reifeisenbanke 
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osebno to priznanje podelit. Povedal je, da 
sem edini v Avstriji, ki sem si zaslužil to vi-
soko priznanje. Slovenska Posojilnica je bila 
vsa leta trden finančni temelj in podpora 
slovenskemu življu v Borovljah in okolici. 
Deloval sem na štirih področjih: prvo je bilo 
poklicno, drugo je bilo omenjeno delovanje v 
slovenski Posojilnici, naslednje pa delovanje 
v Slovenskem prosvetnem društvu Borovlje 
in še kot občinski odbornik, predstavnik Slo-
vencev.
 
V Slovenskem prosvetnem društvu Borovlje 
ste delovali desetletja in tudi na tem podro-
čju imate kaj pokazati.
Društvo ima namreč bogato tradicijo, saj je 
bilo ustanovljeno že leta 1870. Doživljalo je 
vzpone in padce, nekoč je za 15 let celo pre-
nehalo delovati. Starejši so še pomnili pred-
sednika društva pred vojno, ki je bil zelo za-
služen za uspešno delovanje. Imeli so močan 
pevski zbor, razgibano gledališko dejavnost 
… Vendar je bil med vojno izgnan v tabori-
šče. Vrnil se je zelo bolan in kmalu umrl. Na-
slednik ni bil najbolj uspešen. V 70 letih ni 
bilo nobene skupine več, dejavnost društva 
je povsem zamrla. S tem je v Borovljah za-
miralo tudi slovenstvo. Kar hitro so me na-
govorili, da sem šel v odbor društva in leta 
1981 sem postal predsednik Slovenskega 
prosvetnega društva Borovlje. To funkcijo 
sem opravljal 27 let. Zdaj moje delo nada-
ljuje sin Roman. Takrat smo bili Slovenci v 
Borovljah že 'odpisani'. Tudi Slovenci so bili 
mnenja, da se ne da nič več narediti. Mislil 
sem drugače. 
Ko sem prevzel predsedniško mesto, se je 
začela v Borovljah močno razvijati sloven-
ska kultura. Sin Roman je isto leto ustanovil 
moški zbor. Še prej, leta 1974, pa je iz naše 
družine izhajal ansambel Drava, prva povoj-
na slovenska skupina v Borovljah. Ko so po 
radiu slišali za slovenski ansambel Drava iz 
Borovelj, so se spraševali, češ kakšen sloven-
ski ansambel, saj v Borovljah ni nič več slo-
venskega. Vendar so igrali in peli slovensko 
narodno glasbo in imeli ogromno nastopov. 

Gostovali so po Koroški, v Sloveniji, po celi 
Evropi so bili. Ansambel še obstaja, vendar 
v večjem obsegu in vsi člani so glasbeno izo-
braženi. Takrat se je začelo širiti delovanje 
Slovencev iz naše družine navzven. Delovali 
smo v vse več skupinah in dejavnostih, pri-
dobivali nove in nove člane, vse več se jih je 
zavedalo, da so Slovenci in z veseljem so se 
nam pridruževali. 
Sin Roman še danes vodi Komorni zbor v 
Borovljah, je predsednik Slovenskega pros-
vetnega društva in predsednik Dvojezične-
ga otroškega vrtca Borovlje. Nad 25 let vodi 
Mešani zbor Pevskega društva na Selah. 
Tudi komponira. Najbolj odmevni in uspešni 
sta dve njegovi maši, ki jo sooblikujejo med 
drugim člani Slovenske filharmonije. Zad-
njo so izvedli v mnogih cerkvah, tudi v stol-
nici v Ljubljani, na Višarjah, v Selah, seveda 
v Borovljah in drugod,  v Tržič jih vabijo … Je 
pa ta maša res lepa, čudovita je. Tudi v Črni 
so jo izvedli pred nekaj leti, tisto prvo. 
V kulturnem domu, ki pa je skoraj propadel, 
je takrat delovala tudi slovenska Posojilnica 
in Hranilnica. Takrat je izšel nov zakon, po 
katerem smo morali vse hranilnice združi-
ti v boroveljsko, poslopje pa je bilo povsem 
dotrajano. Društvo je imelo 32.000 šilingov, 
ocenili pa so, da bi obnova stala okoli 3 mili-
jone šilingov! Kaj zdaj? … Nisem popustil. Bili 
smo iznajdljivi – zgodba je dolga. Imeli smo 
nekaj nepremičnin, imel sem dobre stike z 
ministrstvom na Dunaju, kjer so mi veliko 
pomagali. Iskal sem vse mogoče zveze. Tudi 
v Slovenijo smo dali prošnjo, a ni bilo odziva. 
Res je obnova stala okoli 3 milijone šilingov 
in ta denar sem spravil skupaj. Ves čas ob-
nove pa  so potekale razne dejavnosti. Imeli 
smo gledališko skupino, ki sem jo vodil (in v 
glavnem igral glavne vloge), deloval je pevski 
zbor … Ponovna otvoritev popolnoma preno-
vljenega slovenskega kulturnega doma je 
bila leta 1990. V njem je prelepa, nad sto let 
stara, obnovljena gledališka dvorana, kjer 
se odvijajo razne prireditve, predavanja, sre-
čanja … Zgoraj so še 4 stanovanja. Delovanje 
našega društva se je dobesedno razcvetelo, 
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Kulturni dom pri Cingelcu na Trati 

saj smo imeli 7 dejavnih skupin, v katere so 
bili vključeni od najmlajših do odraslih čla-
nov. Tudi danes je v našem, slovenskem kul-
turnem domu zelo živahno. Tudi nemško go-
vorečim pustimo včasih igrati njihovo igro; 
tistim, ki so nam naklonjeni. 
Za svoje delo sem prejel vrsto priznanj kot 
npr. odličje ZKO Slovenije s srebrnim lis-
tom za dosežke v slovenski kulturi, postal 
sem častni predsednik in dobitnik priznanja 
SPD Borovlje ob nakupu kulturnega doma 
pri Cingelcu na Trati, kjer sem prostovoljno 
in brezplačno delal nad 5000 ur, dobil sem 
priznanje zveznega predsednika Republike 
Avstrije dr. Fischerja za delo in dosežke v 
Občini Borovlje in še več jih je.

Slovence ste predstavljali tudi kot občinski 
odbornik Občine Borovlje. Kakšni so odno-
si med Slovenci in večinskim prebivalstvom 
danes?
Da boste malo vedeli, kakšno je vzdušje na 
Koroškem. Sicer smo dobili nekaj dvojezič-
nih krajevnih tabel, a dosti manj, kot je to 
bilo predvideno po državni pogodbi. Doda-
tni napisi pa so ostali le v močeh posame-
znih občin. Realnost je ta, da je npr. bilo v 
občini Žitara vas v neki vasi 70 odstotkov 
ljudi za dvojezični napis, a je občina prezrla 
večinsko mnenje vaščanov in prošnji ni ugo-
dila. Po zakonu bi jo lahko postavili, a table 
ni. Odvetnik Rudi Vovk je nekaj pisal o tem, 
a je bil takoj označen za ekstremista. Vse je 
v redu, če si tiho, če vse sprejemaš. Če pa ne-

kaj malega hočeš, pa če imaš stokrat prav, 
pa že motiš in oviraš ne vem koga. Nas pa 
je nekaj, ki se nikoli ne bomo vdali; taki smo 
bili in taki bomo umrli. 

Kako je v Borovljah?
Slovenci v Borovljah imamo res veliko, og-
romno smo naredili, ampak z lastnimi moč-
mi. S strani Občine nismo imeli veliko pod-
pore. Občina Borovlje je uradno dvojezična 
občina, kjer je slovenski jezik tudi uradni je-
zik. A o tem ni duha ne sluha. Bom navedel 
nekaj dogodkov.
V nekem času smo se zelo trudili, da bi imeli 
v Borovljah tudi skupino slovenskega otro-
škega vrtca. Prva leta so za razvoj otroka 
najpomembnejše obdobje tudi glede odnosa 
do našega rodu. Kar 15 let smo se trudili za 
to, pobirali podpise od staršev, a smo bili s 
strani Občine deležni le večnih obljub. Po-
tem sva jih skupaj z našim odbornikom tako 
daleč pripeljala, da so morali dati na dnevni 
red občinske seje, ali slovenska skupina vrt-
ca bo ali ne bo. Da bi se tudi tokrat izognili 
privolitvi, so se po strankarskem premisle-
ku odločili, da bo glasovanje tajno. Ko smo 
se odločali o velikih, usodnih temah za naše 
mesto, ko smo kdaj odločali o milijonih, ni-
koli nismo glasovali tajno, za našo ubogo 
skupino pa smo glasovali na ta način. Taka 
je pač strankarska politika. Izid tega odloča-
nja je bil od 27 odbornikov: 11 ZA, 16 PROTI. 
Zdaj smo vedeli, da nimamo nobene šanse 
več. To dejanje je v meni zbudilo tak odpor, 
da sem vedel, da nikakor ne bom odnehal. 
Še isti večer smo sedli skupaj in iskali od-
govor na vprašanje, kaj naj naredimo. Ugo-
tovili smo, da bomo prišli do svojega vrtca 
le, če bomo ustanovili lastni slovenski vrtec. 
Takrat se nam je odprlo kup vprašanj: kako 
do prostorov, od kod denar …Tisto noč sem 
bolj študiral na to, kot spal. Mi smo imeli 
že takrat poslopje posojilnice in del te hiše 
je bil prazen. Lahko bi tam imeli vrtec. Ker 
sem imel izkušnje z gradnjo posojilnice, so 
me kar zadolžili za prilagoditev teh prosto-
rov. Predračun je bil milijon šilingov. Pa so 
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mi moji sodelavci obljubili, da ga bodo zbra-
li, naj kar začnem graditi. Časa do začetka 
šolskega leta sem imel dober mesec! Če bi 
to zamudili, bi bili spet na začetku. Povabil 
sem znanega arhitekta Vovka, s katerim sva 
dobra znanca, naj pogleda obstoječe pro-
store, površine za igrišča … Opozoril me je 
na zelo visoke standarde, ki jih zahtevajo za 
to dejavnost. Po treh dneh sta prišla še dva 
inženirja, ugotovila, da so  prostori v stavbi 
ustrezni za predelavo. Potem igrišče! Norma 
za eno skupino je 800 m² površin za igrišče. 
Mi smo imeli tam tri hiše in 900 m² zemljišča, 
vendar bi lahko porabili le 350 m², ostalo pa 
je bilo parkirišče. Po namigu strokovnjaka, 
kako lahko to zahtevo speljemo, smo na nek 
način dobili dovoljenje za gradnjo. In smo 
se lotili adaptacije. Po trije so naenkrat de-
lali v prostorih. Ropotalo in delalo se je cele 
dneve in po enem mesecu so bili prostori 
pripravljeni, da jih pregleda komisija. Tri 
manjše stvari smo morali popraviti in dobili 
smo dovoljenje za delovanje vrtca. Norma, 
da dobiš državno subvencijo, je od 15 do 25 
otrok, zato je naših 17 otrok Slovencev jese-
ni, leta 1997, vstopilo v nove prostore sloven-
skega vrtca. Kakšen dosežek, kakšno veselje 
je bilo to! 
Po treh letih je bil vrtec strokovno tako us-
pešen, da je dobil priznanje Evropski žig. 
Starši so bili navdušeni in otrok je bilo vsako 
leto več. In prav po treh letih sem moral spet 
graditi! Imeli smo skupino več in morali smo 
imeti še eno igralnico. Podrli smo eno hišo in 
pridobili lepo igrišče. Potem se je dogajalo, 
da so ženske že vnaprej rezervirale prostor 
za otroka v našem vrtcu. Učni jezik je bila 
slovenščina, učili pa so se tudi nemško in 
angleško. Imeli smo  obisk iz Bruslja, prišel 
je tudi vaš poslanec Peterle in igral na orgli-
ce. Otroci so odgovarjali slovensko, nemško, 
angleško in naredili nanje zelo dober vtis. 
Vsi, ki obiskujejo naš vrtec, se potem prija-
vijo tudi v dvojezično osnovno šolo. Prijavili 
smo tudi otroško varstvo in imamo v njem 
20 otrok, tako imamo še eno skupino. Kupi-
li smo še eno hišo in tam imamo najmlajše. 

Tako zdaj našo ustanovo obiskuje 120 otrok. 
Imamo še podružnico vrtca na Selah, ki sodi 
pod naše okrilje. Na našem področju razvo-
ja predšolske vzgoje je to višek, ki smo ga 
dosegli. Za razvoj slovenskega predšolskega 
izobraževanja sem prejel posebno priznanje.
Treba je tudi povedati, da se veliko nemško 
govorečih vključuje v našo ponudbo dvoje-
zične vzgoje in izobraževanja. Slovenci smo 
bili zmeraj odprti tudi za drugače govoreče 
in že od leta 1981 naprej organiziramo prire-
ditev Dober večer, sosed. Za moje delovanje 
v smislu sožitja sem od Občine Borovlje pre-
jel odličje v zlatu. 
Pet slovenskih ustanov imamo v Borovljah, 
dvojezične table pa nismo dobili, četudi so 
Borovlje dvojezična občina. 164 dvojezičnih 
tabel je dobila Koroška, ampak veliko pre-
malo. Zdaj so z ustavnim zakonom dosegli, 
da jih ne moremo dobiti več. Naši pogajalci 
so verjeli obljubam. V zameno so jim oblju-
bili razne ugodnosti, a od tega so realizirali 
bore malo. Slovensko glasbeno šolo so hoteli 
integrirati, da bi bila del nemške. Vendar je 
sin, ravnatelj le-te, dosegel, da je le ostala sa-
mostojna.
Eno veliko zadoščenje pa se mi je zgodilo.  
Na začetku smo imeli v našem vrtcu eno 
skupino otrok, občina pa dve (nemški). Če-
dalje več pa se jih je prijavljalo v slovenski 
vrtec, tudi nemško govorečih. Ker je norma 
najmanj 15 otrok, so imeli neko jesen pre-
malo prijav, zato so morali na občinski seji 
izglasovati, da se nemška skupina vrtca 
ukine. Svobodnjaki so šli 'v luft', saj se jim je 
vrnilo, ko so pred leti glasovali proti sloven-
skemu vrtcu. Tako sem takrat kot slovenski 
občinski odbornik zapiral nemški vrtec. To 
se mi je pa res dopadlo. Ko je bilo zasedanja 
konec in so odhajali domov, so se zunaj ne-
kaj zmerjali. Eden izmed tistih je potem na-
pisal v Kleine Zeitung, da sva dva slovenska 
občinska odbornika druge zmerjala. Jaz pa 
takrat sploh še nisem bil zunaj, ker me je 
župan določil, da sem moral štime štet (šteti 
glasovnice). Bil sem obtožen, obravnava je 
bila na sodišču v Celovcu. Oba sva imela od-
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vetnika. Seveda oni niso mogli zmagati. Na-
zaj je 'vse potegnil' in plačal sodne stroške. 
Še in še bi lahko našteval težave in polena, 
ki jih Slovenci neprestano dobivamo pod 
noge. Kljub nenehnim pritiskom, oviranjem, 
ločevanju, mnogokrat brez uradne podpore, 
smo Slovenci v Borovljah še vedno del življe-
nja v tem mestu. Za nami so tudi mladi, ki 
smo jih ozavestili, da se bodo vedno zavedali, 
da so Slovenci, ki sicer živijo skupaj z nem-
ško govorečo večino, a med njim je mesto 
tudi za nas.

Spoštovani gospod Melhijor Verdel! Ob vaši 
pripovedi začutiš neizmerno občudovanje do 
vašega življenjskega dela, za katerim ostaja 

množica someščanov, ki se kljub nenehnim 
pritiskom zavedajo svojega maternega jezi-
ka, čutijo slovenske korenine in z veseljem 
negujejo slovensko kulturno izročilo. Lahko 
smo ponosni na vas kot na občana naše Ob-
čine, državljana Slovenije, ki je naše gore list, 
ki mu je sicer tujina postala dom, a se je vse 
življenje zavedal, kje mu 'zibka tekla je'.  
Čestitke in klobuk dol pred vašimi uspehi!

Še nekaj! Pravijo, da za vsakim uspešnim 
moškim stoji uspešna ženska. Zato bomo v 
aprilski številki naših Cajtng predstavili še 
soprogo ROMANO VERDEL.

Marta Repanšek

Zinka Žlabornik, rojena 1926. leta, je živah-
na 90-letnica, z dobrim spominom in veliko 
smeha na ustih. Le ob obujanju vojnih let ji 
privrejo solze v oči. Razgrnila nam je svojo 
življenjsko zgodbo.

»Doma sem z Bizeljskega na Dolenjskem. Ži-
veli smo preprosto, dve kravi sta bili pri hiši, 
včasih kako tele, pa svinje in kure. Imeli smo 
vinograd in polja. Šest nas je bilo otrok, jaz 
sem bila najmlajša. Obiskovala sem osemlet-
ko na Bizeljskem. Ko smo prišli iz šole, nas 

je v pratroru čakala ižina, potem pa smo šli 
delat v vinograd – trto smo rezali, ostanke 
nosili v hišo za pokurit, pobirali špičje od le-
senih kolov, zvečer pa smo delali nalogo ob 
petrolejki.
Leta 1941, ob začetku druge svetovne vojne, 
so nas peljali v lager v Nemčijo, in sicer v Šle-
zijo, in to celo družino. Bilo je več izseljenih, 
na našo zemljo in v našo hišo so potem prišli 
nemški Kočevarji. Nas pa so že kar kmalu 
prišle v taborišče iskat Nemke: postrojili so 
nas, one pa so nas opazovale in izbirale mla-
da in močna dekleta za gospodinjska dela. 
Tista, ki me je izbrala in odpeljala domov, mi 
je skuhala čaja in bila res prijazna z mano. 
Meni pa se je zgodila nezgoda: zunaj je bilo 
ledeno, led je bil tudi na mojih podplatih in 
padla sem na njenem gladkem zbiksanem 
podu ter si zlomila kost v zapestju. Zapelja-
la me je v ambulanto, kjer so mi poravnava-
li sklep, bolečine so bile neznosne, tako da 
sem kričala in šele ko mi je nekdo primazal 
klofuto, sem od šoka utihnila. Nikoli ne bom 
tega pozabila. Selili so nas iz enega delovne-
ga taborišča v drugega, v kakem je bilo slab-
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še, v katerem drugem za spoznanje boljše. 
Izkoriščali so našo delovno moč. Stara sem 
bila 15 let, nisem imela prave mladosti!
Spominjam se tudi ene druge gospe, pri ka-
teri sem delala in sem morala zanjo hoditi 
daleč po mleko. Rekla mi je, da se moram 
naučiti voziti picikl, in me poslala nazaj v la-
ger, kjer so me bratje cel teden učili vožnje 
s kolesom. In ko sem to obvladala, sem od 
ponosa kar frčala in gledala, če me drugi vi-
dijo, pač saj veste, kako je, ko je človek mlad, 
in sem padla! Picikl je bil le malo poškodo-
van, bolj pa moje koleno. Nič nisem poveda-
la o tem, a me je gospa opazovala, kako sem 
v bolečinah pucala parket. Prijazno me je 
poslala v taborišče počivat in mi dala zdra-
vilo, da mi je potem mama dajala obkladke 
na koleno. To je bila čista baharija! Ko bi se 
morali seliti v drugo taborišče, me je hotela 
ta dobra gospa obdržati, rekoč, da mi uredi 
vse dokumente. A ko sem to povedala mami, 
me mama ni pustila. O, kolikokrat sem se 
kasneje spomnila na to, ko smo 1945. leta 
prišli domov! Na domu smo našli siromačijo, 
hišo brez vrat, vse je bilo prestreljeno, ker so 
Nemci pred odhodom v bližnjem gasilskem 
domu razstrelili vso municijo. Očeta smo na 
nosilih prinesli, brat je v taborišču umrl – pri 
delu v gozdu se je prehladil in hudo zbolel. 
Sprva smo vedrili pri sosedi, katerega moža 
so v povojnih pobojih ustrelili; ona je kasneje 
od žalosti umrla. Hudo je bilo takrat, oče je 
bil bolan, ni bilo kaj za v pisker dat. Sosedje 
so malo pomagali, spomnim se, da nam je 
mama iz vreč naredila birtohe. Brat je bil zo-
tlar in plačano je vedno dobil v živežu: mleko, 
kruh, fižol, vse nam je prišlo prav. Na vrtu, 
ki sva ga s sestro štehali, pa je bilo cel kup 
min; to smo takoj javili, na srečo so nama os-
tale cele noge. Je pa bilo v okolici precej ek-
splozij, ki so pokončale živino na paši, zato 
je bilo meso takrat poceni. Mama je šla k žu-
panu prosit za pomoč, a nam je ni odredil, 
čeprav so Američani pošiljali pakete s suhim 
mlekom in jajci v prahu ter podobnim. Dela 
nisi mogel dobiti, na našem koncu ni bilo in-
dustrije, do Brežic je bilo predaleč. Hudo je 

bilo, zelo hudo! Pa smo nekako lezli naprej. 
Potem pa mi je bratranka zrihtala šiht v ptuj-
ski bolnici, in to v kuhinji. Bila je baraka, 
stregla sem zdravnikom in ostalim, pa je bilo 
kar luštno; dokler si mlad, je lepo. Ko sem 
prišla v službo v Topolšico, smo se dekleta 
neko soboto odločile, da gremo na kočo na 
Smrekovec. Šefica nam je dala malo jesti in 
celo pot smo se smejale. Na koči so bili eni 
fejst pobi, ki so nam plačevali za pijačo in 
jedačo. Seveda so potem hoteli zraven nas 
ležat, pa jim ni uspelo. Naslednje jutro smo 
si morale kar same kupiti kavo. In cel teden 
smo se na ta račun smejale.
Delo v kuhinji pa je bilo naporno, sploh če 
so bili aklih pacienti. En tuberkolozni bolnik, 
ki je našel v štrudlu koščico od jabolk, se je 
zaradi tega pritožil. Doletelo me je, da sem 
morala peči peciva, čeprav sem se branila, 
da sem majhna in preveč okrogla. (Smeh.) 
Saj je delo pri tleh, so rekli! No, pa so mi dru-
ge pomagale. Peku sem velikokrat dala več 
kosov peciva, da je nesel domov otrokom in 
ženi.
Ko sem se poročila s Henrikom, sem se pre-
selila v Črno, v njihovo leseno hišo tu, ob Ja-
vorskem potoku, stavbo pa smo nato počasi 
dozidavali, kajti večjih kreditov sem se ved-
no bala. Dela je bilo veliko: delavcem sem 
pripravljala malico in medtem ko so jedli, 

Zinkin mož Henrik Žlabornik, njegova mama Ve-
ronika in oče Jože, Zinka;
sedita sin Hinko in hči Milka
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sem že mešala malto in šla potem naprej 
kuhat ižino. Z moževimi starši smo se dobro 
razumeli, čeprav ni bilo vedno vse rožnato. 
V zakonu sta se mi rodila hčerka Milka in 
sin Hinko.
Mož je delal pri Rudniku kot strojnik, veliko 
v svincu, zaščitne opreme skorajda ni bilo, 
navodil za zdravo opravljanje poklica tudi 
ne, pa kadil je in potem zbolel. Prej sem še 
hodila v službo v šolo kot čistilka, po moževi 
smrti pa sem pustila to delo. Sedaj sem že 31 
let vdova. 
Človek se ne sme vdati! Je pa včasih življe-
nje pasje. A meni nikoli ni bilo dolgčas. Če 
ne delam kaj drugega, gledam skozi okno 
in opazujem čudovito naravo. Dela pa tudi 
nikoli ne zmanjka. Pred leti sem 'varvala' 

otroke - Slavka, Tomaža, Petra. S sosedi smo 
se vedno dobro razumeli.
Pa saj je tudi zdaj fajn: sin in hčerka lepo 
skrbita zame, drug drugemu smo v pomoč. 
Sprašujete me, kakšen je recept za dolgo živ-
ljenje? Žganci pa zelje in knedli pa dobra vo-
lja! Pa da ne misliš, da si samo ti! Seveda mi 
zdravje že nekoliko peša, a se ne dam, druge 
spuščam naprej! (Smeh.)

Zinka je še čila in modrih misli, na praznova-
nju 90-letnice je še plesala in veselo klepetala 
s svojo starejšo, skoraj 93 let staro sestro. V 
imenu bralcev Črjanskih cajtng sem ji zaže-
lela obilo zdravja in še veliko zadovoljnih let.

Irena Greiner

Alenčice delujemo v sklopu Društva upoko-
jencev Črna na Koroškem.
V lanskem letu smo praznovale že petintri-
deseto leto delovanja te skupine. Zanimivo 
je, da je bilo njihovo prvo druženje ravno na 
torek od 15. do 17. ure, tako je ostalo še vse 
do danes in ta torkov termin bo ostajal še na-
dalje. Od začetka do danes je skupaj obisko-
valo to skupino 76 članic. Letno je v skupini 
nekje od 10 do 24 udeleženk. Najstarejši dol-
goletni udeleženki sta gospa Katarina Ilgo 
(98 let) in gospa Bibijana Ladinek (94 let). 
Le-ta nam občasno prinese pokazat, kaj je 
novega nakvačkala.
Skupni interes vseh članic je izdelava različ-
nih ročnih del.
Vedno smo rade pokazale javnosti, kaj 
ustvarjamo. Do sedaj je bilo organiziranih 
18 večjih razstav. Zadnja je bila lani v okviru 
35-letnice naše skupine – sekcije Alenčice v 
prostorih društva upokojencev, v času Turi-
stičnega tedna.

Letos smo izbrale malo drugačen način 
predstavitve naše ustvarjalnosti. Organizi-
rale smo izložbeno razstavo v oknih med-
generacijskega centra – v oknih Placa, ob 
otvoritvi le-tega, in to v času Turističnega te-
dna. Tema so bili 'štumfi'. Ker pa ne moreš 
razstavo samo postaviti v okno in jo pustiti 
cel teden, sem na otvoritvi medgeneracijske-
ga centra na hudomušen način še predstavi-
la to našo razstavo. 
Tudi v okviru tedna otroka smo pripravile 
tematsko razstavo, prav tako v oknih na-
šega Placa. Sedaj pa se že dogovarjamo za 
novo izložbeno predstavitev naših izdelkov. 
Nam, članicam skupine Alenčiče, je všeč, da 
lahko pokažemo, kaj delamo, in zato boste 
lahko še večkrat videli naše različne izložbe-
ne razstave v oknih Placa.

ALENČICE
Leonida Arbeiter
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Anzi in njegova žena Micka sta že na pragu 
jesenskih let. Tud zuna je že jesen.
Anzi prinese drove v kuhno, ves prezebu. 
Micka ga okara, naj se bol topvo obleče in 
obuje. Vsaj enbart jo oboga in se res bol to-
pvo obleče, pri obuvanju pa je bvo le bol ne-
rodno. Ta volnati štumfi, ki so najbol topli, so 
že vse strgani, doro, da samo edn, ta drug 
štumf pa klub vlki porabi cel, samo zgulen, 
da se kr skoz vidi. Prvi ma lukne na prstah 
in na peti. Anzi vzame kr kuhinsko coto, si jo 
zavije okovo stopala in navrh potegne štumf. 
Včasih je pa Anzi mel vlko  štumfov. Tej so 
doma meli ovce. On jih je strigu, Micka je vol-
no oprava, skrtačva in spredva, včasih pa še 
pobarvava. Rada in lepo je štrikava. Naštri-
kava je jope, poloverje, brezrokavnike, kape, 
rokavice, največ pa štumfov. Teste je Anzi le 
vlko potrgu in pogulu. Od taj je minvo vlko 
let, ovc nimata več, kmetijo sta prodava, pre-
seliva sta se v stanovanje v okolici Črne. Z 
leti jo je načevo zdravje, lahko bi si kaj lepga 
prvošva, če Anzi ne bi bil tk vohrski in samo 
šparu.
Ko si je Anzi obuvu štumfe, se oglasi Micka 
in mu oporeče njegovo vohrnost. Med drugi-
mi mu reče, naj še pogleda, kake punčke ma, 
saj so stari že skoraj več, kot je on sam. Pa 
da jih bo počasi lahko nucava namesto sita, 
če le ne bi tk smrdeli po švicu. To pot si ga 
je Micka le mavo preveč privošva. Anzi jo je 
grdo pogledu, pa je pobasu mulo, se na hitro 
obul in jo pocvirno skozi duri. Dolgo se je po-
tepu po goši, gruntu in gruntu, na koncu si je 
pa le priznal, da ima Micka prav.
Ves pomulen se je vrnu domo. Že pred durmi 
je čul klepet iz kuhne. Vstopu je in vido, da 
imata obisk. Ančka je pršva k Micki. Prines-
va ji je pušlc rož in bonbonjero. Zdaj je pos-
tavo Anzijo še bol nerodno.  Čisto je pozabu 

na Mickin rojstni dan, ki ga je meva včera in 
to še okrogvega – 70 let je bva stara. Če bi bil 
rojstni dan v nedelo, ko pridejo otroci domo, 
bi še nekam švo, tk pa med tednom, ko ga ni 
kdo prej spomno, pa je le mavo bol nerodno.
Micka je prej že Ančki pojamrava Anzijevo 
vohrnost, strgane štumfe. Povedava ji je, da 
jih je včasih kr pogosto šivava, pa tud kda pa 
kda na novo podštrikava. Pa tud to ji je po-
jamrava, da ji Anzi noče dat dnarja za novo 
volno, pa tk rada bi mu vsaj še ene štumfe 
zaštrikava.
Obe z Ančko sta zamerkali Anzijevo nerod-
nost in izkoristli priliko. Ančka jema je po-
vedva, da je že približno 30 let včlanjena v 
društvo pokojencev Črna in tud tk dolgo je 
pr skupini »Alenčice«, kjer devajo razna roč-
na deva. Pa da je v teh letih zaštrikava tejko 
štumfov, da jih ne more prštet. Ob tem go-
vorjenju so se začele Micki kr oči svetit in pri 
srcu ji je postajavo vedno bol topvo. Anzi jo 
je vsa leta želo met kr naprej ob sebi, tk da 
nikamor ni šva. Zato se je včasih, ko je bva 
sama, počutva kr nekam osamljeno.
Anzi je obe presenetu, ko je Micko baru, če 
bi se ona prklučva šetim Alenčicam, taj jo bo 
on vsak torek rade vole z avtiju pelu na šeto 
druženje. Tst cajt, ko jo bo pa čaku, bo pa 
obisku kajga starga prijatla, ko že vse čudno 
dolgo ni vidu. Oblubu je tud, da si bo kupu 
nove punčke. Micka je pomislava, ja, ja, v go-
stilni za šankom, kje pa bi drugi kerga sreču, 
ampak je rajši bva kr tiho.
Od taj sta minva dva mesca. Anzi hodi zuna 
vs ponosn z novmi punčki. Ima že tri pare 
novih štumfov. Micka pa, odkar se je prid-
ružva Alenčicam, kr cveti. 
Na koncu pa je vidu, da za vse skop le ni po-
nuco celga premoženja.

Leonida Arbeiter
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 DOBRO JIH SKRIVA – SVOJIH 90 LET! 

Skupaj z ženo dočakati 90 let je dano le red-
kim. Toda med njimi sta zakonca FRANC 
in JUSTINA METULJ iz Žerjava, ki sta letos 
praznovala že 67. obletnico poroke in vsak 
svojih 90 let. Franc svoja leta dobro skriva in 
je tudi toliko zdrav, da v glavnem skrbi še za 
svojo ženo, ki pa dobro leto ne more hoditi. 
Vsakodnevno jo neguje, za oba še sam skuha, 
skrbi zanjo in je njena družba. Živita v pri-
tličnem delu družinske hiše, zgoraj živi sin 
Franjo z ženo Ireno in vnuka Miha in Špela. 
Tako dolgo živeti pomeni odraščati in živeti v 
povsem drugačnem času, v tistem, ki ga poz-
namo kot obdobje med obema svetovnima 
vojnama, v težkih časih druge svetovne voj-
ne, v povojnem obdobju in novejših časih, v 
katerih se svet tudi hitro spreminja.
Zanimala nas je njegova življenjska pot. Ta-
kole je pripovedoval.

Poročen sem že 67 let, skupaj pa sva z ženo 
že 70 let. Ko sva začela skupaj hoditi, je bilo 
drugače. Takrat smo se srečevali, stari in 
mladi, družili smo se, se pogovarjali, kam šli, 
se srečevali pri vsakdanjem kmečkem delu, 
se veselili … Zdaj pa gre vse preko telefonov 
in druge take tehnike, nobene družabnosti 
ni več.
Doma sem bil med Lučami in Ljubnim. Do 
vsakega kraja sem imel po eno uro hoda. 
Naši domačiji se je po domače reklo Pri doh-
tarju. Zato sem bil Dohtarski Franc, brat je 
bil Dohtarski Jaka … Ne vem, zakaj smo bili 
že rojeni dohtarji. Oče je bil redno zaposlen. 
Imel je skupino delavcev in z njimi je vodil 
dela v gozdu, kjer so podirali drevje. Redi-
li smo po dve kravi, prašiče, kokoši so bile 
in pridelali smo krompir, zelenjavo, tako 
smo se preživljali. Sedem otrok nas je bilo, 
še dva sta umrla. Pavla je umrla, stara dve 
leti. Mama jo je zdravila z vsemi mogočimi 
domačimi zdravili, a je ni mogla pozdraviti. 
Drugi je bil Tona, star okoli štiri leta. Bilo je 
na miklavževo, ko bi moral zjutraj pogledati, 

kaj mu je Miklavž prinesel – pa ni več vstal iz 
postelje. Niso vedeli, kaj mu je bilo. Zelo nam 
je bilo hudo. Ati pa je imel še eno dečlo, ki je 
ni priznal. Mama ji je skrivaj kdaj kaj dala, 
mi pa smo za to polsestro izvedeli, ko smo 
bili že odrasli. 
Iz Savinjskega Vrha je prišel en pavr, da bi 
k njim šel eden izmed nas krave past. In je 
šel najstarejši, Janez. To je bilo neko sobo-
to. V nedeljo pa grem jaz gor za hlev in tam 
zagledam Janeza. Pa mu rečem, da mora 
priti v bajto. In res se je opogumil in prišel. 
Tisti pavr pa ga je prišel iskat. Vprašal ga je, 
če bo šel z njim nazaj. Janez pa, da ne gre. 
Pa sem se odločil in sem jaz šel z njim. Star 
sem bil okoli deset let in od takrat sem poleti 
delal na tej kmetiji, pozimi pa sem bil doma. 
Še zdaj se skoraj vsak dan spomnim, kakšna 
krivica se mi je takrat zgodila v življenju! Ko 
smo bili trije bratje že toliko stari, da bi mora-
li v šolo, sta k nam na konju prijahala župnik 
in učitelj. Šla sta v hišo, starejša brata in jaz 
smo morali  ven, ker so se oni morali nekaj 
pogovoriti. Ko pa sta prišla iz hiše, sta nam 
rekla, da ne bomo hodili v šolo, da moramo 
mamo ubogati, ker nas bo ona učila. Do šole 
je bilo eno uro hoje, kar takrat ni bilo veliko. 
Celo življenje se sprašujem, zakaj se mi je to 
zgodilo. Ko so se pozneje rodile sestre, so bili 
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90-letni
Franc Metulj,
Žerjav,
oktober 2016.

Foto: A. Repanšek
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že drugi časi in one so obiskovale šolo, mi tri-
je pa ne. Še danes mi je hudo. Ampak, hvala 
Bogu, da nas je mama pri vsem svojem delu 
za družino vse tri naučila brati in pisati.  
Na tisti kmetiji, visoko v hribih, sem doča-
kal začetek druge svetovne vojne. Delal sem 
kot hlapec. Že leta 1941 sem nekoč v kleti 
zagledal dva partizana. Zabičali so mi, da 
ne smem nikomur nič povedati. Ta dva sta 
se precej zadrževala pri njih. Kadar je bilo 
nevarno, ko je okoli hodila nemška patrola, 
sta se umaknila v bunker v skalovju. Hrano 
smo jima nosili in sta se tam skrivala, dokler 
nevarnost ni minila. Eden od njiju je pozneje 
vodil svojo četo in z njim sva bila zelo pove-
zana. Vmes sem leta 1943 dobil poziv, da bi 
moral v nemško vojsko. Seveda sem se javil. 
Na sprejemu pa so ugotovili, da sem 6 cm 
premajhen, zato sem bil odklonjen. Kmalu 
po tem pa sem dobil vabilo, da sem moral 
iti v Arbeitsdienst (delovna služba). Poslali 
so me za hlapca na eno kmetijo, s katere sta 
bila dva sinova v nemški vojski, gospodar pa 
je bil župan na Rečici ob Savinji. 
Po pol leta sem spet dobil iz Mozirja poziv 
za štelngo. Takrat sem rekel  gospodarju, 
da grem domov. Res sem se vrnil in takrat 
začel sodelovati s partizani, ki so se pač za-
drževali na teh naših domačijah, ki so bile 
oddaljene od večjih krajev. Najprej sem mo-
ral hoditi na Ljubno ali v Luče po kake infor-
macije, potem so se naloge večale in vse bolj 
sem bil povezan. 
Sprva smo se gibali po znanih kmetijah oko-
li Luč in Ljubnega. Nekoč smo izropali eno 
trgovino do kraja, na voz naložili zaplenjeno 
hrano in vse odpeljali do bližnje partizanske 
bolnice. Še druge reči so se dogajale. Izdajal-
ci so bili med domačini in partizani so se nad 
njimi maščevali. Hudo je bilo vse to doživlja-
ti. Pa konje smo pobirali od kmetov. To je bilo 
takrat, ko je bil v Kočevju zbor odposlancev 
slovenskega naroda in so jih potrebovali, da 
so prišli v Kočevje. 
Leta 1944 sem, star 18 let, odšel v partiza-
ne. Koroški bataljon je bil zapolnjen in smo 
nekateri morali na Dolenjsko. Z nami je šel 

tudi moj brat. Prvi dan so nas učili ravnati 
z orožjem, naslednji dan smo že bili v veli-
ki borbi. Takrat nas je bilo v četi okoli 40, 
preživelo nas je 28. Nekaj so jih ujeli, nekaj 
pobili … Vsak dan smo bili v borbi. Če niso 
oni napadali, smo pa mi. Na Dolenjskem in 
na Notranjskem je bilo še bolj hudo kot dru-
god. Mi smo se bojevali proti Nemcem, do-
mobrancem, belogardistom, Črna roka je 
bila pa najhujša. In oni so bili domačini, ki 
so poznali teren tam okoli, mi pa ne. Vedno 
sem imel en naboj v rezervi za sebe, če bi 
me ujeli. 
Najhuje je bilo, ker smo bili lačni. Vojna je 
bila dolgotrajna in že sami domačini niso 
imeli kaj jesti, zato tudi ni bilo kje vzeti. Rad 
sem šel v patrolo, po dva ali po trije smo šli. 
Nekoč smo šli od hiše do hiše, da bi kaj naš-
li za pojest, vendar ni bilo nikjer žive duše. 
Naenkrat ob eni hiši ujamem v nos, kako od 
nje diši po svežem kruhu. Mi pa lačni … Trije 
smo bili. Najdem žensko, ki pa je tajila, da 
kruha nima. Pa sem ji rekel, naj prinese cel 
hleb. Ona, da ne. Pa sem ji zagrozil. Dobili 
smo hleb kruha, si ga rezali po kosih in si 
potišali želodce … Ostanek smo prinesli do 
bataljona.
Nekoč smo prišli k hiši, kjer je bila doma 
zelo prijazna ženka. Imeli so črno kuhino. 
Z burklami (orodje za premikanje loncev v 
kmečki peči) je potisnila en pisker v peč, češ 
da nam bo nekaj skuhala. Mi smo 'čakali', da 
bo tisto kuhano, med tem pa smo po eden 
in eden stalno hodili ven, da nas ne bi kaj 
presenetilo. 
Grem jaz ven in ne vem, kaj mi je bilo, da se 
mi je zazdelo, da se moramo hitro umakniti. 
Grem v hišo in rečem, da moramo takoj ven. 
Fantje so rekli, da ne, saj bodo žganci kmalu 
kuhani. Potegnem pisker iz peči, v njem pa 
je bila sama vroča voda … Ko smo se oddaljili 
od hiše proti gozdu, smo videli eno dečlo, ki 
je hitela od hiše … Vsi domačini so bili pove-
zani. Takrat smo si zagotovo rešili življenja. 
Grozno je bilo, ne morem povedati, kako.
Ko smo napadali Kočevje, je bil moj brat 
hudo ranjen. Odpeljali so ga v Italijo v bolni-

OB 90. OBLETNICI
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co in ga zdravili prav do konca vojne. Morda 
jo je prav zato preživel. 
Najstarejši brat je bil v nemški vojski in to 
na ruski fronti. Iz Rusije je prišel na dopust, 
vendar samo do Celja, domov pa ni smel. 
Takrat je ati šel v Celje, mu nesel civilno ob-
leko, da se je skrivaj preoblekel in skupaj sta 
prišla domov. Seveda se ni nameraval vrniti 
na fronto. Nekaj časa je bil doma, kmalu pa 
se je priključil Koroškemu bataljonu. V času, 
ko so napadali Šoštanj, je bil zelo bolan in 
so ga poslali domov, da bi si malo opomogel. 
Doma so ga dobesedno zabili v zgornjo sobo 
in mu pač nosili hrano. Tam okoli so Nemci 
hodili vsak dan v patrolo in so vsak večer pri 
nas karte igrali. Počasi pa je en oficir nekaj 
posumil, da je hotel vedeti, kam hodi mama 
potem, ko opravi v hlevu, ker je ni bilo na-
zaj. Šel je za njo po stopnicah in je tako našel 
brata. – On je bil 'pravi Nemec', ne Avstrijec, 
ki si se ga moral bati, ker so prav oni bili naj-
hujši. – Mama je bila vsa prestrašena. Oficir 
pa ji je rekel, zakaj se brat ni prej pokazal, 
da bi jim bil za tolmača. Če bi bil kdo drugi, 
brat ne bi preživel, tako pa je imel neverjet-
no srečo. 
Jaz sem bil do konca vojne v tistih krajih. 
Ko se je naša brigada razformirala, so nas 
spravili v neko hišo, nas razporedili in mene 
dodelili v KNOJ (med vojno in po njej Kor-
pus narodne obrambe Jugoslavije) v Celje. 
Zadosti sem imel tega trpljenja, zato sem 
odšel domov. Še danes sem vesel, da sem se 
tako odločil. Tam so me izpisali in tako ni-
sem dobil nobene pošte več. Orožje sem še 
imel in sem ga kmalu oddal.
Leta 1946 sem moral odslužiti enoletni vojaš-
ki rok. Poslali so me najprej na Reko. Zadnjih 
40 dni sem odslužil v vojašnici v Šentvidu pri 
Ljubljani, kjer so me dodelili v kuhinjo. Tak-
rat smo dobivali neke pakete iz Amerike, v 
katerih je bil dober fižol in še neki dodatki 
so bili. Iz tega sem večkrat skuhal pasulj, ki 
so ga tako hvalili, da se mi je res dobro zdelo, 
ko so bili vojaki z mojo kuho tako zadovoljni. 
Po vojaščini sem bil spet doma. V tistem času 
je moj goti imel partijo (skupino ljudi), ki je v 

gozdovih podirala drevje. Nabasali smo ži-
vež, šli za cel teden v les in delali od jutra do 
večera. Tako sem delal pri olcarjih  do leta 
1955. 
Med tem sva se leta 1946 na gavdi spoznala 
z Justino. Bila je doma iz istega kraja, oko-
li ene ure sva bila narazen. Vsak od naju 
je bil doma na svojem vrhu. Poročila sva se 
leta 1949, takrat sva imela že tri mesece sta-
ro hčer. Ker nisva imela ničesar, sva nekaj 
časa živela vsak na svojem domu. Nekoč pa 
je Justina rekla, da ko se bom vrnil s planine, 
bom prišel k njim živet. In tako je bilo. Sama 
je šla s košem k nam domov, mama ji je dala 
moje cote, pa obujo in tako sva začela živeti 
skupaj. Ona je takrat že redila prašiča. Tam 
blizu je bila ena kmetija, ki je po vojni ostala 
prazna, ker se lastniki niso vrnili iz tabori-
šča. Tja sva se preselila. Ker nisva imela niti 
ene same žlice, sva šla v Ljubljano in na črni 
borzi kupila lonce in nekaj reči, ki sva jih naj-
bolj potrebovala. Imela sva že Zofko, ki se je 
leta 1949 rodila na Konjskem Vrhu, leta 1954 
se nama je rodila še Pavla, sin Franjo pa je 
bil leta 1959 rojen v Črni. 
Mene cel teden ni bilo doma, žena pa sama 
doma z dvema otrokoma, pomagala ji je se-
stra. Tudi za mene je bilo to delo naporno, 
zato sem iskal delo kje drugje. Takrat se je 

Franc in Justina Metulj
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tudi našel en sorodnik, ki je hotel to kmetijo 
nazaj. Tudi zato sem začel poizvedovati po 
Savinjski dolini, kje bi bila na prodaj bajta, 
ki bi jo kupil, da bi bili na svojem. Našel sem 
nekaj možnosti, pa se nekako nismo mogli 
odločiti.
Potem pa je eden prišel v planino in povedal, 
da je v Žerjavu kupil bajto. Vedel pa sem, da 
ni imel denarja. Pa sem odšel v Žerjav in po-
iskal bajto, ki je bila naprodaj. Ker sem imel 
nekaj denarja s seboj in sem ga dal za aro, 
smo se kar zmenili za kupčijo. Oni so se na-
meravali odseliti nekam v bližino Maribora, 
pod Pohorje. Prodaja se je sicer še precej 
vlekla, a na koncu smo bajto kupili. 
Takrat sem se leta 1955 zaposlil v jami. – 
Žena ni bila zaposlena, zato tudi zdaj ni 
upravičena do nobene postrežnine. – Ta baj-
ta je bila dotrajana in potrebno jo je bilo pov-
sem obnoviti. Zato sem po šihtu v jami hodil 
les podirat, da sem še  zaslužil. Pri Plazniku 
sva na primer z zetom posekala sto kubikov 
lesa, pri Permanšku smo posekali šeststo 
kubikov lesa. Ves dopust sem izkoristil, da 
sem delal v lesu.  Trdo sem delal in tako smo 
počasi obnavljali to hišo. Jaz sem bil večino 
časa zdoma, ker sem delal. Žena pa je bila 
vsa leta tako pridna! Skrbela je za otroke, 
redila prašiče, po štiri smo klali vsako zimo, 
pridelala je vso zelenjavo, fižol, krompir smo 
imeli posajen na treh koncih. Bika smo zre-
dili in seno sušili daleč naokoli. Vsega smo 
imeli in živeli od doma pridelane hrane. Tak-
rat je bil to tudi lep denar. 
Še ena velika nesreča se mi je zgodila; leta 
1995 sem zbolel za rakom na želodcu. Ker 

takrat še ni bilo čakalnih vrst, sem bil operi-
ran takoj, ko so izvidi pokazali, kaj se doga-
ja. Operirali so me v Ljubljani in najprej je 
kazalo, da se bom pobral. Pa se je zakompli-
ciralo, tako da so zdravniki izgubili upanje, 
da bom preživel. Še enkrat so me operirali 
in po daljšem okrevanju sem ozdravel. Rak 
se mi ni ponovil, kaže, da sem se povsem 
pozdravil.
25. septembra smo imeli veliko družinsko 
slavje. Slavili smo 67 let najine poroke, 90 let 
moje žene, mojih 90 let in moja sestra jih je 
naštela 80. Zbrali smo se: trije otroci, obeh 
zetov žal nimamo več, 3 vnuki in 2 vnuki-
nji, 3 pravnukinje in 1 pravnuk, sorodniki, 
prijatelji … Bili smo pri maši in gospod žu-
pnik je imel zelo lep govor. Bil sem veliko let 
cerkveni ključar in pogrebec, tako da je tudi 
zato tako lepo povedal. Potem smo se zbrali 
doma ob bogato založenih mizah in se vese-
lili, ker smo bili skupaj. 
Zdaj sva zadovoljna s tem, kar je. Sin Franjo 
in snaha Helena nama pomagata, da nisva 
sama, vnuka Miha in Špela nama prineseta 
domov, kar potrebujeva, hčerki naju prideta 
skoraj vsak dan pogledat. Edina najina skrb 
je zdravje. Da bi le ne bilo slabše, pa bo šlo. 

Draga Franc in Justina Metulj! Tudi bralci 
naših Cajtng vama iskreno čestitamo ob tako 
visokih jubilejih! Uživajta v tem lepem domu, 
ki sta ga ustvarjala s svojimi pridnimi roka-
mi in vama danes pomeni varno in toplo za-
točišče. Naj vama bo še dolgo lepo.

Marta Repanšek

Filatelistična razstava 
Miti in legende
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RININA POT PO JAVORJU

Rina je družina, katere člani smo se najprej 
družili ob reviji s tovrstnim imenom, kasneje 
pa smo se preko računalnika družno prese-
lili na Facebook in nato še v virtualno Vilo 
Rino, kjer skupaj kuhamo, jemo, telovadimo 
in se igramo, beremo, se modno oblačimo 
in klepetamo. Klepetalnica Vile Rine je čisto 
posebna soba, ki je še posebej obiskana, saj 
poleg že naštetega poskrbi tudi za zdrave 
misli, ki sprostijo telo in dušo.
Revija Rina, ki je pričela izhajati leta 2000 in 
se je letos izpela, je bila ustvarjena za ljudi, 
ki skrbijo za vitalnost, zdravje in dobro po-
čutje ter za ljudi, ki iščejo nasvete in spodbu-
do pri uravnavanju telesne teže.
Berejo jo tudi ljudje, ki sploh nimajo težav s 
kilogrami, predvsem zato, ker ima svojstven 
pristop k obravnavanju tem: ne tarna, ne 
kritizira, ne obsoja, vedno nastopa pozitiv-
no, kreativno, bodrilno, navdihujoče. Nago-
varja nas, naj spet postanemo aktivni, naj iz-
biramo hrano (super živila rastejo na naših 
poljih!) in naj se naučimo živeti z ljudmi, ki 
nam grenijo življenje, tako da nam bo sku-
paj znosno, če že ne lepo.
Ko na spletu srečujem premnoge odlične re-
šitve za takojšnjo odpravo premnogih težav, 
ki bremenijo človeštvo, se sprašujem, kje je 
dan, ko bomo postali večni. Resničnost pa je, 
da je v Sloveniji kar 20 % ljudi predebelih, da 
so v porastu mnoge presnovne bolezni in da 
je med nami veliko preveč gibalno zapušče-
nih ljudi, kar so strokovnjaki ugotovili pri 
preizkusu ravnotežja (stati z zaprtimi očmi 
na eni nogi), gibljivosti, koordinaciji gibanja 
in moči.
Rinice in Rinoti se enkrat mesečno tudi sre-
čujemo. Včasih na izobraževanjih, včasih pa 
tako, da smo fizično aktivni, hkrati pa drug 
drugemu pokažemo tudi svoj pravi obraz.
Oktober smo izbrali za hojo po Javorju.
Štirje Gorenjci, pet Štajerk, štiri Korošice in 
zakonca iz Ribnice smo se dobili na Sleme-
nu. Čaj in kava sta nas zamotila le toliko, da 

smo dočakali sonce, potem pa smo ubrali 
pot pod noge in se namenili v Javorje. Živa-
hen klepet sem včasih prekinila s čim, kar 
se mi je zdelo, da bi popotniki o naših krajih 
kar morali vedeti, sicer pa smo se prepustili 
sproščujoči preprostosti.
Preden smo dospeli na cilj, se je sonce skrilo. 
Najbolj občutljive so si nataknile rokavice in 
si zavihale ovratnike, kajti Uršlja gora je s si-
vim klobukom resno zrla v zasneženo Peco, 
naši obrazi pa so kljub vsemu vedno bolj sija-
li. Gospod Franci nam je pri Mežnerju iz sta-
rega vodnjaka natočil bistre vode, obiskali 
smo cerkev in si ogledali bogato opremljene 
sobe v župnišču, noge pa smo si odpočili v 
šoli.   
Pot nazaj smo si nekoliko preuredili. Neka-
teri so pohiteli, ker so ugotavljali, da smo 
se predolgo zadržali, toda vsi smo se ob po-
novnem srečanju pri avtomobilih prešerno 
nasmejali, kajti „ta hitri“ so na cilju klepetali 
tako dolgo, da smo jih „ta počasni“ dohiteli.
Že isti večer so se na spletu pojavili navdušu-
joči zapisi o preživetem dnevu na Koroškem.
Srečna sem, da pripadam skupini ljudi, ki že 
16 let sledijo Mojci Poljanšek in Bredi Hro-
bat, ki sta zasnovali 90-dnevno 'čudežno die-
to' in ki sta drugo soboto v mesecu oktobru 
šteli korake z nami po Javorju! S pomočjo 
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njunih nasvetov je veliko ljudi ne le shujšalo, 
prelevili so se v zadovoljne ljudi, ki porabi-
jo veliko manj zdravil, kajti zaradi zdravega 
načina življenja in razmišljanja mnogo težav 
in bolezni izzveni kar samih od sebe. Pri sta-
rostnikih so se v veliki meri zmanjšali pad-
ci, življenjski padci pa niso več tako boleči, 
ampak so postali bolj spotikanja, ki nas še 
siloviteje poženejo naprej!

Rinin način življenja so posvojili tudi na Hr-
vaškem, v Bosni, Srbiji, na Slovaškem, Če-
škem, v Romuniji, Bolgariji, Litvi in Rusiji ter 
vseh nemško govorečih državah.
Javorje? Ja, Javorje z vsemi svojimi presežni-
ki je pravi kraj za sprejem tako svetlih ljudi!

Martina Podričnik

V soboto, 3. 12., so se člani kluba K-24 zopet 
srečali v Črni na Koroškem ob zaključku se-
zone. In zaključek 16. sezone je postregel kar 
z dvema rekordoma: v tem letu je klub prido-
bil  44 novih članov (doslej je imelo primat 
leto 2014 s 30 novimi člani), od tega 7 žensk, 
kar je tudi nov letni rekord (doslej je največ 
žensk prehodilo pot K-24 leta prav tako leta 

2014, in sicer 4, v lanskem letu za primerja-
vo le dve). Poleg tega se seznam zaključuje 
z lepo okroglo številko 301 član kluba v 17 
letih, kar je povprečno nekoliko več kot 17 
na leto. To pa je številka, ki nekako potrjuje 
namen načrtovalcev kluba, da je to največji 
koroški hribovski izziv, ki ga ne zmore rav-
no vsakdo z levo roko in ne tako zahteven, 
da bi ga lahko opravila le peščica skrajnih 
ekstremistov.
Srečanje članov kluba je namenjeno pred-
vsem slavnostnemu sprejemu novih članov, 
obenem pa priložnost za izmenjavo izkušenj 
in prijetno druženje ob zaključku letne pla-
ninske sezone.
(Stari in novi člani K-24 se v skladu s pravi-
li vsako leto srečajo brez posebnih povabil 
prvo soboto v decembru ob 18. uri nad avto-
busno postajo v Črni na Koroškem).

Marijan Lačen

Pogled z Olševe proti Kamniškim Alpam

Tudi najmlajši so pomagali krasiti vas Skrb za ptice pozimi
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DA NE POZABIMO

Korytzkega (»Šoštanjska«) koča leta 1936

Člani prvega UO PD Žerjav in »glavni graditelji« 
Koče na Smrekovcu – zgoraj od leve proti desni: 
Maks Kočan, Alojz Lagoja, Franjo Mauhler (prvi 
predsednik društva), Herbert Kališ (prvi tajnik 
društva), Ivan Vodovnik (glavni pobudnik vseh 
akcij pri gradnji koče na Smrekovcu), Ivan Uršej, 
Jože Lesjak. Spodaj od leve proti desni: Avgust 
Zmagaj, Mirko Sušel, Franc Ravlan (dolgoletni 
načelnik gospodarskega odseka), Rudi Kompan, 
Avgust Modrej. (osebni arhiv Pavel Lesjak)

Dom na Smrekovcu je edina planinska koča, 
s katero upravlja PD Črna na Koroškem. Le-
tos mineva 65 let, odkar so planinci iz Žerja-
va in Črne na pogorišču »Šoštanjske koče«, 
požgane med 2. svetovno vojno, otvorili Kočo 
na Smrekovcu. V celotni zgodovini delova-
nja je planinska koča tesno povezana z or-
ganizirano planinsko dejavnostjo, naravne 
posebnosti in lepote smrekovškega pogorja, 
relativna lahka dostopnost, potek Slovenske 
planinske poti ter krasni smučarski tereni 
pa so vedno privlačili k njej številne obisko-
valce.

30. septembra 1951 je PD Žerjav (predho-
dnik PD Črna na Koroškem) otvorilo Kočo 
na Smrekovcu 

Prevzem pogorišča »Šoštanjske koče«
Po 2. svetovni vojni so planinski delavci ves 
svoj trud in energijo usmerili v ponovno 
gradnjo ali obnovo koč, ki so bile med vojno 
uničene. Tako je bilo tudi v Zgornji Mežiški 
dolini. Požgani sta bili tako Uletova koča na 
Peci kot tudi Koča na Uršlji gori. Planinci iz 
Mežice, Žerjava in Črne, pred vojno zdru-
ženi v podružnici Slovenskega planinskega 
društva (SPD) »Peca« Mežica–Črna, so janu-
arja 1946 ustanovili planinsko društvo Meži-
ca–Črna. Želja po zgraditvi svoje planinske 

postojanke pa je planince iz Žerjava in Črne 
vodila na samostojno društveno pot. S PD 
Šoštanj in Planinsko zvezo Slovenije (PZS) 
se jim je uspelo dogovoriti, da bodo prevze-
li pogorišče koče na Smrekovcu, ki jo je na 
robu planine Roma zgradila in leta 1933 
otvorila Šaleška podružnica SPD. 24 usta-
novnih članov je na ustanovnem občnem 
zboru »Podružnice planinsko alpinističnega 
društva Žerjav« 21. 12. 1948 v »fizkulturnem« 
domu v Žerjavu sklenilo, da se odcepijo od 
mežiškega planinskega društva in v letu 
1949 ustanovijo PD Žerjav, ter sprejelo sklep 
o gradnji koče na Smrekovcu. Žerjavčani so 
bili, v letih pred vojno in tik po njej, v Mežiški 
dolini med najbolj agilnimi družbeno-politič-
nimi in športnimi delavci. Na to je ključno 
vplivala povezanost z Rudnikom svinca in 
cinka Mežica in podpora rudnika tem aktiv-
nostim. Ta je bila tudi odločilna za odločitev 
o gradnji koče. Gradnja koče, ki so jo končali 
v dveh letih in pol, je imela velik pomen za 
organizacijsko utrditev društva, PD Žerjav 
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Mala Koroška koča, 10. avgusta 1949  (osebni
arhiv Rože Repanšek)

se je z leti preimenovalo v PD Žerjav–Črna 
in nazadnje v PD Črna na Koroškem, koča 
in kasneje Dom na Smrekovcu pa je v veliki 
meri zaznamoval celotno obdobje delovanja 
društva. 

Gradnja koče
13. februarja 1949 so predstavniki društva 
na regionalnem sestanku pohorskih planin-
skih društev v Mariboru, v okviru obravna-
ve gospodarskih vprašanj, navzoče sezna-
nili z namero gradnje koče na Smrekovcu. 
Novo ustanovljeno društvo je tako po usta-
novitvi ves svoj trud in sile usmerilo k izgra-
dnji koče, članstvo pa je v letu 1949 narastlo 
od ustanovnih 24 kar na 490 članov. Že spo-
mladi 1949 so najprej na pogorišču dokonča-
li »zasilno«, malo Koroško kočo. Vzporedno 
s pričetkom gradnje koče in za njeno lažjo 
izvedbo so pri kmetu Silvestru pod Kramari-
co v Ludranskem Vrhu odprli tudi »Zavetišče 
pri Silvestru«, ki je obratovalo do leta 1952. 
Večina dela pri gradnji koče je bila opravlje-
na udarniško, dovoz gradbenega materiala 
so opravili s konjsko in volovsko vprego ali 
ga znosili na ramenih in v nahrbtnikih. Čla-
ni Ljudske tehnike iz Črne so svoj prvi av-
tomobil Tatra preuredili tako, da so lahko v 
letu 1950 z njim prišli preko Slemena in Kra-
marice po stari »laški cesti« do male Koro-
ške koče. Tako so uspeli dostaviti dizel motor 
za pogon žage, ki so jo postavili na travni-
ku pod bodočo kočo in tam iz lesa, ki so ga 
večinoma donirali okoliški kmetje, obdelali 
potrebna bruna in deske za kočo. Skupaj so 
člani društva v letih 1949 do 1951 za izgra-
dnjo koče prispevali 32.320 prostovoljnih de-
lovnih ur, kar je znašalo nekaj več kot 30 % 
celotne investicije v kočo. Kljub temu da jim 
je finančno pomagal sinikat Rudnika, glavni 
odbor Zveze sindikatov in PZS, so potrebna 
finančna sredstva zagotavljali tudi s posoji-
li članov društva. Svojo težko pričakovano 
postojanko so svečano odprli 30. septembra 
1951, ko sta zbrano množico, ki jo je zabava-
la rudarska godba, z okna v 1. nadstropju 
koče nagovorila predsednik društva Franjo 

Mauhler in direktor Rudnika svinca in cin-
ka Mežica Valentin Marinko.

Od finančnih težav, rekordnega obiska …
Po otvoritvi koče je »graditelje« čakala naba-
va inventarja in urejanje notranjosti koče. 
Pomagala sta jim rudniški sindikat, ki je na 
svoje stroške opremil nekaj sob, in PZS. Naj-
bolj prizadevne udarnike je društvo nagra-
jevalo na način, da jim je za čas letovanja 
na Smrekovcu prispevalo za pokritje dela 
stroškov, prav tako so bili člani rudniškega 
sindikata v koči upravičeni do nižjih stro-
škov penziona. Kmalu po izgradnji in uredi-
tvi koče pa so se soočili s finančno izgubo, ki 
se je s kočo ustvarjala. Leta 1953 so se našli 
pred vprašanjem, ali kočo zapreti ali poi-
skati drug vir za kritje te finančne izgube. 
Odprli so »dolinsko« postojanko »Pri Mihe-
vu« na Pristavi ter od občine v najem prejeli 
še gostišče »Turist« v Črni, z namenom, da 
ju oskrbujejo, dokler povsem ne dogradijo 
in opremijo Koče na Smrekovcu. Začeli so 
tudi z gradnjo ceste Kramarica–Smrekovec 
in mostov na tem odseku, do Kramarice pa 
je cesto zgradila občina. Nujna sredstva za 
delo s kočo so si zagotavljali tudi s prodajo 
lesa, ki ga je uspelo društvu še za gradnjo 
koče pridobiti od okoliških kmetov ter razni-
mi dotacijami. Finančne rezerve iz prodaje 
lesa so bile kmalu porabljene, dolinski posto-
janki pa tudi nista mogli pokriti finančnega 
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Kopalni bazen, zgrajen ob Koči na Smrekovcu 
leta 1958 (foto: Alojz Tomše)

bremena. Društvo je na vse načine posku-
šalo najti rešitve za premostitve finančnih 
težav zaradi investicij in obratovanja koče 
in se obenem trudilo zagotoviti čim večji 
obisk v koči. Ob potoku Krumpah so zgra-
dili lastno elektrarno in tako zagotovili ele-
ktrifikacijo koče, ob njej pa zgradili kopalni 
bazen ter pet vikend hišic ter se trudili, da 
bi sindikalna podružnica in uprava Rudni-
ka Mežica priporočala svojim članom, da bi 
preživeli letni oddih v Koči na Smrekovcu. 
Leta 1962 so zgradili sodobnejše sanitarije z 
umivalnico ter povečali kapaciteto ležišč s 44 
na 74 ter v naslednjih letih zabeležili rekor-
den obisk v koči. Število registriranih noči-
tev, zabeleženih pri PZS, je naraslo od 1.312 
v letu 1960 do rekordnih 4.482 v letu 1964!1 

Leta 1963 je v koči preživelo svoj letni dopust 
133 odraslih s 26 otroci (skupaj 1.148 penzio-
nov), leta 1964 pa 169 zaposlenih iz Rudnika 
Mežica, TEP Celje, LIP Nazarje in Ljubljana 
Transport. Prihodki koče so leta 1964, v pri-
merjavi z letom prej, porastli kar za 60 %. V 
letih 1963 in 1964 je bila Koča na Smrekovcu 
na 8. mestu po številu nočitev v planinskih 
postojankah PZS. Več nočitev so ti dve leti 
zabeležili samo v postojankah Dom v Logar-
ski dolini, Dom na Komni, Aljaževem domu 
v Vratih, Litostrojski koči na Soriški planini, 
Domu na Krvavcu, Erjavčevi koči na Vršiču 
in Domu pri Triglavskih jezerih. Visok obisk 
in otvoritev cestne povezave na Smrekovec 
leta 1967 sta bila razloga za pripravo okvir-
nega 10-letnega načrta razvoja planinske 
dejavnosti, ki je poleg obnovitve in razširitve 
koče, ureditve vodovoda in priključitve na 
javno električno omrežje predvideval celo 
postavitev sedežnice. 

... do današnjega Doma na Smrekovcu
Do uresničitve smelih načrtov pa ni prišlo. 
Zaradi finančnih težav se je društvo usme-
rilo izključno v aktivnosti, vezane s kočo. 
Za razbremenitev finančnega bremena so 

sprejeli sklep o oddaji koče v zakup. Do 
takrat so imeli oskrbniki koče z društvom 
pogodbeno delovno razmerje. Kljub podpori 
Krajevne skupnosti Črna, Gozdnega gospo-
darstva Nazarje in Črna ter ob tem, da jim 
je Občina Ravne oprostila obveznosti glede 
prometnega davka, se je društvo srečevalo 
z vedno večjimi finančnimi težavami, saj so 
vsa sredstva vložili v kočo. Obnoviti je bilo 
potrebno vodovod, ki je bil še iz časov »Šo-
štanjske koče«, vse bolj stroge pa so bile tudi 
zahteve sanitarne in tržne inšpekcije. Leta 
1975 so tako sprejeli sklep o obnovi koče in 
julija 1977 otvorili obnovljen in s prizidkom 
razširjen Dom na Smrekovcu, ki je bil nato 
leta 1985 priključen na daljnovod. V zadnjih 
dveh desetletjih je Dom med drugim dobil 
novo vodno zajetje, novo streho in okna, 
centralno ogrevanje in novo izolacijo ozi-
roma zunanjo podobo. Postal je družinam 
prijazna postojanka, v njegovi neposredni 
bližini pa je »zrastla« info točka Smrekovec, 
Geoparka Karavanke. Vzdrževanje, obnav-
ljanje, večanje kapacitet in bivalnih standar-
dov je terjalo ogromno truda, vloženega pro-
stovoljnega dela in finančnih vložkov, zaradi 
česar je Dom na Smrekovcu danes ena lep-
ših planinskih koč. Vse to ne bi bilo možno 
brez finančne pomoči številnih donatorjev, 
prva desetletja predvsem Rudnika Meži-
ca in gozdnih gospodarstev tako s koroške 
kot savinjske strani, kasneje pa posameznih 
podjetij in posameznikov s šaleško-savinjske 

1 Podatki o številu nočitev so povzeti po letnih Pregle-
dih kapacitete, obiskov in nočitev planinskih posto-
jank, objavljenih v PV

DA NE POZABIMO
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LEPŠA PODOBA DOMA NA SMREKOVCU

Koča na Smrekovcu leta 1969 (foto: Alojz Tomše)

strani ter bližjih kmetov. Leta 2012 je bila s 
podpisom tripartitne pogodbe med PZS, PD 
Črna na Koroškem in PD Šoštanj glede la-
stništva in upravljanja Doma na Smrekovcu 
tudi formalno urejena zgodba, ki se je zače-
la z dogovorom o prevzemu pogorišča »Šo-
štanjske koče«, skorajda pred sedemdeseti-
mi leti. Zanimivo je, da je v 65 letih obstoja 
kočo oskrbovalo zgolj dvanajst oskrbnikov, 
od tega legendarni Viktor Povsod – Fika kar 
22 let, od leta 1991 do 2013. Poleg tega da je 
imela gradnja koče ključen vpliv na organi-
zacijsko utrditev društva, je bila koča ves čas 
tesno povezana z razvojem društva in same 
organizirane planinske dejavnosti. Ob koči 
je bil izveden leta 1955 prvi pionirski planin-
ski tabor društva, ki so mu kasneje dolga 
leta sledili mladinski tabori, z njo so poveza-
ni prvi tečaji za mladinske vodnike KO MO 
Koroške in Dravske doline, tradicionalni 
turni smuki v organizaciji tako KO MO Ko-
roške kot tudi Mladinske komisije PZS, PD 
Črna na Koroškem pa je ob koči tudi slove-
sno razvilo svoj društveni prapor. 

Viri: 
P. Tomše, P. Lesjak: 65 let PD Črna na Koroškem - 
Pogled nazaj, za naprej! - gradivo za razstavo ob 
65-letnici   društva,
Arhiv PD Črna na Koroškem
Arhiv Planinskega vestnika

Peter Tomše

Letos praznujemo 65 let 
Doma na Smrekovcu v 
upravljanju PD Črna na 
Koroškem. Novi upravni 
odbor društva si je med 
drugimi programski-
mi izhodišči zadal tudi 
nalogo, da dom naredi 
bolj črnjanski oz. koro-
ški (zadnja leta so ga 
namreč bistveno bolj 
obiskovali Savinjčani in 
Šalečani) ter dom poso-
dobi oz. funkcionalno iz-
popolni.
Prva naloga nam je del-
no že uspela: na Smre-Skupinska fotografija ob 65-letnici Doma na Smrekovcu

DA NE POZABIMO
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ŠAHOVSKI KLUB ČRNA

Turnir ob Turističnem tednu

kovcu smo zadnji dve leti organizirali kar 
nekaj prireditev, ki so povečale obisk Smre-
kovca. Najbolj odmevna je srečanje družin  
članov PD Črna zadnjo soboto v maju. Le-ta 
se bo tradicionalno nadaljevala. Poleg tega 
se je povečal individualni obisk pohodnikov 
in predvsem kolesarjev iz Črne.
Druga naloga pa se nam z letošnjim koncem 
leta skoraj v celoti uresničuje. Delno z lastni-
mi in predvsem s sponzorskimi sredstvi smo 
dom solidno posodobili: sanirali smo sanita-
rije, obnovili elektro instalacije ter preuredi-
li jedilnico oz. dnevni prostor.

Sponzorji, ki so nam to omogočili in se jim na 
tem mestu še enkrat javno zahvaljujemo, so 
bili: VERTIS,VERTIKALA, Mežica, CABLEX, 
Mežica, TAB, Mežica, POTEL, Črna, EL-KK, 
Žerjav, GEO, Mežica, LESARSTVO MARKO 
MAZEJ, Bele Vode, VIRNEK, Šoštanj.
Naslednje leto planiramo še ureditev okoli-
ce (veliko tudi s prostovoljnim delom članov 
društva) in montažo čistilne naprave.

Marijan Lačen

V letu 2017 bomo obeležili 90. obletnico usta-
novitve Šah kluba v Črni. Šah naj bi se or-
ganizirano igral vse od leta 1919. Šah klub 
Črna pa je bil uradno ustanovljen leta 1927. 
Iz takrat predloženih pravil šahovskega klu-
ba razberemo, da je imel klub »namen uredi-
ti prijateljem šaha zbirališče, priliko za vajo 
ter nadaljnjo izobrazbo v šahu in posredova-
ti zveze z ostali ljubitelji šaha v naši državi«.
Tem ciljem se je sledilo skozi vsa leta delova-
nja, tako imamo šahisti svoje klubske prosto-
re, vzgajamo mlade šahiste, klub je prepo-
znaven na državnem nivoju ... 
90. obletnico bomo obeležili z več prire-
ditvami. V času Turističnega tedna bomo 
organizirali ekipni hitropotezni turnir, po 
katerem je naš klub znan in so se ga v pre-
teklosti udeleževali najboljši šahisti iz Slove-
nije, Hrvaške, Avstrije ... Pripravili pa bomo 
tudi razstavo pisnega in slikovnega gradiva, 
s katero bomo predstavili delo o bogati zgo-
dovini našega kluba. V spomin na šahovsko 
delovanje v Podpeci in Žerjavu načrtujemo 
organizacijo šahovskih turnirjev v teh dveh 
zaselkih. Ob jubileju smo ob koncu letošnje-
ga izdali tudi klubski koledar. Vsem, ki ste 
nas s prispevkom za naš klubski koledar 
podprli, se iskreno zahvaljujemo.
Zelo pestro in raznoliko pa je bilo tudi leto 
2016. V klubu smo izpeljali tekmovanja v 

hitropoteznem  (5 minut) in v pospešenem 
šahu (15 minut). V obeh tekmovanjih je bil 
pri vrhu enak vrstni red. Obakrat je bil prvi 
Zdravko Burjak, drugi Fikret Šahinovič in 
tretji  Ivan Podlesnik. V decembru smo pri-
čeli z občinskim prvenstvom v počasnem 
šahu. 
V sodelovanju z Osnovno šolo Črna na Ko-
roškem izvajamo šahovski krožek, ki pote-
ka enkrat tedensko v klubskih prostorih. V 
decembru 2015 smo se udeležili področnega 
šahovskega tekmovanja osnovnošolcev, ki je 
bilo v Radljah ob Dravi. Dosegli smo nasled-
nje rezultate: dečki do 15 let:  6. Nace Sreb-
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Srečanje dopisnih šahistov

re, 16. Matic Vrhnjak. Dečki do 12 let: 5. Bine 
Vončina Piko, 27. Adam Patrik Pustoslemšek, 
34. Primož Potočnik, 35. Nejc Vrhnjak.  Dečki 
do 9 let: 14. Kristian Pranjič, 16. Tomaž Potoč-
nik. Dekleta do 12 let: 4. Jerneja Pranjič. V 
maju smo se udeležili turnirja zaključnega 
turnirja šahovskih krožkov na Ravnah. Uvr-
stitve: 9. Matic Vrhnjak, 10. Nace Srebre, 13. 
Nejc Vrhnjak, 14. Kristian Pranjič. 
V času 61. Turističnega tedna smo organi-
zirali tradicionalni turnir v hitropoteznem 
šahu, ki je bil tudi letos zelo številčno obi-
skan, udeležilo se ga 54 šahistov. Prvo mesto 
je osvojil Dušan Brinovec ŠK Žalec, drugi je 
bil Domen Krumpačnik, ki igra za Celjski 
ŠK, tretji pa Jernej Špalir. Najboljši Črnjan 
je bil Mitja Pranjič na 11. mestu. Ostali čr-
njanski šahisti so zasedli naslednja mesta: 
13. Ivan Podlesnik, 16. Zdravko Burjak, 23. 
Hubert Ipavic, 27. Branko Planinšek, 29. 
Aljoz Golob, 30. Fikret Šahinovič, 34. Drago 
Golob, 40. Ciril Sonjak, 41. Branko Konečnik, 
42. Karel Potočnik, 46. Vasja Vončina, 49. 
Šemso Omerovič, 51. Ferdinand Leskovec in 
54. Jože Jamnik. 
V sodelovanju s Planinskim društvom Črna 
na Koroškem smo organizirali 2. šahovski 
turnir za pokal Smrekovca. Turnir je bil od-
igran v soboto, 3. 9. 2016, v Domu na Smre-
kovcu. Udeležilo se ga je 23 šahistov. Igranje 
te kraljevske igre v planinskem domu na 
Smrekovcu je privabilo šahiste s Koroške 
ter iz Šaleške in Savinjske doline. Prvo mes-
to in prehodni pokal je osvojil Ivan Harnik 

iz Mute, drugi je bil Ivan Podlesnik, šahist 
ŠK Črna, 3. mesto pa je osvojil Zdravko Vo-
špernik. Ostali črnjanski šahisti so zasedli 
naslednja mesta: 4. Hubert Ipavic, 5. Drago 
Golob, 6. Branko Planinšek, 7. Ciril Sonjak, 8. 
Fikret Šahinovič, 10. Mitja Pranjič, 15. Alojz 
Golob, 18. Branko Konečnik, 19. Karel Potoč-
nik, 20. Šemso Omerović, 21. Ferdinand Le-
skovec in 23. Jože Jamnik. Organizacijo tega 
turnirja načrtujemo tudi za naslednje leto. 
Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo 
Planinskemu društvu Črna ter Občini Črna 
in županji, mag. Romani Lesjak. 
V soboto, 10. septembra, smo v Črni gostili 
srečanje dopisnih šahistov Slovenije. V tem 
letu se je končala 18. Olimpijada v dopisnem 
šahu, kjer je naša reprezentanca zasedla 
2. mesto, in to je največji uspeh v zgodovi-
ni slovenskega dopisnega šaha. Udeleženci 
tega srečanja so se v Črni dobro počutili. V 
ta namen jih je ob glavni cesti pričakal tudi 
šahovski plakat, kakršnega v Sloveniji še ni 
bilo. Seja sveta za dopisni šah je bila v po-
ročni dvorani, po ogledu zbirke Olimpijci v 
Črni pa smo srečanje zaključili na izletniški 
kmetiji Smrečnik - Gorza, kjer je bil odigran 
še turnir v hitropoteznem šahu. Za pomoč 
in podporo pri organizacii tega srečanja se 
zahvaljujemo Občini Črna in županji mag. 
Romani Lesjak.
V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klu-
bi ŠK Slovenj Gradec, ŠK Fužinar, KOŠK 
Dravograd in klubom iz avstrijske Koroške 
Schahmaty iz Rudna smo tudi letos izvedli 
deset turnirjev v pospešenem šahu. Vsak 
izmed sodelujočih klubov je organiziral dva 
turnirja. V skupnem točkovanju je prvo mes-
to osvojil Branko Špalir ŠK Slovenje Gradec, 
drugi je bil Vlado Turičnik, tretji pa Peter 
Ferk. Najboljši Črnjan je bil na šestem mes-
tu Zdravko Burjak. Ostali črnjaski šahisti so 
zasedli naslednja mesta: 7. Fikret Šahinovič, 
10. Hubert Ipavic, 12. Mitja Pranjič, 13. Bran-
ko Planinšek, 17. Ivan Podlesnik, 21. Karel 
Potočnik, 22. Ciril Sonjak, 23. Branko Koneč-
nik, 26. Drago Golob, 27. Jože Jamnik, 30. 
Ferdinand Leskovec, 31. Šemso Omerovič, 
54. Jože Modrej in 57. Veljo Čagorovič.
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2. Liga vzhod v Kulturnem domu

Turnir na Smrekovcu

Vrtni šah

Ekipa ŠK Črna je v letošnjem letu nastopa-
la v 2. Šahovski ligi vzhod. Kot novinci v ligi 
smo izpolnili cilj, ki je bil ostanek v ligi. V 
Kulturnem domu v Črni smo gostili vse dvo-
boje 2. in 3. kola tega tekmovanja. 

Rezultati: 
ŠK Črna       :  ŠD Fužinar ŠK Hapro   4:2 
ŠK Malecnik    :  ŠK Črna                3.5:2.5
ŠK Črna      :  ŠK Gambit Maribor     4:2 
ŠK Črna         :  ŽŠK Maribor                1:5
ŠD Radenska ŠS Ljutomer : ŠK Črna     5:1
ŠK Črna       :  ŠD Ptuj 2           2.5:3.5
ŠK Triglav Krško 2   : ŠK Črna                3:3
ŠK Črna     :  ŠD Gornja Radgona   3.5:2.5
KOŠK Dravograd  : ŠK Črna       2.5:3.5   

Vrstni red:                                     TP     TE
  1. ŠD Radenska ŠS Ljutomer  35     14   
  2. ŠK Gambit Maribor          33,5   15    
  3. ŽŠK Maribor 3              31.5   12    
  4. ŠD Gornja Radgona          27      8    
  5. ŠK Triglav Krško 2          26.5    9    
  6. ŠD Ptuj 2                    26      9    
  7. ŠK Črna                     25      9    
  8. ŠK Malečnik               23,5    5    
  9. KOŠK Dravograd       21.5    6    
 10. ŠD Fužinar ŠK Hapro        20,5    3 
Za ekipo so nastopali:
1. Pranjič, Mitja     1.0/9 
2. Burjak, Zdravko    4.0/9  
3. Ipavic, Hubert     4.5/9   
4. Šahinovič, Fikret  6.0/9   
5. Planinšek, Branko  4.0/9  
6. Podlesnik, Ivan    5.0/7  
7. Konečnik, Branko   0.5/2

Bogata zgodovina nas zavezuje, da s svojim 
delom prispevamo k ohranjanju organizira-
nega igranja šaha v naši občini. Tako tistim, 
ki jih igranje te kraljevske igre veseli, zagota-
vljamo pogoje, da se lahko aktivno ukvarjajo 
s to dejavnostjo. Za svoje delovanje imamo 
zagotovljene dobre pogoje. Zelo veliko nam 
pomenijo klubski prostori. Letos smo pred 
Kulturnim domom postavili tudi vrtni šah, ki 
omogoča igranje te kraljevske igre na pros-
tem.  Vsem, ki spremljate naše delo, rezulta-
te in nam pri uresničevanju naših clijev po-
magate, se iskreno zahvaljujemo. 

Mitja Pranjič
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

Žerjavčani leta 1945

Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo 
objavljati kako fotografijo, staro več dese-
tletij. Vsaka taka fotografija je dragocen 
dokument pričevanja o življenju v našem 
kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo poka-
zali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam 
zaupate svojo staro fotografijo, dopišete da-
tum ali letnico in imena oseb ali dogajanje; 
napišite vse, kar veste o posnetku. Če datu-
ma ne veste, nam posredujte približno letni-
co posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete 
po internetu na naslov urednice:
irena.greiner@guest.arnes.si ali jo prinesete 
urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

1. fotografijo sta prispevala Vinko in Nino 
Komprej iz Dobje vasi
Na fotografiji so zbrani in prešerno nasme-
jani stanovalci nekdanjega »Perkhauza«,
tudi nekdanjega samskega doma za ženske 
v Žerjavu - takrat št. 13, Črna na Koroškem.
Pisalo se je leto 1945. Na sliki sta tudi dva vo-
jaka, prvi domačin iz hiše in drugi, s kapo 
na glavi, je menda bil doma nekje iz okolice 
Ptuja in je po končani vojni stražil nemške 
ujetnike v Žerjavu.

Najino  mamo z deklico v naročju, ime ji je 
Irma, so pustili begunci na begu v Avstrijo 
pri družini Jurač oziroma Dimnik v Žerjavu 
- rečeno samo za en dan. Sedaj menda živi v 
Nemčiji in je vdova z dvema otrokoma.
Z leve stojijo:
Pavla Pokleka, Micka Svetec, Ludvik Stopar, 
gospa Fajmut, Franc Havli iz sosednje hiše, 
Erna Svetec, Alojz Mavrič - Tratnikov Lojz, 
Ivan Komprej, Adolf Jurač -  vojni invalid 
brez ene noge nad kolenom, neznani vojak 
iz okolice Ptuja, Ivan Tratnik - starejši, Fran-
čiška Tratnik in Marija Možarnik.
Na klopi sedijo z leve: 
gospod Pokleka, Roza Stopar, Tončka Sto-
par, Angela Tratnik, Leopold Golobinek iz 
sosednje hiše, Rozalija Tratnik, Alojzija Sto-
par, Marija Komprej, gospa Svetec, gospa 
Možarnik. Spredaj stoji v naramnicah Ivan 
Pungartnik.
Spredaj sedijo z leve:
Pepi Jurač, Ivan Havli, Vinko Komprej, Vida 
Famut, Nino Komprej, Mirko Havli in Ivan 
Tratnik mlajši.

2. fotografijo je prinesel Marjan Repanšek, 
ki je na sliki pred nekdanjo trgovino v Ru-
darjevem, in sicer leta 1958.
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Otvoritev slikarske razstave Dareta Janeta
in Silvije Potočnik

10. novembra 2016 sta Krajevna organizacija RK 
Žerjav in Občinska organizacija RK Črna na Ko-
roškem ob 150-letnici delovanja RK Slovenije preje-
li zlato priznanje RK Slovenije. Podelitev je  bila v 
Slovenj Gradcu.

Srečanje starostnikov

Otvoritev prenovljene trgovine
Mercator v Rudarjevem

Na sprejemu novorojenčkov

UTRINKI
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ANDREJ BRUMEN

Sem ANJA SREBRE iz Jazbine. 
Od lirike pišem predvsem pesmi z ljubezen-
sko in bivanjsko tematiko.

Življenje

Gledam skozi okno.
Moje oči so uprte v daljavo,
daljno, prostrano, tako samo.
Čez nekaj časa ugotovim, da ni vse,
kot se zdi,
da v daljavi daljni, prostrani nekdo živi.
Zelenje je vsepovsod, rože cvetijo,
drevesa eno za drugim se vrstijo.
Opaziti reko je moč, v njej življenje.
Četudi stvari so nam še tako same,
brez življenja,
ugotovimo, če ne gledamo le z očmi,
da povsod nekdo živi.
Nismo sami, čeprav marsikomu tako se zdi
in se obnaša,
kot da sam na širnem svetu živi.

Moški kot iz sanj

Kako si si drznil kar naenkrat do mene
priti
in kar na vsem lepem v moje sanje vstopiti?
Si to namerno naredil?
Si se vame šele nato zaljubil?
Ko v tvoje se modre oči zazrem,
počutim se zasanjano še dan po tem.
V misli prikrade se mi še tvoj prikupen
nasmeh,
ki v sanjah gre z mano po vseh poteh.
Tvoj nasmešek ne pusti,
da o čem drugem razmišljala bi.
Na tvojem obrazu lepe gube naredi,
ob katerih bi se zbujala prav vse dni.
V tvojih očeh sta preprostost in radost,
ob tebi občutim popolno mladost.
Tvoj lep, šarmanten pogled
izdaja, kako si nad življenjem prevzet.
Ob tebi varno se počutim,
ljubezen tvojo v srcu čutim.
V tvojem objemu mi je najbolj všeč,
takrat vse skrbi odženem preč.

Rojen v začetku 70-ih; osnovno šolo sem obi-
skoval v Črni na Koroškem, srednjo strojno 
šolo na Ravnah, kasneje, ob delu, pa sem 
zaključil šolanje na Fakulteti za strojništvo. 
Sem oče treh čudovitih otrok, z ustvarjenim 
gnezdom na Lokovici, občina Prevalje, še ved-
no pa Črnjan. Aforizme sem na papir začel 
pisati spontano, neobvezujoče in z užitkom,  
nekje okoli svojega 40-ega leta, najverjetneje 
pa so plod »dedovanja« po očetu, tudi afo-
ristu. Plod dedovanja je verjetno tudi pre-
cejšnja neaktivnost za izdajo knjige, ki bo, 
ob skoraj 2000 napisanih aforizmih, morala 
uzreti luč sveta (upajmo, da v letu 2017). Svoje 
misli trenutno objavljam le v internih časopi-
sih delodajalca, želja po večji prepoznavnosti 

mojih aforizmov pa je vsekakor močnejša, 
kot je na žalost močna ambicija, ki je pogosto 
potrebno gorivo za dosego cilja.
Življenja ne vidim (tudi z očali) brez družine, 
športa in tistih dobrih prijateljev ter kolegov, 
ki ob pogledu na družbo vidijo človeka.

V življenju izgubljamo stike, čeprav ostaja-
mo na istih valovnih dolžinah.
Skoraj vsaka ločitev se začne popolno: s po-
roko.
Vedno več je otrok, ki imajo starše s posebni-
mi potrebami.
Ženska, ki dobro vleče, običajno tudi dobro 
poriva.
Najboljša oprema, ki jo potrebuješ za rekre-
acijo, je volja.
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Marsikateri prdec zapusti telo v dobrem 
duhu.
Poštenosti ti nihče ne zavida.
Šele ko je izpraznil denarnico, je lahko 
izpraznil mošnjo.
Marsikdo, ki državi pokaže zobe, dobi plom-
bo.
Drugačnosti ne boš našel v škatlici.
So ljudje, ki bi dali vse, česar nimajo.
Vsak ima svoj prav, le redki svoj narobe.
Na več stolih sediš, manj nog imajo.
Zunaj gradimo mostove, doma hodimo po 
brveh.
Marsikateremu razmerju ni možno najti 
skupnega imenovalca.
V poplavi menedžerjev se utapljajo delavci.
Skupaj ustvarjamo, skupaj si delijo.
Večino stvari, ki jih skrivamo, najde čas.
Ni težko odrezati rezine, če ukradeš hleb.
Ženske, ki lahko takoj povaljaš, niso iz pra-
vega testa.
Karierne vzpone nekateri dosežejo po hrb-
tih, druge na hrbtih.
Nekatera ročna dela se končajo s prilivom, 
druga z izlivom.
Na pokopališču ljubezni je veliko živih 
mrtvecev.
Kapo dol pred glavo gor.
Ko človeku obrneš hrbet, pokažeš obraz.
Vsaka ženska, ki hujša, je hujša.
V bežanju pred odgovornostjo nekaterim ni 
težko odteči maratona.
Končno je bila enkrat tiho: odšla je brez be-
sed.
Dotakni se človeka in vrnil ti bo dotik.
Bila sta kot rit in hlače: on rit, ona hlače.
Ko možje delajo, je marsikatera žena na 
hrbtu.
Tudi dobri matematiki lahko imajo težave s 
potenco.
Čeprav je v službi zaužil največ pijače, je bil 
ozko grlo proizvodnje.
V številke nas spreminjajo tisti, ki sploh ne 
znajo računati.
Na rob obupa te pripeljejo, nazaj moraš pe-
šačiti.

Ona ga je imela na očesu, on jo je imel na 
živcih.
Za drkanje ni potrebno imeti dobrega zada-
ha.
Pustila se mu je zapeljati, ni pa mu pustila 
parkirati.
Ko si na psu, je tudi maček blizu.
Veliko vzornikov je slab vzor.
Marsikateri direktor do svojega odhoda za 
podjetje ne naredi nič dobrega.
Nekateri so samo na plaži razgledani.
Denarja je za vse, vendar ne za vsakega.
Zmogel je iti preko vseh, le preko sebe ne.
Bolje družba v samoti, kot samota v družbi.
Marsikdo, ki skače čez plot, skače tudi skozi 
okno.
Strah pred višino je premagoval tako, da je 
na druge gledal zviška.
Preskočila je iskrica, zanetila je ogenj in po-
gorela sta oba.
Rit je duhovni oče veliko otrokom.
Sodobna družba ima le eno perspektivo: 
ptičjo.
Debelejša je koža, manj čuti dotik.
Pri seksu nikoli ni zamujal: vedno mu je priš-
lo prehitro.
Malo je vodij, ki niso šefi.
Ker mu je bilo vse ravno, so ga spoznali za 
krivega..
Podjetja, ki zajadra v težave, nikoli ne bodo 
rešili tisti, ki se ravnajo po vetru.
Da bi jo podrl, jo je moral postaviti.
Raje sproščeno v dreku, kot pod pritiskom v 
rožicah.
V oblakih zida gradove, na tleh ne zna posta-
viti niti zidaka.
Večini šefov lahko kolonoskopijo opravijo 
kar njihovi podrejeni.
Če je potrebno, daj šalo na stran, vendar ni-
koli izven dosega rok.
Ko je moški v rožicah, mu zadiši marsikateri 
cvet.
Jezo vedno stresaj skozi sito.
Izobrazba ni garancija izobraženosti.
Moški z dobrim orodjem radi privatizirajo.
Delila sta si vse, razdelila si ne bi ničesar.
Zvestoba ni pravica, je privilegij.

ŠILCE LITERATURE
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SANJAJ Z MENOJ

Pesnika Stanka Grla vam, drage bralke in 
bralci Viharnika, gotovo ni treba posebej 
predstavljati, njegove misli namreč skozi 
verze, ki jih objavlja tudi v naši reviji, spoz-
navate že nekaj let. V pesmih, katerih nav-
dih je največkrat narava, so zbrani globoki, 
vedri in žalostni občutki, zaviti v izbrane 
besede, zložene v kitice in olepšane z rimo. 
Njegovo novo pesniško zbirko Sanjaj z me-
noj so 16. septembra 2016 pospremili na pot 
v polni dvorani Kulturnega doma v Črni na 

Koroškem s pestrim kulturnim programom 
in bogato pogostitvijo. Stanko Grl je tudi 
lovec, zato mu je ob tej priložnosti predse-
dnik komisije za lovsko kulturo Lovske zve-
ze Slovenije Milan Tepej podelil bronasti 
znak za lovsko kulturo. Kulturni program 
je popestril lovski oktet Peca Mežica, na ki-
taro je zaigrala in zapela Lidija Vidmar, meh 
harmonike pa je raztegnil Blaž Pavlinec. 
Prireditev je s prebiranjem Stankovih pesmi 
poleg njegove sestre Marije počastila tudi 
županja mag. Romana Lesjak, program pa 
je povezoval dr. Tomaž Simetinger. Tudi Za-
vod za Gozdove Slovenije je imel v Črni svo-
jega predstavnika, in sicer se je Grl v izvod 
svoje knjige podpisal Zdravku Miklašiču, ki 
je vodja odseka za gozdne živali in lovstvo v 
OE Slovenj Gradec.
Zbirka, ki je izšla v samozaložbi, predstavlja 
sto dvajset novih pesmi, obogatena pa je z
avtorskimi fotografijami iz narave.
Začnite jutro s pesmico in nasmeškom, dan 
bo veliko lepši.

Marta Krejan Čokl, urednica Viharnika

Rak materničnega vratu lahko preprečimo
s cepljenjem 

Pogostnost raka v svetu in pri nas še vedno na-
rašča, zato je pomembno, da se proti tem bo-
leznim zaščitimo. Pri ženskah se pogosto poja-
vlja rak materničnega vratu, ki ga povzročajo 
virusi iz družine HPV (Humani papiloma viru-
si). Tega uspešno preprečujemo s cepljenjem 
deklet v mladosti. 
HPV so skupina virusov, ki povzročajo najpo-
gostejše spolno prenosljive okužbe. Poznamo 
več kot 150 različnih genotipov virusov. HPV-
16 in HPV-18 sta visoko rizična, povzročata 
predrakave spremembe in več kot 99 % raka 
materničnega vratu. HPV ne povzročajo le 
raka materničnega vratu, ampak tudi genital-

ne bradavice oziroma kondilome, rake ustne 
votline, zadnjika in zunanjega ženskega ali 
moškega spolovila ter ploščatocelične papilo-
me grla.
Za diagnostiko in zdravljenje raka maternične-
ga vratu se uporablja konizacija (odstranitev 
celotnega področja zunanjega materničnega 
ustja). Ta poseg je povezan z več prezgodnjimi 
porodi. Tako s cepljenjem proti HPV posredno 
izboljšujemo tudi izide kasnejših nosečnosti.
Okužbe s HPV nastanejo kmalu po začetku 
spolne dejavnosti in prizadenejo kar 30-40 % 
mladostnikov. Tveganje za okužbo s HPV je v 
celem življenju 80 %, okužijo pa se lahko tako 
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ženske kot moški. Večina okužb izzveni v 12-
18 mesecih, 10-15% pa je kroničnih in vodijo v 
razvoj predrakavih sprememb in raka. Rak 
materničnega vratu je drugi najpogostejši rak 
žensk v starosti 15–44 let (takoj za rakom dojk). 
V Sloveniji letno za rakom materničnega vra-
tu zboli okrog 130 žensk, 30–40 žensk letno pa 
zaradi raka materničnega vratu umre.
Predrakave spremembe in raka maternične-
ga vratu lahko uspešno preprečujemo s cep-
ljenjem. Cepljenje je zelo učinkovito in v 95 % 
preprečuje okužbe s sevi HPV, proti katerim 
cepimo. Cepivo proti HPV je prvo cepivo, ki 
preprečuje nastanek rakave bolezni. Vsebuje 
virusom podobne delce, ki ne vsebujejo virus-
nega genskega materiala, zato z njim ne mo-
remo okužiti človeških celic, niti se virus v njih 
ne more razmnoževati ali povzročati bolezni. 
Cepivo spodbudi imunski sistem, da prepozna 
in uniči virus, s čimer okužbe preprečimo, ne 
moremo pa jih zdraviti.
V Evropi se je cepljenje proti HPV začelo leta 
2006, v Sloveniji pa nekoliko kasneje, leta 2009. 
Po shemi državnega programa cepljenja pri 
nas cepimo deklice z dvema odmerkoma, v 
okviru rednih sistematskih pregledov v 6. ali 8. 
razredu osnovnih šol. Cepljenje je prostovoljno 
in brezplačno (plača se iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja), tako se starši deklet sami 
odločijo, ali se bodo njihove hčerke cepile proti 

okužbi s HPV ali ne. Tako zgodaj se dekleta 
cepi, saj jih je potrebno zaščititi pred okuž-
bami s HPV pred začetkom spolne aktivnosti 
(povprečno ima dekle v Sloveniji prvi spolni 
odnos pri 14 letih). Cepljenje se lahko izvaja 
tudi pri starejših dekletih in ženskah, a je pri-
poročljivo pred prvim spolnim odnosom, saj 
takrat virusom HPV še niso bile izpostavljene. 
To cepljenje je pri nas samoplačniško. 
Po raziskavah je zaščita proti HPV s ceplje-
njem dokazano dolgotrajna in s tem poživit-
veni odmerki niso potrebni. Cepivo je varno, 
do zdaj po cepljenju še ni bilo dokazanih hu-
dih nepričakovanih neželenih učinkov. Kot po 
vsakem drugem cepljenju pa se lahko tudi po 
cepljenju proti HPV razvije nekaj blagih neže-
lenih učinkov (rdečica, bolečina in oteklina na 
mestu cepljenja, povišana telesna temperatu-
ra ter bolečine v mišicah). Ti učinki nastanejo 
zaradi aktivacije imunskega sistema v telesu 
in praviloma hitro izzvenijo ter niso nevarni.
Kljub preventivi s cepljenjem, ki je najučinko-
vitejša metoda preprečevanja raka maternič-
nega vratu, pa so pri ženskah, ki so bile ali še 
bodo cepljene, še vedno potrebni redni gineko-
loški pregledi in odvzemi brisov maternične-
ga vratu, saj cepljenje ne zavaruje proti vsem 
genotipom HPV.

Anja Stopar, red. prof. dr.
Iztok Takač, dr. med., svetnik

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

V tej številki objavljamo dve deli Janeza Bruneca;
v les je vžgal portret 
Krebsovih in Vrabiče-
vih otrok: Aljaža, Tjaše, 
Klare in Anžeta.
ter Štefana Zvera
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MAROKO

Jala habibi, will you marry me? Ali kam po 
moža, če ga pri nas ne najdeš? V MAROKO!
Da od potovanj lahko postaneš odvisen, vse-
kakor drži. Ni boljšega občutka, kot pristati 
v novi državi, po možnosti na drugem kon-
cu sveta, kjer je vse tuje in drugačno, za vo-
galom pa te čakajo dogodivščine, za katere 
si nisi niti mislil, da jih boš kdaj doživel. Ko 
sem spomladi izvedela, da sem sprejeta na 
enomesečno klinično prakso v Španiji, sem 
kar kmalu ugotovila, da bo ta mesec minil 
prehitro. Pa še letalska karta iz Barcelone 
je bila smešno poceni, zato bi bil res greh, če 
se ne bi za dva tedna oglasila še v Maroku. 
In sem se! 
Maroko je država skrajnosti. V istem dnevu 
lahko sam gaziš skozi najlepše puščavske 
sipine in vidiš najsvetlejšo Rimsko cesto, 
skoraj za vogalom pa te čakajo kupi in kupi 
smeti ter medina, v kateri kar mrgoli doma-
činov. V Sahari se lahko skuhaš od vročine, 
ob mrzlih nočeh v gorovju Atlasa pa si želiš, 
da bi imel s sabo še tri debele puloverje. Je 
zelo blizu Evrope, ampak bi težko bil manj 
evropejski. Arabska divja Afrika, kot sva se 
s prijateljico radi šalili.
Pregreta od španskega sonca sem zadnji 
dan avgusta pristala v Marakešu. Avtobus 
me je odložil na glavnem trgu v medini. Tako 
domačini pravijo staremu mestnemu jedru, 
ki ga obdaja visok zid, za katerim se skriva 
labirint ulic, kjer še najboljša navigacija za-
taji. Po par neuspešnih poskusih orientacije 
(pa mi je drugače ne primanjkuje!) sem na 
srečo naletela na angleško govorečega Ma-
ročana, ki me je usmeril proti mojemu zača-
snemu prenočišču. Po nešteto ovinkih in po-
moči še vsaj treh domačinov sem ga le našla. 
Kasneje sta se mi pridružili tudi prijateljici, 
ena le za eno noč, saj se je naslednji dan 
vračala domov. Glavni trg Jemaa-el-Fnaa se 
proti večeru spremeni v zelo kaotičen cir-
kus. Domačini vsakih nekaj metrov s fruli-
cami privabljajo kobre, drugi igrajo bobne, 

tretji prirejajo raznorazne ulične predstave, 
ženske tekmujejo, katera te bo prej porisa-
la s kano, prodajalci ti kriče ponujajo sadne 
sokove, nad vsem tem pa oblak dima, ki se 
dviga s stojnic s hrano - takšno in drugačno. 
Polži, ovčje glave in drobovina na žaru sploh 
niso redkost. Stojnicam ni konca, kupiš pa 
lahko, kar ti srce poželi - preproge, začim-
be, meso, kano, usnjene torbe, srebrne čaj-
nike, svetilke, šminke, šale, razne ponaredke 
... Ljudi se res kar tre, vendar so to večino-
ma sami moški, domačini. Žensk ni veliko, 
so pa nekatere čisto zakrite, nekaj pa jih je 
bilo oblečenih povsem evropejsko. Seveda 
je pred vsakim nakupom obvezno baranta-
nje za ceno, kar pa zna biti kar trd oreh, saj 
so domačini rojeni pogajalci. Povsod drugje 
sva imeli dobre izkušnje z domačini, ki so se 
izkazali za izredno prijazne in gostoljubne, 
ampak v Marakešu so bili nekateri tako ne-
sramni, da je bilo včasih že na meji dobre-
ga okusa. Deloma najbrž tudi zato, ker so 
tu domačini revnejši in manj izobraženi kot 
v drugih mestih. Sprehajanje po medini po-
noči, ko se glavno dogajanje konča, vsi pri-
jazno odsvetujejo in potrjujem, da zna biti 
kar srhljivo. Kljub temu da je Marakeš tako 
opevan, pa sva tam srečali sumljivo malo tu-
ristov, včasih se nama je zdelo, da sva edini. 
Sva bili pa kot dve punci, ki potujeta sami, 
definitivno v manjšini. To se je opazilo tudi 
v obnašanju domačinov. Vsak, res vsak, se 
hoče s tabo pogovarjati, se te »po naključju« 

POPOTOVANJA
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dotakniti ali se s tabo kar poročiti, in to za-
res, nekateri imajo tudi po tri žene.
Po kaosu Marakeša sva se odpravili na tri-
dnevni izlet. Pridružili sva se skupini desetih 
popotnikov z vsega sveta in s kombijem smo 
se odpeljali čez gorovje Atlas vse do Saha-
re. Čez gorovje vodi strma in zavita cesta, 
pokrajina je sprva zelo gorata, nato je ved-
no več prečudovitih zelenih oaz in rečnih 
kanjonov, proti puščavi pa skalovje in oaze 
nadomestijo vedno manjši kamni - po izgle-
du močno spominja na Mars z nekaj smet-
mi. Na poti smo se ustavili v kanjonu Todra 
Gorge, ki ga je reka vklesala v visoke skale, 
ogledali smo si namakalne sisteme v oazah, 
mala mesteca in obiskali pravo berbersko 
vas, ki je turistom še ni uspelo uničiti. Ljud-
je v Maroku živijo res skromno, še posebej 
na podeželju. Kot prevozna sredstva upora-
bljajo osle z vozovi, perilo in posodo perejo v 
potokih, a vsi izgledajo zadovoljni.  Prvo noč 
smo prespali na najtrših posteljah nekje sre-
di Atlasa, kjer nam je za lahko noč domačin 
v mešanici arabščine, francoščine in angle-
ščine prerokoval iz kart. Težko bi rekla, da 
sem kaj ekstra razumela. Vrhunec izleta ali 
kar celotnega potovanja je bila seveda naj-
večja peščena puščava na svetu - Sahara. 
S kamelami smo odjezdili v sončni zahod 
in noč preživeli pod milim nebom med ne-
skončnimi sipinami. Lahko bi spali tudi v šo-
torih, a roko na srce - v Sahari sva, nebo je 
brez oblačka, pesek pa še vedno razgret od 
sonca, ne, hvala! Spali sva sicer bolj malo, 
saj naju je Rimska cesta popolnoma prevze-
la in sva večino noči šteli zvezdne utrinke, 
vsake toliko pa naju je prišel pozdravit kak-
šen puščavski hrošč. Zjutraj so naše razbole-
le zadnjice znova zajahale kamele in sončni 
vzhod smo opazovali z ene izmed mogočnih 
peščenih sipin, ki jih je čez leta oblikoval ve-
ter. 
Najina naslednja destinacija je bila Ca-
sablanca. Preostanek poti sva potovali z av-
tobusi in vlaki, ki po udobju zelo variirajo. 
Manjši, lokalni avtobusi so zelo nagneteni, 
domačini pa nanj prinesejo vse živo - tudi 

ovce in koze! Ti seveda niso klimatizirani, 
zato se temperature lahko dvignejo tudi nad 
50 stopinj. Če imaš srečo in ujameš avtobus, 
s katerim se običajno vozijo bogatejši Maro-
čani in turisti, pa te čaka prostoren sedež, 
klima in udobna vožnja, a si prikrajšan za 
avtentično maroško izkušnjo. V Casablanci 
sva se ustavili le za ogled mošeje Hassana 
II., ki stoji tik ob atlantskem oceanu. Ker je 
bilo takrat tako vroče, so kapljice morja, ki 
se odbija od obzidja, kar sproti izparevale 
in zavile mošejo v meglico, da je bila še bolj 
veličastna. To je tudi edino vredno ogleda v 
mestu, zato sva nadaljevali v Rabat, glavno 
mesto Maroka, z veliko študenti in izobra-
ženci. Priči sva bili celo protestu pred parla-
mentom, a še danes ne veva, kakšnemu. Kot 
v vsakem mestu je tudi tu medina z labirin-
ti ulic in stojnic, a je ta dosti manj kaotična 
in tudi prodajalci so manj agresivni. Rabat 
prav tako leži ob Atlantskem oceanu, zato 

je v mestu promenada s plažo, kjer je pravo 
mravljišče arabskih moških in nekaj otrok, 
videli pa nisva niti ene ženske. Bog ne daj, da 
sem zatava kakšna turistka v kopalkah! Par 
metrov stran od plaže žal ležijo kupi smeti, 
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čez cesto pa je ogromno pokopališče – pri-
zor, vreden ogleda.
Z obale Atlantika sva se povzpeli severno 
v gorato notranjost Maroka, natančneje v 
mesto Chefchaouen, ki so ga v času koloni-
zacije Španci pobarvali na modro in takšno 
je še danes. Mesto (ki je pravzaprav bolj 
vas) je božansko, sestavljeno je iz labirinta 
ozkih, sinje modrih ulic in barvitih ateljejev 
umetnikov, od koder ves čas prihaja zvok ki-
tare in petje. Dva dni sva samo hodili okrog, 
raziskovali ulice in pili metin čaj. Vse je ure-
jeno, čisto in mirno, vlada pravo bohemsko 
vzdušje. Razlog za to verjetno tiči v tem, da 
je celoten predel gorovja Rif največji pridelo-
valec hašiša v Maroku in daleč naokoli. Da 
je temu res tako, sva se prepričali na lastne 
oči, saj sva celo pot do Akchourja, ki je pravi 
raj za pohodnike, opazovali neskončne ze-
lene nasade. Akchour je majhen kraj sredi 
gorovja, ki je izhodiščna točka za »treking« 
ob in v turkizno modri reki, čisti kot solza, ki 
te pripelje do slapov, ki pa zaradi pomanjka-
nja vode niso tako veličastni kot nekateri pri 
nas. Kakšno uro in pol hodiš po strmi pešče-
ni potki navzgor, kar je ob dvanajstih, ko je 
okrog 40 stopinj, in ob zelo redkih smeroka-
zih v arabski pisavi bolj naporno, kot se sli-
ši. Vmes moraš parkrat pot nadaljevati kar 
po reki navzgor, kar je zelo zabavno, saj na 
koncu ne čutiš več nog, ker ima voda dobrih 
12 stopinj. Veliko je tudi tolmunčkov, kamor 
lahko skačeš, se kopaš in plavaš, ampak sva 

te uporabljali le za ohladitev, ker več kot par 
minut notri nisva zdržali. Res je ledena; ko 
sva prvič skočili, bi naju skoraj kap! Ob poti 
ali kar sredi reke vsake toliko naletiš na pla-
stične stole in kakšno mizo, domačini pa ti 
hitro priskrbijo vroč metin čaj. Definitivno 
je pot vredna vsake kaplje potu, za piko na i 
pa med vožnjo do Akchourja uživaš ob kra-
snem razgledu na gorovje Rif in osle, ki se 
pasejo na suhih travnikih.
Iz gorovja sva se nato podali še na čisto drug 
konec Maroka, v ribiško vas Essaouira, ki je 
pravi raj za hipije vseh starostnih skupin. 
Tu se verjetno pokadi velik del proizvede-
nega hašiša. Leži ob Atlantiku, zato je mor-
je za kopanje skoraj premrzlo, je pa zaradi 
vetra idealno za surferje, ki jih ne manjka. 
Ljudje se tu res držijo načela »don't worry, 
be happy«, podobe in pesmi Boba Marleya 
te spremljajo skoraj na vsakem koraku, kraj 
pa je leta 1969 obiskal sam Jimmy Hendrix, 
kateremu je posvečen tudi kafič. Na najino 
»navdušenje« pa sva tu tudi dočakali slavni 
muslimanski praznik žrtvovanja, ki sva ga 
s cmokom v grlu pričakovali zadnjih nekaj 
dni, ko so domačini zbirali ovce in koze ter 
brusili nože na stojnicah. Enkrat na leto v 
čast Abrahamu, ki je bil za vdanost Alahu 
pripravljen žrtvovati svojega sina, vsaka 
družina zakolje žival, meso pa razdelijo med 
sorodnike in reveže. Zadeva spominja na 
naše koline, le da se to dogaja na peklensko 
vroč dan in pri vsaki hiši, zato se ti vonjave 
res zasidrajo v nos. Konec dneva na ulicah 
zberejo lobanje z rogovi, ki jih zakurijo, in 
ogromne kupe kož, ki jih odpeljejo v slavne 
predelovalnice usnja oz. tanneries.
Potovanje sva zaključili v Marakešu in se še 
zadnjič podali med živobarvne stojnice, se 
najedli sladkih datljev in na strehi z razgle-
dom na cirkus pod nama spili zadnjo skode-
lico osvežujočega metinega čaja. Shukraan, 
Maroko, hvala za nepozabno dogodivščino! 
Za več zabavnih prigod pa me kar pocukaj-
te za rokav.

Jerneja Močivnik
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»Človek hiti, življenje hiti in pogosto človek ne 
sreča svojega življenja«. (Miechel Quoist)

V sodobnem času se kaže usmerjenost k us-
pehu, namesto usmerjenosti  k vrednotam  
dela. Uspeh je tisti kriterij, ki je postal tako 
pomemben, da govorimo o pojavu odvisnosti 
od uspeha. Tu pa niso na prvem mestu vred-
note dela, ampak vidijo posamezniki smisel 
v prestižu, samopotrjevanju, denarju, moči 
in luksuzu. Če želijo doseči te cilje, morajo 
žrtvovati veliko svojega časa, kar velikokrat 
pomeni tudi žrtvovanje družine, prijateljev, 
sodelavcev … vse  je podrejeno cilju – uspeti 
za vsako ceno. V ozadju doseganja različnih 
ciljev mora biti vedno neki razlog – smisel, 
ki nam bo pomagal na poti k našemu oseb-
nemu zadovoljstvu, boljšim odnosom, večji 
zrelosti, dobroti, k nečemu, kar ne more biti 
samo sebi namen. Pretiravanje pri delu in 
hlepenje po zaslužku ima lahko usodne po-
sledice za medsebojne odnose v družini ali 
med partnerjema, prav tako pa tudi za po-
sameznikovo telesno, duševno in duhovno 
zdravje.
To pa od tebe zahteva kar nekaj časa in 
energije. Večina ljudi  nas je takih, da postav-
ljamo svoje zdravje na zadnje mesto, ker je 
telo izjemno prilagodljivo in ker lahko, pre-
den zboli, predela ogromno stresa in škodlji-
vih energij. Večina posledic se na njem po-
kaže z zamikom, zato se lahko dlje časa ne 
zmenijo zanj, hkrati pa še vedno delujejo. Če 
je telo predolgo preobremenjeno, sčasoma 
zboli. Ko zaškripa na tem področju, začne 
po navadi škripati tudi na vseh ostalih, saj 
je zdravje neposredno povezano s kariero, 
odnosi, srečo … S svojimi sopotniki v življenju 
imamo prijetne in tudi manj prijetne odnose. 
Polno je impulzov in sporočil. Ves čas nek-
do in nekaj vpliva nate. Nekateri druženja 
s tabo ne vidijo kot preživljanje časa z ljubo 
osebo ali dragim prijateljem, ampak mož-
nost, da nate naložijo vse tisto, česar sami ne 
marajo. To so ljudje, ki te tako in tako niso ni-
koli spoštovali in ti pomagali. Moje zadnje ži-
vljenjske izkušnje to potrjujejo in hkrati tudi 
zanikajo. V bolezni se nam odprejo oči za 
več. Pozabljamo na vso nepotrebno prtljago, 
ki jo vse življenje nosimo s seboj, in odvrzi-

mo ves odvečni balast. Bolezen je priložnost, 
da spoznaš trdoto ljudi, ki mislijo predvsem 
na zaslužek, in vso nemoč ljudi, ki so odvis-
ni od pomoči le-teh. Bolezen je priložnost za 
odpuščanje in srečanje z vrednotami. Da bi 
bili srečni, morate spustiti, kar je minilo, in 
biti hvaležni za tisto, kar ostaja. Nikoli nis-
mo sami, nikoli nismo izolirani. Kjerkoli že 
smo na tem svetu, se moramo samo obrniti 
k prvemu sosedu in odpreti usta. Hitro bomo 
ugotovili, da imamo marsikaj skupnega. 

Prebudi se, prebudi se iz sna!
Prebudi se iz razmišljanja, prebudi se,
postavi se na realna tla, prebudi se,
vzemi od življenja, kar ti da.

Saj poznate tisto obremenjenost, ko želite, 
da vas vsi pustijo pri miru? Ko preprosto 
ne morete več poslušati novih zgodb, ker bi 
radi razumeli svojo. Ko bi radi dali kaj lju-
dem, a ne zmorete, ker ste izčrpani. Telo 
vam šepeta ali celo kriči, da potrebujete 
čas zase, da si napolnite baterije ljubezni in 
sreče. Čas zase je nekaj, kar bi moral imeti 
vsak človek, zlasti če si želi preusmeriti živ-
ljenje v zaželeno smer. Ko je človek sam, sli-
ši svojo resnico, ki je po navadi tako tiha in 
neopazna, da se velikokrat izgubi v glasnih 
zvokih sveta. Šepeti, ki jih nežno pošilja srce, 
so pogosto preglašeni s kričečimi zahtevami 
težkih občutkov, ki jih ustvarja ego. Toda mo-
deren svet je zelo hiter in zelo nasičen, zato 
je umik v osamo edina možnost, da postane 
glas srca zopet slišen.

Ne tavaj z mislimi v neskončnost,
ne ustvarjaj si kup želja, ki jih ni,
ni moč v tem, kar po glavi ti roji,
moč je v realnosti, da se živi.

Čas, ki ga preživiš s seboj, je najboljši pre-
živeti čas v življenju. Ko si sam, se obnašaš 
drugače. Ni se ti treba pretvarjati, prilagaja-
ti ali ozirati na nič. Lahko si, kar si v resnici. 
Šele takrat resnično začutiš, kdo si. Prva na-
loga vsakega človeka je, da poskrbi za svoje 
zdravje, kar je predpogoj, da lahko deluje, 
da lahko pomaga sebi in drugim. Da bomo 
podprli svoje telo, bomo v vsakdan vnesli 
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vseh vrst rekreacijo, kvalitetno hrano, dihal-
ne vaje, masaže … Stvarem, ki jih v življenju 
ne želiš narediti, reci ne. Reci ne, vedno ko si 
utrujen. Reci ne, če se nekaj ne sklada s tvo-
jimi vrednotami in načeli, reci ne, če ti notra-
nji glas pravi, da ne. Predvsem pa se zavedaj 
nečesa – da imaš pravico reči ne, tudi brez 
razloga.
»Človeka navadno bolj prepričajo razlogi, ki 
jih je sam odkril, kakor tisti, do katerih so 
prišli drugi.«
Vedno več nas je, ki sodimo v to četico brez 
služb, čeprav nismo nezaposleni. Uspelo 
nam je, da smo dočakali ta čas, ko v jeseni 
življenja pobiramo sadove svojega dela. V 
njih so vse barve kot plačilo in darilo, čeprav 
ni vedno lepo zapakirano. Smo časomeri 
bivanja, garancija izkušenj in modrosti, pri-
znanje vzdržljivosti, da smo vse prestali in 
ostali živi. Čeprav telo ni vedno pripravljeno 
na vse, je volja še tu, zato mu je treba prisluhni-
ti in poskrbeti zanj. Važna pa je volja in želja, 
da se veselimo vsega, kar še lahko in zmore-
mo in nas res veseli. Nahranimo dušo z ma-
limi darovi in se obdarimo z vsem, česar prej 
nismo utegnili. Podelimo svoj čas z ljudmi, 
ki imajo enake spomine in izkušnje, saj nas 
spomini grejejo, izkušnje pa bogatijo. Bodi, 

kar si, zaradi sebe! Ne delaj preveč! Izrazi 
čustva! Ostani s prijatelji! Bodi srečnejši!
Bodimo dobri matematiki! Seštevajmo dob-
ra dela in doživetja, da nam bo lepo pri duši. 
Množimo dobro voljo, izkušnje in znanje, 
tako bomo lahko veliko pozabili. Odštevaj-
mo in izbrišimo slabe in negativne misli in se 
izogibajmo jezi, zameram, strahu, ker nam 
jemljejo energijo.
Delimo ljubezen, izkušnje, dobro voljo in čas, 
ki je naše bogastvo, z ljudmi, ki so z nami. 
Imejmo radi ljudi, takšni so, drugih ni! Takšni 
bomo dober zgled mladim, da se bodo veseli-
li tega časa in se nanj veselo pripravljali. Ve-
selimo se majhnih stvari, velike so se nam že 
zgodile in bodimo hvaležni za vse, kar nam 
prinaša ta čas. Zajemajmo z veliko žlico vse 
dobro, kar se nam dogaja!
Naj lučke prazničnih dni gorijo in greje-
jo naša srca, da bomo greli tiste, ki nam v 
življenju veliko pomenijo in bi bili brez njih 
drugačni. Hvala, dragi bralci, da me berete, 
bodite čim bolj zdravi, naj se vam v prihaja-
jočem letu uresniči čim več želja!

VIRI: Lizika Vardijan, Branko Končar, dr. Zdenka Za-

lokar                   
Lenčka Ošlak

PETROV KOT(L)IČEK

KISLA JUHA IZ SVINJSKIH ŽELODČKOV

Že kar nekaj let je minilo, odkar mi je prija-
telj (F. K.) pravil o želodčkovi kisli juhi. Opis 
me sploh ni toliko navdušil kot pa okus, ko 
mi je takšno kislo juho enkrat predstavil. 
Okus me je res tako fasciniral, da napišem 
recept za pripravo po njegovem nareku. 
Svinjski želodec očistimo (prerežemo, obrne-
mo in notranjo stran olupimo ) in ga skuha-
mo. Počakamo, da se ohladi in ga narežemo 
na tanke rezance. Čebulo olupimo, seseklja-
mo in na masti rahlo zarumenimo, nato do-
damo narezan želodec in rahlo popražimo. 

Zalijemo z vodo (izredno bo pripomoglo k 
dobremu okusu, če zalijemo z močno govejo 
juho) in pustimo, da zavre. Začinimo: lovor, 
česen, kumina, muškatni orešček. Dodamo 
še malo majarona in žlico paradižnikove me-
zge. Zelo rahlo solimo (odvisno od tega, kako 
izrazito je bila soljena juha za zalivanje). Po 
dobri uri (uri in pol) dodamo olupljen in na 
majhne kockice narezan krompir. V ponvi 
napravimo prežganje (svetlo - ne sme biti 
rjavo), v katerega stresemo eno žličko rde-
če sladke paprike in hitro zalijemo. Pazimo, 
da se paprika ne zažge, kar lahko povzroči  
neprijetno grenek okus. Preden odstavimo, 
dodamo kozarec belega vina, na mizo ob 
serviranju damo kis, da si vsak individualno 
okisa juho po svojem okusu.

Peter Lenče
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Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

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

Naklada 1400 izvodov, december 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!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Alojz Repanšek, Center 31, 2393 Črna,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


