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NAGOVOR ŽUPANJE

POMLADNI RAZMISLEK
Zgodnje, praznično ponedeljkovo jutro je, ko
se s skodelico dišeče kave v roki zazrem skozi okno. Narava se prebuja v vsej svoji lepoti,
vse cveti in zeleni, jutranje meglice se dvigajo, obronki Obistovih peči pa so že obsijani s
soncem, ki daje drevju posebno čarobnost.
Obeta se prekrasen dan, ki ga je treba izkoristiti. Odpravim se proti Bistri, kjer me po
poti na moji levi spremlja potok Bistra, ki ob
lepem vremenu pohlevno teče proti Meži in
se po večini svoje poti nežno, penasto vzpenja čez skale, ki so v njej že stoletja, ponekod
pa je njena globina skrivnostno zelene barve in kar sama po sebi kliče po občudovanju. Pomislim na pesem Otona Zupančiča,
ki pravi: »Hodil po zemlji sem naši in pil nje
prelesti.« In ko se oziram naokrog, te besede
doumem v celoti. Vsak košček našega kraja
je lep.
Ustavim se v naravnem parku, ki ga bomo
letos še dodatno uredili in misli mi kar same
skujejo pesem: Čez tisoč let potoček/ bo tu
še vedno tekel/ in trava zelenela/, na klopci,
kakor jaz sedaj,/ bo druga deklica sedela./
In gledala cvetice,/ ki vsepovsod dehtijo/ in
pisane metulje,/ ki tja v nebo hitijo./ Zazrla
se bo v fanta,/ ki proti njej prihaja,/ in čutila
bo srečo,/ ki žile ji napaja.
Ob tej hipni pesniški skovanki je misel na to,
kako malo je potrebno, da je človek srečen
in zadovoljen, neizbežna. Razmišljati pričnem o času, ki ga ne moremo kupiti, lahko
pa ga čim bolje izkoristimo. Tudi tako, da
pomagamo drugim. To mi nikoli ni bilo tuje,
saj razumem stisko ljudi, zato jim poskušam
na vse načine, po svojih najboljših močeh
pomagati. In njihova iskrena zahvala in topel stisk roke sta tisto, kar šteje. V tej pomoči pa nisem sama, saj enako ravna veliko
prostovoljk in prostovoljcev v našem kraju,
ki delujejo preko društev ali humanitarnih
organizacij in to, da občina že nekaj let zaporedoma dobiva naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«, je poklon prav njim. Poklon
ljudem, ki delujejo na številnih

področjih družbenega življenja v kraju, in
zahvala njihovi človečnosti in solidarnosti do
drugih.
Za nami je že četrtina leta 2017. V tem času
se je v kraju zvrstila vrsta dogodkov, od Gradov kralja Matjaža, preko osrednje kulturne
proslave, kjer je bila slavnostna govornica
pesnica in dobitnica dveh Jenkovih nagrad
Anja Golob, ki se nam je po prireditvi zahvalila z besedami, da smo ji Črnjani s povabilom
dali ogromno in da takšno »doromotnost«,
kot je je bila deležna v našem kraju, doživiš le
malo kje. V mesecu marcu se je odvil koncert
odličnega pianista in pevca Uroša Periča z
gosti, ki je požel veliko navdušenja občinstva
v polnem Kulturnem domu. Kulturno bero
Črne je obogatila in nasmejala tudi gledališka skupina Koroškega medgeneracijskega
centra, s katerim sodelujemo tudi sicer. V
prihodnje bomo naše sodelovanje še poglobili preko projekta »Dogaja se«, v katerega se
je povezalo več koroških občin in se bo vsebinsko odvijal v našem Medgeneracijskem
centru, v katerem sedaj za pestrost dogaja2
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nja skrbita mladenki Maja in Tara, ki tam
opravita tudi največ prostovoljnega dela, za
kar se jima v imenu vseh generacij, ki tja zahajamo, zahvaljujem.
Od kulture, prostovoljstva in medgeneracijskih aktivnosti pa prehajamo na šport. V
začetku meseca aprila smo uspešno izvedli prireditev »Zdrava Črna«, ki med krajani
še sedaj pozitivno odmeva. Ob tem smo si
zadali, da naše športne aktivnosti ne bodo
le muha enodnevnica, ampak bomo z njimi
nadaljevali skozi vse leto, saj naš kraj z okolico ponuja nešteto možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. V preteklosti smo
obnovili Kulturni dom, sedaj pa obnavljamo
atletsko stezo, katere gradnjo so podprla
športna društva in organizacije v našem
kraju, ki jim bo nova pridobitev omogočila
izvajanje številnih športnih aktivnosti. Tudi
kar nekaj projektov v letošnjem proračunu,
za katere smo pridobili sredstva in kjer sodelujemo z vsemi občinami v Mežiški dolini,

je vezanih na gibanje in zdravje in v kratkem
bomo pričeli z njihovim izvajanjem. Verjamem, da v korist nas vseh.
Kot vse doslej, smo tudi v proračunu za letošnje
leto poskušali finančna sredstva čim bolj
enakomerno razporediti med vse deležnike,
ki zajemajo tako komunalno infrastrukturo,
vzgojo in izobraževanje, socialne transfere in
šport ter kulturo. Več kot polovico sredstev
smo namenili investicijam, z nekaterimi smo
že začeli, za druge še izbiramo izvajalce,
vsekakor pa nas čaka pestro in delovno leto,
skozi katerega bomo poskrbeli za še bolj
kvalitetno življenje v našem kraju.
Bližajo se prvomajski prazniki, za katere vam
želim, da jih veselo preživite s svojimi družinami in prijatelji ter vas vabim na tradicionalen pohod na Pikovo, kjer nas čaka sproščeno
druženje in lep prvomajski dan.
Županja: Romana Lesjak

UTRINKI

Obisk ruske delegacije

Pogovor o izgradnji prevezave vodovoda čez
Rožančev jez

Sanacija plazu Dretnik - Javornik
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KS ŽERJAV
BREZ IDEJ SOKRAJANOV NE MOREMO
UČINKOVITO DELOVATI
Dan se daljša, sonce nas vedno bolj greje in
ko tako opazujem ljudi okrog sebe, je jasno,
da se tudi v ljudeh prebujajo toplejši in lepši
občutki. Kot da vse na novo zaživi. Prvi sončni žarki mi osvetljujejo pot skozi Žerjav. In
ko se takole sprehajam in opazujem okolico,
vidim, da zemlja že čaka na prva semena.
Semena, ki potem vzklijejo in rastejo. In tako
se pričnejo tudi naša dela, dela krajevne
skupnosti. Prvo je seme, ideja. Potem ideja
Praznovanje dneva žena

nov, ki pa se ga je, žal, udeležilo le malo ljudi.
In tokrat bi rad še enkrat posebej poudaril, da
brez vaše pomoči, vaših idej ter vašega mnenja, dragi sokrajani, ne moremo učinkovito
delovati. Neizrečena beseda še nikoli ni prinesla rezultata in tudi v tem primeru je tako.
Krajevna skupnost s svojimi člani sveta ne
more vedeti za vse probleme, skrbi ter želje,
če le-tega nihče ne pove. Zato prosim, sokrajani, izrazite se in povejte mnenje, da bo naše
delo lažje.
Februar je zelo hitro minil in pripravljali smo
se na prireditev ob dnevu žena v mesecu marcu. Z velikim veseljem so nas obiskali KMC
Ravne z gledališko predstavo Življenje pa teče
naprej. Vse prireditve so bile dobro obiskane
in upam, da bo tudi v prihodnje tako.
Drugače pa tudi pri nas življenje teče dalje.
Še spomladi nas čaka par »izzivov«, od pohoda na Dukles do prireditve ob krajevnem prazniku pa še vmes se bo gotovo kaj našlo. O
vsem bom nekaj besed zapisal v naslednjem
članku.
Glede ostalih projektov pa naj povem, da se
bo letos uredil vodovod ter obljubljena cesta
do družine Založnik.
Naj bo pomlad tudi v vaših srcih.
Srečno.

Obisk kulturno-umetniškega društva Šolta

zraste v dejanje. In tudi tokrat ne bo nič drugače. Za nami je zopet kar nekaj t.i. »dejanj«
od mojega zadnjega pisanja. V novo leto
smo torej zakorakali skupaj na prireditvi v
dvorani Delavskega doma. V krogu sokrajanov sem se počutil doma. In vse tiste želje ob
prehajanju v novo leto … Vsem želim, da se
uresničijo.
V januarju smo v dvorani gostili kulturno
društvo Svitanje in Večer smeha. Pridružila
se jim je glasbena etno skupina Zimski kosci.
Večer je bil poln smeha in lepih napevov. Nadalje so nas v januarju obiskali člani kulturno umetniškega društva Šolta. Njihovo kulturo plesa smo toplo pozdravili in z globokim
spoštovanjem smo gostili goste »od daleč«.
Program so dopolnili MPZ Mato, folklorna
skupina Gozdar, pesnik Stanko Grl ter sam
kralj Matjaž s stražarjem. Na take prireditve sem še posebej ponosen in si želim, da
nam bi jih uspelo v Žerjavu izvesti čim več.
Konec januarja smo imeli tudi zbor kraja-

Alojz Zmrzlikar,
predsednik KS Žerjav
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V lanskem 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 uspešne življenjske zgodbe. V prejšnji številki smo jih objavili pet, v tej še tri …

GABRIJELA SIMITINGER
Gabrijela Simetinger je zdravnica z dokončano
Višjo šolo za socialno delo in je kot ginekologinja in porodničarka v. d. predstojnice ginekološko porodniškega oddelka v Splošni bolnišnici
Novo mesto. Leta 2005 se je pričela kot ginekologinja izobraževati na področju seksologije.
Ob zavedanju, da je področje seksologije interdisciplinarno, je vpisala podiplomski študij
sociologije na Fakulteti za družbene vede in v
okviru doktorske disertacije raziskovala družbeno in medicinsko konstrukcijo kontracepcije
na primeru prekinjenega spolnega odnosa v
povezavi s spolnostjo. Doktorirala je leta 2015.
V disertaciji je ugotovila, da je prisotnost prekinjenega spolnega odnosa del tradicionalne restriktivne spolne kulture ter da ženske uporabljajo prekinjen spolni odnos, ker menijo, da je
to naravna metoda kontracepcije, kar se dobro
prilega sodobnim hegemonskim ideologijam
»naravnega« življenja, ki postopoma pridobivajo moč in pomen »vsakdanje religijske doxe« in
že delujejo kot moralni imperativ. V dopolnilni
tezi je ugotovila, da ginekologinje in ginekologi
kljub medicinski doktrini, ki prekinjenega spolnega odnosa ne uvršča med metode kontracepcije, tako prakso še vedno občasno svetujejo. Pri
tem se sklicujejo na želje žensk ter hkrati sami
verjamejo, da je prekinjen spolni odnos naravna metoda kontracepcije, kar je, kot je ugotovila, del medicinskega pogleda na telo, spolnost
in na pojem naravnega.
Od leta 2008 je asistentka za področje ginekologija in porodništvo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in sodeluje pri izvedbi
praktičnega pouka iz ginekologije in porodništva za študente petega letnika medicine.
Septembra 2016 je na Fakulteti za zdravstvene
vede Novo mesto pridobila naslov višje predavateljice za predmetno področje medicina in
je nosilka predmeta zdravstvena nega žensk
z ginekologijo in porodništvom. Poleti 2012 se

je šolala iz spolne medicine v Oxfordu (Oxford Sexual Medicine School) in nato opravila
evropski specialistični izpit iz spolne medicine
ter si pridobila naziv Fellow of the European
Committee of Sexual Medicine – FECSM. V ginekološki ambulanti obravnava in zdravi tudi
ženske s spolnimi motnjami. O spolni medicini,
njenih načelih in obravnavi po biopsihosocialnem modelu oseb s problemi v spolnosti predava in izobražuje ginekologe po Sloveniji. Je ena
od ustanovnih članov Slovenskega seksološkega društva in članica Združenje za seksualno
medicino Slovenije (SSMS - Society for Sexual
Medicine of Slovenia), članica European Society for Sexual Medicine (ESSM) in International
Society for Sexual Medicine (ISSM).
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MARUŠA PUŠNIK
Maruša Pušnik je kot izredna profesorica
zaposlena na Katedri za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani. Leta 1999 je diplomirala iz novinarstva in za diplomo prejela
Klinarjevo nagrado in fakultetno Prešernovo
nagrado Univerze v Ljubljani. Doktorirala je
leta 2004 iz komunikologije z doktorsko di-

pri diplomskih nalogah, magistrskih delih
in doktorskih disertacijah. Pod njenim mentorstvom so študenti in študentke prejeli že
številne nagrade, univerzitetno Prešernovo
nagrado, priznanje Hanna Hardta in nagrado Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu.
Objavila je več izvirnih znanstvenih člankov
v domačih in tujih znanstvenih revijah in v
zbornikih uglednih mednarodnih založb. Kot
gostujoča profesorica je leta 2008 predavala
na University of Warwick, UK, leta 2015 pa
je kot predavateljica gostovala na Univerzi
v Skopju, Makedonija. Leta 2010 je souredila
zbornik Remembering Utopia: the culture
of everyday life in socialist Yugoslavia (New
Academia, Washington), leta 2011 je izšla njena znanstvena monografija Popularizacija
nacije: komuniciranje, nacionalizem in proizvodnja mej (FDV, Ljubljana), leta 2014 pa je
souredila pionirsko delo v slovenskem prostoru Moda in kultura oblačenja (Aristej, Maribor). Trenutno pa v souredništvu pripravlja
knjigo o mediatizaciji spomina, o tem, kako
se kolektivni spomin v družbi gradi in vzdržuje prek medijev, ki bo izšla v tujini.

sertacijo Trčenje pomenov: komuniciranje in
kulturna konstrukcija mej, v kateri je proučevala obmejno območje avstrijske Koroške in
konstruiranje meje v komunikacijskih procesih, kot so medijske reprezentacije, politično
komuniciranje ali mikro vsakdanje prakse
ljudi.

Je mamica treh sinčkov in zelo rada se vrača
domov k mami in očetu v Črno. Ta navezanost na koroško dolino pa se odraža tudi v
njenem delu, saj se tako pri svojih raziskovalnih tematikah pogosto navezuje na komuniciranje v obmejnih prostorih kot tudi pri pedagoškem delu, kjer se bodisi na predavanjih
v razlagah zelo rada zateka po primere v
koroško realnost ali pa navduši študente in
študentke, da v seminarskih nalogah ali diplomskih delih obdelujejo tovrstne tematike.

Del podiplomskega študija je opravila tudi na
Univerzi v Iowi, ZDA. Danes pa dodiplomske
in podiplomske študente in študentke poučuje
o teoriji in zgodovini medijev, komuniciranja
in popularne kulture. Je nosilka predmetov
Temelji komunikologije, Zgodovina medijev,
Mediji in kolektivni spomin, Seminar iz komunikološke literature, Moda in mediji ter
Spektakel, ritual in mediji. Redno tudi deluje kot mentorica študentom in študentkam

Črjanske cajtnge lahko prebirate
tudi na občinski spletni strani
http://www.crna.si/

6

DOKTORJI ZNANOSTI

MATEJA COJZER
Ker prihajam iz doline Tople, kjer se preplerastiščnih razmer ter rastlinskih vrst. Tako
tajo travniki in gozdovi, je bila moja odločitev
sem v času podiplomskega študija leta 2007
glede poklicne usmerjenosti začrtana že v
napisala priročnik »Prirejen slikovni ključ za
mladosti.
določanje izbranih vrst gozdnih praproti«,
Ko sem diplomirala na Oddelku za gozdarki sta ga leta 2007 izdala Zveza gozdarskih
stvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, sem
društev in Zavod za gozdove. Sodelovala sem
se zaposlila na Zavodu za gozdove Območne
tudi pri popisu tujerodnih invazivnih vrst v
enote Maribor. Tako sem v Mariboru že od
Sloveniji, da pa lahko izkoristim prijetno s koleta 1996, kjer delam na odseku za gozdnoristnim, sem včlanjena še v Društvo zeliščargospodarsko načrtovanje in imam priložnost
jev, kjer poleg rastlin spoznavam še njihove
spoznavati pestrost gozdov od Slovenske Biblagodejne učinke.
strice do Šentilja ter od Podvelke do Ormoža.
Leta 2011 sem, prav tako na
Oddelku za gozdarstvo, zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom »Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja
sestojev pionirskih drevesnih
in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah«, ki
obravnava značilnosti zaraščanja na opuščenih kmetijskih zemljiščih v Halozah in
učinke nege glede možnosti
usmerjanja sukcesijskega razvoja teh sestojev.
Zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč z gozdom je že
kar nekaj let resen problem
ne le v Sloveniji, temveč tudi
drugod po Evropi. Zaraščanje je predvsem odraz težkih
terenskih razmer za obdelovanje zemlje, posledično pa
se odseljuje tudi delovno aktivno prebivalstvo. Zato je težko verjetno, da bi se v prihodnosti zaraščajoča kmetijska
zemljišča še kdaj obdelovala
oz. uporabljala v kmetijske na- Dr. Mateja Cojzer, udig (univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva),
svetovalec I
mene.
Rojena Kordež, 1969, Topla 4
Pri delu, ki ga opravljam, je Zaposlena: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor
pomembno dobro poznavanje Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje
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Leander Fužir: PRIPOVEDI SLIK
Decembra 2016 je izšla fotomonografija Leander Fužir PRIPOVEDI SLIK, ki jo je izdalo in
založilo Kulturno društvo Mohorjan Prevalje,
in sicer je delo nastalo ob slikarjevi 75-letnici.

Da je monografija izšla, ima največje zasluge
Jožko Kert, do nedavnega predsednik Mohorjana, uspešnega prevaljskega društva, ki
je izdalo že čez 60 knjig. V osnovni šoli je bil
moj sošolec in ostala sva prijatelja. Od upokojitve me ves čas spremlja: ob moji 60-letnici je
poskrbel, da je izšel koledar z mojimi slikami,
vsa leta pa mi je dajal predloge za ilustracije
marsikaterega dela, saj je vpliven in pozna
umetnike tja do Ljubljane in še dlje. Finančni prispevek za izid knjige so dale občine; pri
tem moram pohvaliti našo županjo, ki se je
lepo odzvala, saj podpira izid čim več knjig,
jaz pa sem ji obljubil, da knjige ne bom napisal, pač pa jo bom narisal.
Za nastanek monografije so potrebni strokovnjaki, ki v knjigo vložijo veliko dela. Kako
in s kom ste se lotili te naloge?
Jožko Kert, ki je delo uredil, je že na začetku poudaril, da mora nastati obsežna in
kvalitetna monografija: za profesionalnega
fotografa so določili Toma Jeseničnika, za
oblikovalca Andreja Kneza, jaz pa sem moral najti le dovolj svojih kvalitetnih del. To bi
lahko bil problem, ker sem že ogromno slik
oddal ljudem. Vendar imam še vedno bogat
nabor svojih del, tako da mi ni bilo težko najti slik z vsemi tremi temami, ki se jih ves čas
držim: rudarstvo, portreti in Prežih, vse pa
je povezano s preteklim življenjem na Koroškem. Trikrat ali štirikrat sem nabasal avto
s slikami in jih peljal v atelje fotografa Toma
Jeseničnika v Slovenj Gradec.

Landija, kot mu domačini pravimo, že celo življenje spremlja slikarsko snovanje. Njegova dela
so bila razstavljena na mnogih samostojnih in
skupinskih razstavah doma in tudi v tujini, tesno je povezan z marsikaterim slovenskim likovnim ustvarjalcem in je član Društva koroških
likovnikov. Uvodnik v monografijo je napisal
Jožko Kert, o delu Leandra Fužirja sta zapisala
nekaj misli in razlag Jernej Kožar in Benjamin
Kumprej, dolgo in natančno strokovno oceno pa
je naredil Milček Komelj, ki med drugim povzema, da »Fužirjeve slike govorijo o neutešenem
človeškem hrepenenju, o nenehnem in napornem iskanju poti skozi širjave in zamete na življenjskih brezpotjih.« Največ povedo Landijeve
slike, toda za Črjanske cajtnge je avtor dodal
nekaj več o svojem delu, motivih, tehnikah, barvah, izkušnjah …

Med temami so v knjigi na prvem mestu pripovedi knapov, olcarjev, železarjev … Koliko
o njihovem trdem delu veš iz lastnih izkušenj
in iz izkušenj prednikov?
Moj dedi je bil knap, bica pa je pridno delala
okrog po kmetijah. »Kar Polajnarco pokličite,
če hočete korenje oplet!« so rekli o moji bici,
na katero sem bil zelo navezan. Od tod moje
poznavanje rudarskega in kmečkega življenja. Dedi je v rovu uporabljal karbidnico in

Najprej čestitka za odlično monografijo in
voščilo z najboljšimi željami ob tvoji 75-letnici. Kako se je rodila ideja o izdaji fotomonografije?
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tudi doma smo si svetili z njo, zato mi je tako
prirasla k srcu, da sem jo velikokrat upodobil
kot tihožitje. Pa tudi sam sem delal v jami: po
opravljenem pomočniškem izpitu smo morali
delati po vseh obratih rudnika, od tega sem
bil leto in pol v jami, tako da sem v živo izkusil rove, tamkajšnje lučke, svetlobo in odseve,
vodo in poplavo. Večinoma sem videl knape v
hrbet, prenekateri je bil takrat še po starem
oblečen, s klobukom namesto čelade. Tudi konje rad slikam: na Prevaljah, od koder sem
doma, sem na Glavarstvu na štepihu, ki je danes spomeniško zavarovan, opazoval konje,
ki so se tam napajali; pozimi so vozili les z Leš
in ko so se tam ustavili, so jih lastniki pokrili,
a zaradi švica je kar megla šla od njih.

in z risbami njegovih likov se mu tako malo
oddolžim za dobre zgodbe. Čisto po svoje ga
doživljam, kajti imel sem skoraj tako otroštvo
in mladost, o kakršnem piše. Dokler nisem
začel risati po Prežihovih zgodbah, niti nisem poznal vseh njegovih del, npr. Kurjaka
ali Deklice z mandolino. Tudi iz romanov sem
črpal snov: iz vojnega Doberdoba in iz Jamnice. Njegove zgodbe so neizčrpen vir mojega
ustvarjanja: ni treba obravnavati le glavnih
oseb, rišem tudi stranske, dogajanje v ozadju.
Rad rišeš portrete in obraze, na katerih je
zarisano življenje znanih ljudi, na primer dr.
Franca Sušnika in Blaža Mavrela, a predvsem malih ljudi. Katere Črnjane si portretiral, kakšne izkušnje imaš ob tem?
Poštarja Ota, Jeraka, Mrdavšičevo mamo,
veselega Matija (ki so ga žandarji vrgli pod
most – o tem mi je pripovedovala Mrdavšičeva Zofka, ki ga je potem našla), furmana
Vanča Skarlovnika, Diksija … Rad rišem ljudi
z ulice, preproste, posebneže, mnoge njihove
obraze je izklesalo trdo življenje.

Pogosta tema tvojih slik so liki iz Prežihovih
del: Levi devžej, Solzice, Čez goro k očetu, Samorastniki, Ljubezen na odoru. Zakaj ravno
Prežih? Je ostalo še kaj za narisat iz Prežihovih zgodb?
Prežihove zgodbe so nekaka rdeča nit mojega ustvarjanja. In tudi povpraševanje je po
teh ilustracijah. Prežih spada tudi v naš kraj

Med temami v fotomonografiji ni krajin oziroma panoramskih slik. Zakaj?
Bolj sem znan po risanju momentalnih slik, žanrov, to pomeni, da na primer narišem mizo,
stole, kozarce in dva pijančka. Slikam vtise
iz življenja nekoč: prizor iz kuhinje in štale,
kako nese kdo v mlin, kako zunaj čakata dva
konja ob cizi, kako ženska molze s podrecanim krilom, hlapec pa jo gleda … Vzamem le
utrinek, ne zajamem pa cele pokrajine.
Poimenovali so te »kronist koroških ljudi in
njihovih življenjskih zgodb«. Naslikal si mnogo črnjanskih utrinkov in stavb, ki govorijo
o nekem preteklem času kraja: Rožančeva
žaga, Fajmutova domačija v Topli, sv. Ana
v Koprivni, Črna poleti/pozimi. Ilustriral si
tudi nekaj zgodb iz preteklosti, npr. Pikovo je
zapravil, Lukanc.
Stare stavbe sem seveda od nekod prerisal.
Večinoma pa dodam kako svojo figuro. Ko
gredo od maše ali na štantu, Trezki sem dodal
rože, ko gre v cerkev … So pa določeni objekti,
9
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ki jih ponavljam, na primer Žerjav s stopničasto zbiralnico in celotno rudarsko naselje.
Taka slika vzbuja nostalgijo starejšim, obenem pa veliko pomeni za ohranjanje dediščine. Nekoč sem narisal visoko peč nekomu
za darilo v Ljubljano, a je bila še marsikomu
všeč, tako da sem moral naslikati še dve, in to
mi je bilo v zadovoljstvo. Ali pa pride ženska
s kmetije in si zaželi podobo nekdanjega trdega dela volov; in ko sem narisal še moža ob
brani, je imela solze v očeh.

ga dela ožuljke na blazinicah. Akademija pa
kot osnovo uči svinčnik. V vseh teh tehnikah
se izpopolnjuješ na kolonijah, moji mentorji
Korez, Kralj, Kovačič so me ogromno naučili.
Pravijo ti »umetnik s samorastniško ustvarjalno držo«, poimenujejo te ljubiteljski slikar.
Kaj to pomeni?
Da nisi šolan, da si se sam izobraževal. Znanje sem pridobival na seminarjih, delavnicah,
na slikarskih kolonijah in seveda s samoizobraževanjem. Vse dokler se nisem našel, pogruntal svoj način slikanja! Ko pa si malo prepoznaven, ne rabiš več mentorjev, da ohraniš
svojstvo. In ko te poskuša kdo posnemati, te
ne more in to je dokaz, da si osvojil svoj slog
- ali v barvah ali v potezah, vehementne poteze so merodajne. Kustosi hitro ločijo originalni stil od posnemanja.

Zakaj ima ena tema naslov Iz duhovnega sveta? Naslovi slik so: Rojenice, Žena s križem,
Pohod treh kraljev, Večerna molitev, Znamenje na polju, Razpelo, Za zvezdo gredo …
Z Lodrantom sva zaradi želje Jožka Kerta,
da se ohranja kulturna dediščina, narisala
tudi veliko sakralnih podob: cerkva, kapelic,
križevih poti… Mnogo jih je bilo naslikanih po
naročilu in nekatere so sedaj objavljene tudi
v monografiji.
Tvoje tehnike slikanja so olje, akvarel, akril,
kreda, pastel. Zakaj ti je najljubši akvarel, ki
je pravzaprav zahtevna tehnika?
Ja, na akademiji pravijo, da je akvarel najtežji. Tu bele barve ni in vnaprej moraš to predvideti; če pa dodaš belo, nastane gvaš. Akvarelov je več vrst: mokri, suhi, polsuhi. Ko se
enega navadiš, ga ne boš več opustil in ga boš
ves čas risal. Na dober akvarel vpliva veliko
dejavnikov: voda naj bi bila deževnica (mehka voda), papirjev je tisoč vrst, čopiči so več
vrst (kuna, kamela) in najboljši je tisti, ki se
ti dobro uleže na prst. Slikanje z oljnimi barvami sem opustil, ker mi ne paše za zdravje;
sicer pa je pacati z oljem najbolj enostavno,
le posuši se zlepa ne. Bral sem študijo o preteklih oljnih slikah, ki so se menda sušile do
sto let. Ampak tehnika je šla naprej, Francozi
so iznašli način, da se olje meša z vodo. Popularen je akril, ki je okolju prijazna barva,
suši pa se tako hitro, da te prisili naglo slikati.
Oglje in kreda (črna, rjava, rdeča) sta hvaležni tehniki za portrete, kjer si pomagaš še s
prsti, tako da imaš na koncu dvo- ali triurne-

Po osnovni šoli nisi imel možnosti priti do
profesionalne slikarske izobrazbe. A kljub
temu si postal uspešen, znan tudi čez mejo.
Kako je v Sloveniji biti samouk med formalno izobraženimi slikarji?
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je ampos težek, da je kladivo težko, da je žar
vroč.
Ja, rišem po fotografiji ali pa si v naravi kaj
skiciram. Na primer grem v Bistro in sem cel
dan tam pa si pripravim utrinke, kot je vijugasta cesta, nebo ob večerni zarji … Portretov
pa skorajda ne delam v živo, ker je predolgotrajno delo, sploh otrok, psov. Za Odsevanja
trenutno rišem portrete 11 znanih umetnikov, in to vse po fotografijah. Portret ni težak,
držati se moraš seveda propozicij in še česa,
kar sem se dodatno naučil iz literature.

Odkrit bom: če si dober, so malo ljubosumni,
če ne, pa so ponosni, da te lahko učijo. Ljubiteljski slikarji se bolj povezujemo, akademski pa se držijo zase in ne dovolijo vstopa v
njihove vrste. Med mojimi prijatelji je veliko
akademcev, ki so nam po duši blizu, ne da bi
se počutili ogrožene. Odlično se razumeva in
spoštujeva z Benom Komprejem. In mnogi veliki umetniki so moji vzorniki: Božidar Jakac,
Anton Gojmir Kos …
Kaj pa barve? Z izbiro barv deluješ mehko
in toplo. Veliko imaš svetlih in živih barv, a
hkrati precej temnih.
Ja, kontrastov me je naučil Kores. Ob mojih motivih lahko to še poudarjam. Če rišem
jamo, ki je temna tudi zaradi težkega življenja in garanja, vržem v motiv malo živahnosti, rdečega žara preko karbidnice in njenega
sijaja. V kovačnici sem zmeraj občudoval delavce, ki so se jim ob siju peči svetile mišice in
so se iskre kresale okoli njih. Sivino žalostnih
knapov kdaj pa kdaj razbijem s kako drobno
radostjo v njihovem življenju, na primer naslikam miško, ki je veljala za prinašalko sreče.

Odkar si se upokojil, je minilo že 23 let. Verjetno je še kaj, česar bi se še lotil v slikariji, če
bi imel možnost, pogum …
Tak fenomen, kot je bil vsestranski Picasso, ki
je delal hitro, veliko, močno, raznoliko, nikoli
ne bom! (smeh) Moj mentor Kovačič mi je rekel: »Fužir, tisto, kar ti najbolje gre, tisto delaj!
Drži se svojih tem, saj si na koroškem koncu
edini. To si dolžan svoji zemlji, svojim ljudem,
svojemu okolju.« Še za tehniko mi je svetoval,
naj je ne menjavam. Ne bi pa rad koga ponavljal. Kadar grem na morje, se morda lotim
kakega morskega motiva, a ne morem tako
narisati kot tamkajšnji domačini. Njihovo
sonce je drugačno. A ko oni pridejo v alpski
svet, ne spravijo skupaj barve naših gozdov.
Tega načela se držim.

Večinoma so slike resne, ker zrcalijo težko
življenje. Je kaj veseljaških slik?
Večkrat so me o tem vprašali in pravijo, da
imam zamorjene slike. Pa saj so tudi ljudske
pesmi bolj žalostne kot vesele. Posedanje ob
pijači, to je bil oddih po težkem delu, s steklenico pijače na mizi, pa kak ples, na primer
steljeraja, veselje ob postavljanju mlaja … Tem
mi ne zmanjka, neizčrpne so. Lahko bi živel
dvesto let, pa bi še vedno našel kak folklorni
motiv ali utrinek v rovu ter ga ohranil pred
pozabo.

Med domačini si priljubljen slikar, ki nima
visokih cen in marsikatero delo podari, kajne?
Ogromno jih podarim, menda že preveč.
Cene imam nizke, ljudje me pretentajo, tudi
podjetjem in ustanovam podarjam, čeprav bi
mi lahko bogatejši plačali. Nekaj denarja pač
moram dobiti nazaj, da lahko nabavim material.
Na likovni koloniji, kamor nas povabijo, pustim organizatorjem vse, kar sem ustvaril. Včasih je bilo malo drugače, bolj bogato, prireditelj je tudi kako sliko odkupil, slikarji pa smo
se dogovorili za primerno in spodobno ceno.
Lani sem imel tri razstave, a razstavnin ni,
ne plačajo ti, gre bolj za tvojo promocijo. Veli-

Realist si, oster opazovalec. Koliko rišeš po
fotografijah in koliko v živo?
Po eni strani sem realist, po drugi impresionist. Še živeči rudarji mi lahko kako risbo
pokritizirajo. En velenjski rudar me je opozoril, kako štemplni stojijo postrani in da zabite
klamfe niso bile prav narisane. Veliko je izkušenjskega, kar mi pomaga, kajti videl sem, da
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Prejel si več nagrad in priznanj. Bi katero
pokomentiral?
Nagrad ni bilo veliko, več je bilo priznanj. Na
primer v Makolah na mednarodni razstavi in
še nekaj manjših. Največje priznanje pa mi je,
če kdo odnese sliko iz ateljeja in pride še po
eno.

ko pa mi pomenijo knjige vtisov, saj so odraz
uspešnosti razstave. A so druge prednosti te
moje dejavnosti: preko slikarstva spoznavam
mnogo ljudi in to me tudi drugače bogati.
Velikokrat te povabijo med mlade, da jih učiš
risati in slikati. Kaj kot mentor mladim ugotavljaš – glede nadarjenosti in razvijanja teh
talentov?
Otrok sem se večinoma bolj bal kot ne. Otroka ne moreš okrog prinesti. Imel sem izkušnje iz CUDV, ko gojenec na primer nariše
turn cerkve, a če vanj ne spravi ure, bo številke napisal ob strani stavbe. Tako on vidi in to
zagovarja! Zelo uspešno delo z mladimi je bil
evropski projekt Žlahtnenje mladih. Ja, veliko sem sodeloval z otroki v vrtcih in po šolah,
pokojni Grošelj me je pogosto povabil v mojo
– prevaljsko šolo.

Tvoj slikarski opus je obširen. Kje vse visijo
tvoje slike?
Veliko kje. Na vseh celinah. Marsikdo koga
obišče kje daleč po svetu, pa mu nese mojo sliko kot nekak spomin na rodni kraj. Vem, da
so slike v Indiji, v Avstraliji, v Angliji, po Evropi, v skandinavskih državah. V Washingtonu.
V imenu bralcev Črjanskih cajtng se ti zahvaljujem za izčrpne odgovore in ti želim še
veliko dobrih slik ter uživanja ob tem. Strinjam se z mnenjem Jožka Kerta, da bo »monografija Leandra Fužirja zagotovo pomemben in lep prispevek v koroško domoznansko
zakladnico in lep knjižni dar mnogim ljubiteljem likovne umetnosti.«
Bralci, monografija je izšla v nakladi 1000 izvodov, kupite pa jo lahko v TIC Črna in pri
slikarju v Podpeci.

Si ves čas v ateljeju ali se ukvarjaš še s čim, s
kakim športom?
Včasih sem bil športnik: golman (na Prevaljah do 17. leta), gimnastičar, rad sem smučal,
dolga leta sem bil tudi smučarski sodnik, po
operaciji kolkov in ob drugih zdravstvenih težavah pa mi ostajajo le še sprehodi. A odkar
nimam psa, se še na sprehod težko spravim.
Več zdravja bi rabil, pa bi še marsikaj počel.

Irena Greiner

FOTOREPORTAŽA: Gradovi Kralja Matjaža
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Foto: Boris Keber
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45 LET DEKLARACIJE OZN O PRAVICAH OSEB Z MOTNJO
V DUŠEVNEM RAZVOJU
(50 let CUDV Črna – 20. 2. 2018)
20. 12. je zelo pomemben dan za okoli 50 tisoč
oseb z motnjo v duševnem razvoju (MDR), kolikor jih živi v Sloveniji, in za njihove starše, sorojence ter vse osebe, ki živijo ali delajo z njimi.
Po oceni je to skupaj okoli 200 tisoč ljudi oz. deset odstotkov vseh slovenskih državljanov. Na
ta dan pred 45 leti je bila sprejeta Deklaracija
Organizacije združenih narodov o pravicah
oseb z motnjo v duševnem razvoju (UN, General Assembly, 2856, 20.12.1971). V poznejših letih,
vse do danes, je bilo v svetu sprejetih za osebe
z MDR še kar nekaj deklaracij in resolucij ter
politično-strokovnih usmeritev, ki so bile oz. so
v svojem bistvu še bolj operativne, obvezujoče
in strokovno-človeško utemeljene. Toda deklaracija OZN iz leta 1971 je nepreklicno prvi dokument v zgodovini človeštva, ki je poskušal na
celotnem planetu poenotiti temeljna življenjska
vprašanja oseb z MDR ter s tem državam sveta
postaviti ogledalo, kako naj regulirajo družbeno skrb za svoje državljane, ki to skrb potrebujejo tekom svojega življenja. In v tem je teža in
zgodovinski pomen te deklaracije.
Deklaracija to opredeli v sedmih točkah. Upoštevajoč dejstvo, da osebe z MDR potrebujejo
pomoč, da razvijejo svoje sposobnosti na različnih področjih in za spodbujanje integracije
v največji meri v normalno življenje, jim je potrebno zagotoviti sledeče pravice:
1. Oseba z MDR ima v skladu s svojimi sposobnostmi in posebnostmi enake pravice kot ostali
ljudje.
2. Oseba z MDR ima pravico do potrebne zdravstvene oskrbe in takšnega šolanja, rehabilitacije in
vodenja, da se njeni potenciali razvijajo do maksimalne možne mere.
3. Oseba z MDR ima pravico do ekonomske
varnosti in dostojnega življenjskega standarda.
Ima pravico do dela oz. zaposlitve v skladu s
svojimi sposobnostmi.
4. Oseba z MDR v principu živi v svoji družini
in se vključuje v življenjske aktivnosti v svojem
okolju. Pri tem se mora družini zagotavljati
potrebna pomoč. Če pa te možnosti ni in mora

živeti v ustanovi, mora to biti čim bližje domačemu okolju in življenje v ustanovi čim bolj približano normalnemu življenju.
5. Oseba z MDR ima pravico do usposobljenega skrbnika, ki zagotavlja njeno kvaliteto bivanja in zadovoljevanje osebnih interesov.
6. Oseba z MDR ima pravico do zaščite pred
izkoriščanjem, zlorabo in ponižujočim ravnanjem. Če se preganja zaradi kaznivega dejanja,
ima vso pravico do sodnega varstva, pri tem
upoštevajoč njene znižane intelektualne sposobnosti.
7. V kolikor oseba z MDR zaradi znižanih sposobnosti ne more izvrševati nekaterih svojih
pravic, se ji lahko te pravice omejijo ali odvzamejo. Pri tem mora biti to izvedeno skrajno
strokovno in vnesena varovala pred kakršnimkoli izkoriščanjem.
V času sprejetja
deklaracije je bila
skrb za osebe z lažjo MDR v Sloveniji
že relativno dobro
razvita, za osebe
z zmerno, težjo in
težko motnjo pa se
je začela ravno razvijati. Zato je bila
deklaracija še kako
dobrodošla, saj je
potrdila neka naša
stanja in prizadevanja ter dala usmeritve in spodbude za druga, še nerazvita.
Tako so vseh preteklih 45 let naša strokovna in
človeška prizadevanja ter sprejemanje potrebne zakonodaje potekala ob neprestanem preverjanju stanja z deklaracijo; le-ta sama pa se
je tudi bogatila z novimi usmeritvami in resolucijami.
(Za lažje razumevanje tega prispevka zelo na
kratko opredelimo bistvo motnje v duševnem
razvoju: MDR pomeni znižanje intelektualnih
sposobnosti zaradi okvar centralnega živčne-

14

CUDV
ga sistema zaradi različnih vzrokov v genetski
zasnovi, v času nosečnosti, med porodom ali v
najzgodnejših letih življenja. Intelektualne sposobnosti so znižane do te mere, da te osebe ne
dosegajo v družbi pričakovanih zahtev v življenju in zaradi tega potrebujejo posebno pomoč.
Glede na težo okvare je MDR lahko različne
stopnje. Osebe z lažjo MDR potrebujejo posebno skrb predvsem v času svojega šolanja in
profesionalnega usposabljanja. Nato se v življenju praviloma osamosvojijo in integrirajo v
večinsko populacijo. Pri osebah z zmerno, težjo
in težko MDR pa so okvare
takšne, da ne bodo nikoli popolnoma samostojni in bodo
posebno pomoč potrebovali ves čas svojega življenja.
Stopnja pomoči je premo-sorazmerna s stopnjo okvare.
Nekatere osebe potrebujejo
le občasno pomoč in svetovanje, druge pa pomoč 24 ur
na dan, 365 dni na leto. Pri
tem je potrebno še poudariti
dejstvo, da MDR ni bolezen,
temveč stanje, ki se bistveno
ne da spremeniti; kar pomeni, da se te osebe ne zdravijo, temveč se s sistematičnim
usposabljanjem pri njih do
optimalne mere blažijo posledice tega stanja. Oseb z zmerno, težjo in težko MDR je v Sloveniji okoli 10 tisoč. Nadaljnja
razmišljanja so vezana na te osebe in praviloma ne oz. le izjemoma na osebe z lažjo MDR;
deklaracija OZN pa seveda velja za celotno populacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju).
Če deklaracijo za praktično uporabo malo poenostavimo, je njen glavni poudarek v tem, da je
potrebno osebam z MDR dati enake možnosti
za razvoj in življenje ob upoštevanju njihovih
omejenih intelektualnih potencialov ter jih optimalno integrirati v življenje večinske populacije.
Deklaracija je sprožila nezadržen proces, ki ga
danes v vsakdanji uporabi imenujemo normalizacija. Pri tem so prednjačile skandinavske
države in ZDA. V Sloveniji smo jim iz ozadja
počasi sledili. Normalizacija poteka še danes in
to dejansko ni nikoli končan proces. V zadnjih

dveh desetletjih se je normalizacija obogatila
z inkluzijo, ki pomeni novo paradigmo odnosa
do oseb z MDR. Njeno bistvo je za razliko od
integracije, ki je pomenila prilagajanje (vključevanje) oseb z MDR svojemu okolju, v tem, da se
pri inkluziji okolje prilagaja sposobnostim oseb
z MDR, vsaki osebi posebej. Da se te osebe počutijo dobrodošle in sprejete v družbi in imajo
možnosti za svoj razvoj in kvalitetno, srečno
življenje.
Normalizacija je osebam z MDR v njihova življenja prinesla sledeče vrednote:
- načelo splošne vrednosti in
stalne uporabe: normalizacija ni
strokovna muha enodnevnica, še
manj kakšna aktualna politična
floskula. Je nekaj, kar ima stalno
veljavo, ni samo od včeraj ali danes, temveč bo tudi za jutri. Normalizacija ni strokovna doktrina,
temveč le zbir življenjskih resnic,
ki naj bodo uporabljene za udejanjanje življenja oseb z MDR;
- cilj normalizacije ni normalizirati ljudi, temveč pogoje njihovega življenja: osebam z zmerno,
težjo in težko MDR z nobenimi
sredstvi in posegi ne moremo razviti (vsaj zaenkrat še ne) sposobnosti do nivoja, ki bi zagotavljal
njihovo popolnoma samostojno
življenje. Torej jih ne moremo »normalizirati«
na nivo zdravih sovrstnikov;
- ne pomeni enakih pravic za vse, ker bi to
bila največja diskriminacija: predstavljajte si,
da pride eden izmed treh decembrskih dobrih
mož in vam vsem prinese darila. Čevlje. Vsi
čevlji so številka 38. Vsi ste dobili darilo, enako darilo, brez diskriminacije. Sedaj pa: tisti z
nogo 38 čevlje občuduje, tisti z nogo številka 35
lahko v njih le mahedra, tisti z 42-ico pa jih lahko samo še podari naprej. Vsi pa ste bili deležni
enake pravice. V čem je torej kaveljc? V tem, da
objektivno enake pravice še niso dejansko enake pravice. Temveč: različne pravice - za različne potrebe - so šele enake pravice;
- motnja v duševnem razvoju bo ostala drugačnost, postala pa naj bi vsakdanjost: MDR je
drugačnost in bo takšna vedno ostala. A osebe
z MDR ne uvrščamo v drugačnost zato, da bi
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jih dajali v škatlice in s tem zadovoljili nekakšno
stroko ali statistiko, temveč preprosto zato, da
oni iz te svoje drugačnosti, ko postane legitimna, pridobijo neke pravice, ki jih zaradi svojega primanjkljaja potrebujejo. Normalizacija
nas usmeri v to, da motnjo sprejmemo kot vsako drugo objektivno dejstvo v življenju. Ne ostanemo pa pri tem, temveč: v družini, v okolju,
v državi naredimo vse, da motnja v duševnem
razvoju postane nekaj vsakdanjega, ko npr. v
bazenu ne bomo buljili v osebo z MDR, kot da
vidimo prikazen. To bo že kar veliko za začetek.
Zatem pa nas veliko dela čaka še naprej. Kako?
Predvsem z vsestranskim osveščanjem družbe.
Z informiranjem in še enkrat informiranjem!

drugi starši, da jim preneha odgovorna starševska funkcija;
- okolja, ki včasih hudo pritiska na družine oseb
z MDR, če se le-te odločijo za samostojno bivanje svojega otroka, češ da so se mu odpovedali,
da ga nimajo radi;
- države, ki je kot socialna država dolžna skrbeti za pomoči potrebnim in ne to prevaliti v celoti
na starše ali celo sorojence.

Normalizacija torej ni doktrina, temveč proces
in jo zato uvajamo strpno, premišljeno in postopoma, saj v nasprotnem primeru osebam z
MDR lahko naredimo več škode kot koristi.
Deklaracija OZN je naredila revolucionaren
preboj pri uveljavljanju pravic oseb z MDR. Pri
tem jim večina teh pravic, ki jih danes imajo,
sicer ni bila prepovedana, temveč preprosto
spregledana in zato neuresničena. Bile pa so
tri pravice, ki so jim bile dejansko prepovedane
in je veljalo njihovo eventualno uresničevanje
za osebe z MDR kot nekaj nedostojnega, nesprejemljivega. Danes so te pravice sestavni del
njihovega življenja in je mogoče to še največja
zasluga deklaracije in posledično normalizacije kvalitete življenja oseb z MDR.

Vigeland park Oslo

Pravica do intimnosti, erotičnosti in spolnosti
Narava (ali bog, kakor vam drago) je dala človeku čustva. In čustva, ne razum, so tisti faktor
v človeški osebnosti, ki daje lepoto in smisel
našemu bivanju. Brez čustev bi bili roboti, brez
zaznavanja lepega, dobrega, veselega. Eno od
lepših čustev je ljubezen. In ena od ljubezni je
ljubezen do partnerja, z vsem svojim nabojem
intimnosti, erotičnosti in spolnosti. Za veliko
večino ljudi bi bilo življenje brez tega čustva
omrtvičeno, brezsmiselno. In tega najlepšega
čustva so bile v preteklosti (ali še danes?) vse
prevečkrat oropane osebe z MDR. Češ to je
nekaj, kar ni za njih, ne potrebujejo intimnosti,
erotičnost jim ni potrebna, od spolnosti pa naj
bodo tako ali tako popolnoma ograjeni. Kot da
so nespolna bitja. Pa niso. Mogoče smo v procesu normalizacije njihovih življenj najtežjo bitko
bojevali ravno na tem področju. Danes si noben strokovnjak, humanitarni in drug delavec
ali organizacija ali služba vsaj na glas ne upa
več reči, da to niso njihove pravice. In to je zelo

Pravica do samostojnega bivanja
Osebe z MDR imajo pravico, da se osamosvojijo od kogarkoli, tudi od svojih staršev. Tako kot
je vsem zdravim vrstnikom dana možnost, da
si ustvarijo svoje življenje, po svoji predstavi (s
potrebno pomočjo), mora biti ta dana tudi osebam z MDR. To velja univerzalno za vse ljudi. In
kakršnakoli invalidnost ni noben zadržek za to.
Če nimajo na razpolago te možnosti, mogoče
najbolj pomembne v njihovem življenju, potem
ne moremo govoriti o normalizaciji njihovega
življenja. Veliko moramo »na glas« govoriti o tej
njihovi pravici, da bi takšno prepričanje utrdili
v treh glavah:
- samih staršev, ki so pod vplivom stereotipov,
da so dolžni celo življenje skrbeti za svojega
otroka; oni pa tudi imajo dejansko pravico kot
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velik napredek v primerjavi z npr. 20 leti nazaj.
Da, danes ni več vprašanje, spolnost da ali ne
pri osebah z MDR. To je njihova pravica, vsaj
formalno in uradno. Seveda pa obstaja še kar
veliko latentnih stereotipov, žal tudi med njihovimi starši, da to ni za njih. To pa je še en dokaz,
da normalizacija ni nikoli končan proces.

dejavnikov njihovih življenj.
Uresničevanje teh idej je Center v Črni dvignilo
na nivo visoko strokovne, ugledne in humane
ustanove. Vse to smo uresničevali v malem kraju. In v tej »malosti« je bil Center tesno povezan
s krajem. Marsikdaj in marsikje je naše eksperimentiranje šlo tudi na račun kraja, krajanov,
a z njihovo pomočjo in strpnostjo. Zato lahko
sedaj, ko se ozremo nazaj in z upravičenim ponosom gledamo na zavidljive uspehe v procesu razvoja kvalitete življenj oseb z MDR v Sloveniji, z zahvalo ugotovimo, da so nam bili pri
tem krajani Črne v neizmerno pomoč - s svojim
razumevanjem, potrpežljivostjo, prijaznostjo in
tudi kritičnostjo, kadar je bilo to potrebno. Zato
lahko danes v Črni vsi skupaj z upravičenostjo
rečemo: to je bil naš skupen projekt, da smo
zgradili ustanovo, na katero smo lahko ponosni. Hvala za to vsem varovancem, delavcem in
krajanom Črne!
Z velikim zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je
danes kvaliteta življenja oseb z MDR na bistveno višjem nivoju kot pred leti. Da smo v stroki in
družbi nasploh smelo sledili deklaraciji OZN o
pravicah oseb z MDR, da smo njihova življenja
v veliki meri normalizirali.
Vsi ljudje celotno svoje življenje živimo v neki
viziji, vsi od življenja nenehno nekaj pričakujemo. Brez teh želja oz. ciljev bi izgubili smisel, da
bivamo. Pri tem je vsaki zdravi osebnosti dano,
ne da bi kaj veliko o tem razmišljala, da se ji
v življenju praviloma uresniči ravno pravšnja
mera ciljev. Osebam z MDR čestokrat ni tako
lepo v naprej dano, da bi uresničili svoje cilje,
ampak potrebujejo pomoč za uresničevanje le-teh. Zato vsi, od katerih so tudi odvisna njihova
življenja, nikoli ne pozabimo, kar nam kličejo:
NE POSTAVITE NAS SAMO NA ŠTARTNO
ČRTO, DAJTE NAM MOŽNOSTI, DA DOSEŽEMO CILJNO ČRTO!
In teh ciljev so varovanci Centra v kraju, ki jim
daje domačnost, zaščito in toplino, dosegli že
kar nekaj; nekaj pa jih je še na čakanju, kot naš
skupen izziv medsebojnega razumevanja in humanosti!

Pravica do aktivnega življenja (do gibanja, do
telesne aktivnosti)
To je še zadnja tabu tema za osebe z MDR. Presenetljivo je, da še ni tako daleč nazaj čas, ko je
veljalo: osebe z MDR so že tako prizadete na
svojem umu, prizanesimo jim in ne mučimo še
njihovega telesa. Naj bodo lepo pri miru, naj ne
stopijo trikrat malo hitreje, niti slučajno naj se
od napora ne potijo in tako se bodo lepo imeli.
Potem pa se je sčasoma v procesu normalizacije začelo tudi pri osebah z MDR uveljavljati
načelo: zdrav duh v zdravem telesu! – malo pozno, a nikoli prepozno. Na osnovi tega načela
smo v usposabljanje, v delo in življenje nasploh
oseb z MDR začeli uvajati telesne aktivnosti, telesno vzgojo, športno vzgojo. Danes ima ta pri
njih domovinsko pravico, a pot do nje je bila kar
dolga in včasih naporna, kar se danes mogoče
zdi kar malo nerazumljivo. Sredstvo, s katerim
motiviramo osebe z MDR za telesne aktivnosti,
pa je specialna olimpiada, svetovno športno gibanje za te osebe. Bistvo specialne olimpiade
je reden celoletni trening, ki zagotavlja krepitev telesnih sposobnosti, trening veščin in oblikovanje tistih psihičnih sposobnosti, ki so pomembne za zdrav osebnostni razvoj.
Pri uveljavljanju teh pravic v slovenskem prostoru je prvenstveno in odločilno vlogo odigral
naš Center, v Črni. V Črni smo namreč ustanovili prvo bivalno skupnost za integrirano življenje oseb z MDR v skupnosti ter funkcijo le-te
verificirali v praksi in strokovno utrdili v ustrezni literaturi. Prvi v Sloveniji smo v praksi in
literaturi jasno in glasno spregovorili o pravici
oseb z MDR do intimnosti, spolnosti. Dali smo
praktične in teoretične temelje za uveljavljanje te pravice v vsakdanjem življenju teh oseb
kot tudi v potrebnem normativnem urejanju. V
Črni je na osnovi svetovnega gibanja vznikla
ideja specialne olimpiade, športa za osebe z
MDR, in se nezadržno razširila po vsej državi.
Gibanje, šport je danes eden najbolj kvalitetnih

Marijan Lačen
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ČRNJANI SO NAJU LEPO SPREJELI
Letošnjo zimo se je zaprl priljubljen lokal na
avtobusni postaji – gostišče Lunder. Dolgoletna najemnika Mira in Zvonko Lunder sta
se upokojila. Čeprav nista pognala korenin
v Črni, so ju krajani vzljubili, radi zahajali v
njuno gostilno, ju najemali za cateringe ali pa
zaplesali na kaki veselici pod njunim šotorom.
Z odlično poslovno žilico sta dobro gospodarila, z mnogimi krajani pa sta se tudi spoprijateljila.

no najemnino, ki ni bila majhna. Začeli smo z
malicami, a se ni izšlo, zato smo se po premisleku odločili, da se preusmerimo na zaključene družbe in catering. To nam je uspelo, saj
so gostje zelo dobro sprejeli samopostrežni
bife. Te smo pripravljali tako rekoč po celi
dolini: od Črne, Mežice, Prevalj, Raven, Dravograda do Črneč, Trbonj in še dlje. Največji
zalogaj je bil pred leti na Ravnah, kjer je bilo
v soboto in nedeljo republiško gasilsko tekmovanje in smo pogostili okoli tri tisoč gostov.
Kako je bilo s konkurenco?
V redu smo shajali. Najin moto je vedno isti:
Če ne moreš komu pomagati, mu tudi slabo
ne želi. Črnjani pa so nasploh dobri ljudje in
se zavedajo, da moramo preživeti, pa so obiskovali ene in druge. Če je denar, ni problem,
če pa ga ni, pa tako ne moreš zapravljati po
nepotrebnem. Zdaj ko smo zaprli, so se naši
gostje, ki rabijo jutranje moške pogovore,
preselili v okrepčevalnico Kurnik, kjer Olgica lepo poskrbi zanje in se spet počutijo domače, ko debatirajo o najnovejših dogodkih v
kraju in okolici.

Od kod izhajata in kako sta pristala v Črni?
Jaz sem Mariborčan. Iz Maribora sem se
zaradi dejavnosti v Otiškem Vrhu preselil
v Mežico. Dolga leta sem se ukvarjal s črevarstvom, to je bil takrat zelo donosen posel.
Nato me je družina nagovorila, da se podamo
v gostinstvo, in tako smo pristali najprej pri
Štoparju na Poljani, nato pa v Črni. V gostinstvu smo preživeli 20 let.

Kakšni gostje smo Črnjani? Smo gostje z denarjem, veseli pivci, lumpi?
Črnjani so zelo veseli in družabni ljudje, radi
se družijo in so nama bili zelo blizu. V teh
letih smo si marsikaj zaupali. Najbolj vesela
sva bila, ko so naju lepo sprejeli. Radi so se
vračali, mi pa smo se tudi trudili, tako da nam
je bilo lepo.

Katere spremembe sta naredila in uvedla, ko
sta prevzela ta lokal na črnjanski avtobusni
postaji?
Zgornji prostor, ki naj bi služil za restavracijo, sva adaptirala, kolikor se je dalo. Del tega
prostora je bil takrat še rudarski muzej. Položili smo ploščice, uredili sanitarije in opremili
kuhinjo ter restavracijo. Več nisva, ker je bilo
treba kljub vloženim sredstvom plačati celot-

V času vajinega gostinstva nista samo nudila sponzorstva nekaterim društvom, ampak
sta tudi navezala prijateljstva s Črnjani, kajne?
Pomagali smo vsem; mislim, da ni društva v
Črni, ki bi mu odrekla pomoč. Sponzorirali smo odbojkarice, gasilce, harmonikarje,
klekljarice. Imeli smo svojo ekipo kegljačev in
sedaj doma hraniva lepo število priznanj in
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pokalov; zato na tem mestu hvala zelo dobri
ekipi Lundi. Z veseljem omenjava pevski zbor
Mato – bili so najini zvesti gostje od začetka
do konca; tudi mi smo jim radi pomagali, ko
je bilo potrebno. Pa naša moška ekipa: Džeki,
Faka, Franc, Fika, avtobusni šoferji, ki so se
pridružili naši vsakodnevni jutranji kavici
in izmenjavi dnevnih informacij. Tem sta se
nekaj minut kasneje pridružila Bernekarjev
Rudi in Pogladičev Rudi. Le-ta je imel svojo
mizo in Bog ne daj, da so mu jo zasedli kakšni
turisti, ki seveda tega niso vedeli niti niso videli rezervacije, ki se je skrivala med sladkorjem namizja. Bilo je veliko smeha in dobre volje, ostali so res lepi spomini.
Naj omenim še skupino dobrih prijateljev, ki je tudi mene
povabila medse, pa smo se
dokaj pogosto dobivali in kaj
okusnega pojedli, se o marsičem pogovorili in poveselili.
Hvala, dragi prijatelji, Franc,
Džeki, Faka, Robi, Aleš, Miran, Ervin, Zdenko in ostali,
ki ste se nam občasno pridružili.

smo lepe nagrade: glavna nagrada je bila 7
dni Tunizije. Prvi, ki je to nagrado dobil, je bil
Ivan Taradi. In smo se dogovorili, da se jima
z Magdo pridruživa tudi midva. Sedem dni
Tunizije s safarijem, nepozabno! Lepi spomini so tudi na prireditve, ko smo pekli vola na
žaru. Zelo dobro je uspelo in so si ga zaželeli
še dvakrat. Vsa leta so nam bili zvesti gostje
člani LD Koprivna-Topla. Z veseljem smo vas
spremljali, hvala vam!
Rada se spominjava, kako smo stregli konjenikom visoko nad Prevaljami. Tam smo bili
v soboto in nedeljo. Postavili smo jim šotor, a
ker je močno deževalo, nam ga je zalilo. Pekli
smo zunaj in bili do konca premočeni. V nedeljo pa, ko smo
se vračali, je posijal sonček, da
bi najraje kar tam ostali.
Strežba in vodenje take gostilne sta trdo delo. Kako pa je donosen poklic gostilničarja?
V določenih primerih je bilo
zelo donosno. To je res trdo
delo, vendar če ga opravljaš z
veseljem, ni hudo. Bili so časi,
ko še ni bilo toliko brezposelnosti, takrat je bil denar in se
je tudi trošilo več. V teh letih
se je dosti spremenilo. Zdaj je
potrebno vložiti veliko truda in
predvsem veliko delati. Z gosti
moraš biti ves čas prijazen, ne sme ti zmanjkati energije. Tudi kelner ima zato dve ušesi,
da pri enem gre noter, pri drugem ven; neprimerne pripombe gostov sem preslišal in mislim, da se nikoli nisva komu posebej zamerila.

Kateri dogodki in prireditve
so vama ostali v lepem spominu?
Lahko rečeva, da ni dosti
slabih spominov, je pa veliko lepih. Zadnji dve leti nas je spremljalo le
nekaj slabe volje ob postavitvi šotora, a je
tudi to minilo. Vse naše gavde so bile dobro
izpeljane in tudi obiskane, ker smo se zanje
potrudili. Res pa je, da se vedno ni izšlo po
načrtih, toda naju tudi to ni zaustavilo. Vedno
sva se trudila Črnjanom čim več ponuditi in
mislim, da sva bila uspešna. Če se slučajno na
kaki pustni gavdi ni izšlo, kot smo pričakovali, sva bila vseeno zadovoljna, kajti vsi, ki so
prišli, so rekli, da je fajn, in to naju je veselilo.
Taki običaji ne smejo biti pozabljeni. V lepem
spominu imava tudi novoletne plese. Tri mesece smo shranjevali račune v škatlo, na novoletnem plesu pa izžrebali nagrajence. Imeli

Ali sta imela tudi kaj tujih gostov?
Ravno lani smo gostili zdomce iz Stuttgarta.
Vsako leto si ogledajo del Slovenije in lani je
bila na vrsti Koroška. Gostili smo tudi gospoda in gospo Verdel iz Borovelj, katerima smo
pripravili gostijo ob biserni poroki, ki sta jo
imela pri sv. Jakobu v Koprivni. Od tu Rari
izvira in ima v Koprivni zelo lepo domačijo.
Tam smo jima pripravili lep samopostrežni
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bife, s katerim sta bila zelo zadovoljna, ravno tako njuni gostje. Lepo je, če pohvalijo tvoj
trud. To je največja reklama za posel! Hvala
gre od ust do ušes novih gostov.

stnik ni vlagal v lokal, najemnina pa visoka.
Sicer pa so bili izpolnjeni najini pogoji za upokojitev in enkrat moraš izpreči.
Ali kaj pogrešata delo v gostilni ter stalne
goste? Ali sta se že podala v nove dejavnosti
in izpolnjujeta skrite načrte, za katere nikoli
ni bilo časa?
Še zdaj se zbujava ob štirih zjutraj in se
dregneva, češ treba je iti na šiht. Ja, pogrešava tiste redne obiskovalce, ker smo se res
dobro razumeli. Sicer pa so obljubili, da naju
pridejo obiskat in počasi nekateri že izpolnjujejo obljubo. Vesela sva, da smo se tudi z
osebjem dobro razumeli. Bili smo kot družina
in se sedaj radi oglasijo pri nama na domu.
Zdaj ko je konec določenih obveznosti, bova
šla malo v hribe, malo v toplice in seveda na
morje. Pač tisto, za kar do sedaj ni bilo pravega časa. Sicer pa je tu v Koprivni mirno in
lepo, kar nama veliko pomeni.

V času vajinega gostinstva je prišlo tudi do
nekaterih zakonskih sprememb, na primer
uvedel se je protikadilski zakon. Kako sta to
reševala?
Najprej je bil zakon o prepovedi točenja žganih pijač do desete ure dopoldan. Ta nas je
močno udaril. Nato je bil protikadilski zakon.
Tudi tu so bile posledice, vendar smo jih nekako premostili z grelci, da se je lahko popila
jutranja kavica seveda s cigareto.
Pred leti sta bila kandidata za najem oziroma odkup hotela. Kako se danes spominjata
tega?
Res sem si zelo želel, da se mi ta želja uresniči.
Imel sem dosti dobrih idej in dober program,
ki bi se ga takrat še dalo uresničiti. Imel sem
tudi ekipo ljudi, ki bi mi pomagala te zamisli
izpeljati. Črna z okolico je zelo lepa, turizem
bi moral zaživeti. Z ženo bi imela toliko dela,
da bi do smrti vsega ne postorila. (Smeh) A se
ni dalo! No, ja, vse slabo je za kaj dobro.

Sedaj živita v vaški skupnosti Koprivna.
Kako se počutita tu, med domačini Koprivci?
Dobro, seveda. Koprivci so naju lepo sprejeli.
Rada sva med njimi. Tu imava dosti prijateljev, s katerimi se pogosto družimo in si znamo narediti lepe trenutke.

Je bilo v teh letih vajinega upravljanja z gostilno kaj, česar se nerada spominjata?
Edino, česar se nerada spominjava, so vlomi
in poškodovanja inventarja. Večno so nama
uničevali ograjo, stole, mize, rože; nič ni smelo biti zunaj. Marsikatero jutro smo prišli
delat, a našli pravo razdejanje. To res ni bilo
lepo videti. Tudi vlomi so se kar vrstili, dokler
nismo montirali kamer in alarmov.

Hvala za pogovor. Črnjani vama želimo veliko zadovoljstva v času upokojitve in da bi
lahko sedaj, z obilico prostega časa, uresničila čim več skritih želja. Morda pa še kdaj
kje na kaki lokalni prireditvi priskočita na
pomoč s svojimi dobrimi gostinskimi izkušnjami.
Ob tej priliki se zahvaljujeva vsem našim obiskovalcem in jim želiva vse lepo. Če se kdo
sprehodi mimo najinega doma, je lepo povabljen.

Zakaj sta se odločila končati z gostinstvom
in oditi v pokoj?
Zadnjo zimo je bil lokal v zelo slabem stanju,
ni bilo več zadoščeno pogojem za dobro delo.
Ob deževju nam je teklo v lokal, ko pa je bil
močan veter, nam je hotelo streho odnesti.
Centralna ni delala, zato smo ogrevanje nekako sanirali z IR paneli, vendar jih ni bilo
mogoče priklopiti zadostno število, ker elektrika ni dopuščala zmogljivosti. Skratka, la-

Gostišče na avtobusni postaji je medtem kupil
Bojan Senica, slaščičarstvo, trgovina in gostinstvo, s. p. s Prevalj, katerih izdelke že poznamo
z vaške tržnice. Črnjani se veselimo novega lokala s slaščičarno.
Irena Greiner
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DRUŠTVA
V PLACU SE DOGAJA
Prostori, kamor so pred leti Črnjani k šoštarju nosili čevlje z odlomljeno peto in znucanim
podplatom, so avgusta 2016 dobili povsem nov
namen. Nepremičnina v velikosti enoinpolsobnega stanovanja v strogem centru kraja
je pod okriljem Občine Črna na Koroškem in
ob pomoči prostovoljcev zaživela kot medgeneracijski center, ki smo ga poimenovali kar

vilo aktivnosti, nekatere samo enkrat, druge
pa so se prijele toliko, da se izvajajo na mesečni ali tedenski ravni. Za sladokusce in radovedne v kuhinji so se pripravljale kulinarične
delavnice (npr. priprava skutnih štrukljev, čokoladnih pralinejev, peka čarovniških slaščic,
velikonočni šarkelj), za spretne v prstih pa
ustvarjalne delavnice (oblikovanje adventnih
venčkov, klekljarska delavnica, likovne delavnice za otroke v času pusta, božiča in ostalih praznikov). Da bi ljudem razširili obzorja
o skrbi zase, so lahko obiskali predavanja o
zdravem življenjskem slogu (obrazna joga,
samopregledovanje dojk, nega kože ipd.), tisti
s pustolovskim duhom pa so lahko prišli poslušat tudi nekaj potopisnih predavanj.
Nekajkrat se je dogajanje iz samega Placa
prestavilo tudi na prosto ali v druge prostore,
da bi dosegli čim več ljudi in z njimi podelili
produkte naše aktivnosti. Krajani in mimoi-

Utrinek z jesenskega dneva s Trubarjem (peka kostanja in
palačink ob dnevu reformacije)
Produkti ene izmed delavnic naravne kozmetike

Plac.
Medgeneracijski center v Črni je bil ustanovljen z namenom, da bi se vse starostne
skupine imele kam stekati na druženja in delavnice ter seveda tudi zato, da bi spodbujali
čim večje sožitje in medsebojno pomoč med
generacijami. Sedaj vse skupaj že začenja dobivati obliko in Plac je med krajani že poznan
kot kotiček, kjer se »skos neki dogaja«, pa naj
bodo to namenske delavnice, otroško praznovanje rojstnega dne ali pa zgolj vsakdanje pitje kave ob partiji remija.
V osmih mesecih delovanja se je ob pomoči
različnih lokalnih društev odvilo že lepo šte-

doči so se lahko tako večkrat posladkali, to so
bili zdravi smoothiji in sladice, kostanji in palačinke, zdrav zajtrk na vasi ali pa zgolj zakuhano vino in čaj. Tako smo širili besedo o svoji
dejavnosti, obenem pa so se lahko obiskovalci umirjeno podružili ter izmenjali besedo ali
dve s sosedom, prijateljem, sokrajanom.
Poleg enkratnih priložnostnih dogodkov se
nekatere aktivnosti izvajajo tudi na tedenski
ali mesečni ravni. Tako enkrat na teden potekata dva jezikovna tečaja – nemški in španski, vsak torek lahko osnovnošolski otroci obiskujejo učno pomoč, vsaka dva tedna pa se
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lahko pridružite šiviljski delavnici. Enkrat na
mesec poteka delavnica naravne kozmetike,
pogovorna skupina o demenci, večkrat pa se
je odvila že tudi fotografska delavnica, tako v
Placu kot na terenu. Razpored dejavnosti je
vsak teden objavljen na Facebook strani in na
oglasni deski pred TIC Črna.

postal del projekta Dogaja se!, ki je sofinanciran s strani socialnega sklada Evropske unije ter Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. V naslednjih petih
letih bodo tako po celotni Koroški in s tem
tudi v Črni ponujene raznolike, kvalitetne in
dostopne vsebine, namenjene vsem generacijam.
Plac je torej zaživel s pomočjo skupin in posameznikov, ki si predvsem znotraj lokalne
skupnosti želijo več vsebin, druženja in dogajanja. Da bi dosegli čim več skupin in različnih interesov, pa vas na tem mestu vabimo
k soustvarjanju – če imate idejo, izvajalca ali
celo oboje, prosim, obiščite Facebook stran ali
pokličite na telefonsko številko 031-711-989 in
skupaj bomo poskusili uresničiti vse predloge. Naj Črna zaživi s trudom in z aktivnostmi
za vse, ki si želijo pozitivnih sprememb in širjenja obzorij!

Medgeneracijsko povezovanje na tečaju nemškega jezika

Medgeneracijski center Črna se je povezal
tudi z ostalimi medgeneracijskimi centri ter
izvajalci programov na Koroškem in je letos

Tara Simetinger

SEZNAM NAJSTAREJŠIH ČRNJANOV
v letu 2017 starih 90 let in več

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OSOJNIK PAVLA
ŠTIFTAR MARIJA
ILGO KATARINA
LESJAK JELICA
POTOČNIK JOŽEF
KAKER JOŽEF
KOMPAN MARIJA
GERMADNIK VALERIJA
BOGATAJ PETER
PUŠNIK PAVLA
ŠUMAH FERDINAND
KAKER IVANA
KRAMBERGER ROZA
OBRETAN ROZALIJA
METULJ JUSTINA
METULJ FRANC
PERNAT MARIJA
ŽLABORNIK TEREZIJA
LADINIK BIBIJANA
MLAČNIK ANDRIJANA
KUMER AMBROŽ
LESNIK KAROLINA

PRISTAVA 3
CENTER 17
CENTER 143
RUDARJEVO 30
KOPRIVNA 30
RUDARJEVO 22
JAVORJE 40
KOPRIVNA 52
PRISTAVA 48
JAZBINA 8
SP. JAVORJE 12
SP. JAVORJE 21
CENTER 34
JAVORJE 31
ŽERJAV 11
ŽERJAV 11
PODPECA 36
CENTER 140
CENTER 154
RUDARJEVO 22
PRISTAVA 27
DOM
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19.1.1926		
3.2.1924
11.2.1919
12.2.1927		
12.3.1927		
14.4.1927
12.5.1924
28. 5.1926
28. 6.1927
28.6.1926
8.7.1924
31.7.1926
28.8.1927
14.9.1925
19.9.1926
28.9.1926
22.9.1921
1.11.1926
14.11.1922
30.11.1927
6.12.1927
19.12.1924

PREDSTAVITEV
UTRIP ČRNE SKOZI TAJKINE OČI:
NA POGOVORU Z ANONGNART KAHA
Črna na Koroškem je v zadnjih letih pridobila kar nekaj zanimivih priseljencev z različnih koncev sveta, ki so našli svoj dom prav
tukaj med gorami. Anongnart Kaha oziroma
Tai, kakor jo kličejo bližnji, se je preselila v
Črno iz Tajske, natančneje iz Bangkoka. Bili
smo na pogovoru z njo, kjer je z nami delila
svojo izkušnjo o tem, kakšno je zanjo življenje
v Črni, medtem ko sama prihaja iz velemesta, s povsem druge celine in iz druge kulture.

Lepote Črne
Črna ji je kar hitro prirasla k srcu in v njej
rada spoznava slovensko kulturo, jezik in
tudi razne značilnosti kraja. Je ena izmed
tistih priseljencev, ki si želijo spoznati kraj,
ljudi in si prizadeva, da postane to njeno domače okolje. Anongnart ceni malenkosti, ki
polepšajo dan in v Črni se po njenem mnenju skriva mnogo lepih stvari. Kadar gre na
sprehod in sreča mimoidoče, jo vsi pozdravijo in to se ji zdi zelo lepa navada. Tako se počuti sprejeta, da je tukaj nekdo, da je na nek
način del kraja. Ljudje se ji zdijo odprti in jo
vedno lepo sprejmejo medse. Občuduje tudi
lepote narave in tradicije kraja, o katerih se
želi še več podučiti. Spoznala je vrsto tradicionalnih srečanj, prireditev, učila pa se je
celo že pripraviti suho salamo. Črna je miren
kraj in premore zares čudovito naravo, pravi
Anongnart. Nekateri sanjajo o tem, da bi nekdaj živeli v takšnem kraju. Zrak v primerjavi
z njenim mestom pa je tako svež in okolica je
zares osupljiva. Zelo rada preživi čas zunaj
na prostem, saj vpliva na njeno dobro počutje. V Bangkoku je že preveč onesnaženo in
vse preveč gneče ter hrupa.
Življenje na Tajskem in v Črni
Včasih se Anongnart pošali, da tukaj živi »počasno življenje«, kar misli v pozitivnem smislu,
kajti v Črni je življenjski ritem zanjo povsem
bolj sproščen kot na Tajskem. Na Tajskem je
imela kar tri službe in je delala skozi ves dan.
Zaposlena je bila v kavarni, hkrati je bila prodajalka modnih dodatkov in občasno je delala tudi na golf igrišču. V Bangkoku to ni nič
nenavadnega, da hodiš domov le spat, drugače pa si ves dan zdoma in delaš ali pa se voziš
na delo in z dela. Za vožnjo na delovno mesto
je sama porabila kar tri ure in še za to je morala pošteno hiteti, da je ujela prazno mesto
na javnem prevozu, ker bi drugače zamudila
v službo. Do dela pa je ni pripeljal le en pre-

Selitev v Črno
V Črno se je preselila leta 2013, ko sta se z
njenim možem Rokom odločila, da bosta poskusila zaživeti skupaj v Sloveniji. Zanjo to
ni bila lahka odločitev, saj je morala za sabo
pustiti svojo družino in pravzaprav vse, kar je
poznala. Selitev pa je bila kar velik kulturni
šok. Ne samo, da je za sabo pustila vse, kar
je bilo del nje, podala se je tudi v neznano
kulturo, neznano državo, njeno telo se je moralo klimatizirati, za nameček pa je morala
spoznati še nov jezik, življenjski ritem in začeti povsem novo poglavje.
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voz, ampak je morala tudi večkrat prestopiti
in zamenjati vrsto prevoznega sredstva, vmes
nekaj časa tudi pešačiti. Tam vsi ljudje ves čas
hitijo. Črna pa je povsem druga zgodba.
V Črni življenje poteka drugače, kot pravi
Anongnart. Ritem je umirjen, v dnevu pa se najde kakšna prosta ura, da lahko počiva in počne, kar si želi. Sicer se je zato naenkrat znašla
v položaju, da
mora razmišljati o tem, kaj bi
počela in kaj si
želi početi. Prej
ni imela časa,
da bi sploh lahko izbirala o
svojih prostočasnih aktivnostih. Na Tajskem
bi bilo veliko
več stvari, ki bi
jih lahko počela ob prostem
času in so na
voljo tekom celega dneva, saj
mesto nikoli ne
spi, toda Črna
prinaša mir in aktivnosti v naravi, kar ima tudi
svojo prednost pred mestnim vrvežem. Delo pa
se vedno najde, če si ga sam poiščeš in tudi vedno več je stvari, ki jih lahko počne. Omejuje pa jo
predvsem jezik, ki je ključen, da bi lahko počela
še druge stvari. Ne predstavlja si, da bi zaživela
v Črni, ne da bi kaj počela, ker bi bil prehud
preskok življenjskega ritma, ki ga je poznala od
prej, zato se želi priučiti čim več, kar se lahko.
V Črni je lepo živeti, ko si najdeš svoj življenjski
ritem in svoje mesto. Sama pravi, da kraj skriva
mnogo lepih kotičkov in zanimivosti.

čiti? Če se postavimo v kožo tujca, ki se uči uradno slovenščino, je lahko marsikdo izgubljen,
ko pride med domačine, saj ima narečje spet
svojo govorico, ki vsebuje povsem druge izraze kot uradna slovenščina. Raba in razumevanje prepletanja uradne slovenščine in lokalnega narečja pa terja več časa in energije. Toda
Anongnart vztraja, da se nauči slovenske kulture in jezika, saj se ji zdi pomembno, da razume
življenje ter ljudi v državi, kjer živi. Z znanjem
lahko izboljša kvaliteto svojega bivanja v Črni.
Meni pa tudi, da se bo počutila bolj domače v
novem okolju, ko ji koroščina ne bo več tuja in
ko bo lahko s svojimi novimi prijatelji komunicirala po domače.
Slovenska hrana in pijača
Anongnart pravi, da se naša kuha pravzaprav
ne razlikuje veliko od njihove, kakor bi si mislili, ker so drugače znani po začinjeni hrani.
Kuhamo namreč na podoben način kot pri Tajcih, le da oni pač močneje začinijo. Enkrat se je
celo zgodilo, da jo je dajalo domotožje pri pripravi polnjene paprike, ker ji je priprava tako
domača že od prej. So pa še tudi druge stvari,
ki jo spominjajo na dom. Eno besedo v tajščini
recimo že zagotovo poznajo vsi Črnjani, in sicer »kafe«, kot rečemo po domače kavi. Tudi na
Tajskem jo isto poimenujejo. Je pa Anongnart
v Črni spoznala mnoge nove jedače. Rada ima
recimo čevapčiče in bi recept nesla s sabo na
Tajsko, če bi kdaj pozneje v življenju živela spet
v svoji domovini. Tudi golaž bi predstavila Tajcem in pa suho salamo. Slovenska hrana ji je
res dobra, tako da se nanjo ni bilo težko navaditi in se je rada uči pripravljati tudi po naše.
Anongnart zagotovo čaka še veliko izzivov in
kot sama pravi, v vsakem kraju in v vsakem
dnevu se lahko najde kaj lepega, če se osredotočiš na pozitivno stran življenja. Kadar jo ljudje
srečajo, je nasmejana in s pozitivnostjo sprejema Črno ter Črnjane. Črna je čudovita in ima
potencial za marsikaj lepega in Anongnart v
njej vidi lepote, s katerimi si lahko polepša svoj
dan in je odločna, da se osredotoči na to v prihodnosti, karkoli ji že ta prinaša.

Preplet jezikov
Marsikomu je tajščina težka, veliko tujcev pa je
že pričalo, da tudi slovenščina ni lahek jezik za
učenje in je kar velik izziv za Anongnart. Slovenija ima veliko število narečij glede na svojo
velikost države in pravzaprav vsak kraj govori malo drugače, po svoje tudi znotraj narečij.
Vprašanje je, katere oblike jezika se sploh nau-

Barbara Jelen
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FERDO ŠUMAH, NAJSTAREJŠI ČRNJAN
V Spodnjem Javorju smo obiskali najstarejšega krajana naše Občine, to je FERDO ŠUMAH,
ki bo letos dopolnil 93 let. (Najstarejša naša
krajanka je Katarina Ilgo, 98 let.)
S sinom Slavkom, snaho Mojco in vnukom
Damijanom živi v prostorni hiši, ki sta jo zase
in za svojo številno družino zgradila s pokojno ženo Pepco. Ni bilo lahko, a sta uspela.
Z njim smo se pogovarjali v prijetno toplem
prostoru, kamor se je umaknil s spomladanskega sonca, ki je pravkar zašlo. Beseda mu
je tekla počasi, premišljeno, pripoved o dolgi
življenjski poti je opiral na letnice in datume,
ki jih je imel v presenetljivo jasnem spominu.

zaj k Delopstu, kjer smo živeli v manjši hiši
blizu stare domačije.
Leta 1939 pa je očim dobil poziv, da mora za
dva meseca na vojne vežbe (orožne vaje) v
Škofjo Loko. Po dveh mesecih je prišel domov.
Ko je bil samo en mesec doma, je ponovno dobil poziv za orožne vaje, spet v Škofji Loki. V
tem času pa so Nemci zasedli naše kraje in
se je leta 1941 začela druga svetovna vojna.
Očim je bil takrat še na orožnih vajah, a so jih
odpustili. Iz Škofje Loke se je namenil domov
peš. Ko je prišel do Šoštanja, ga je tam ustavila nemška policija, označili so ga kot ujetnika,
strpali v avto, odpeljali v Celje in ga odpravili
na transport v Nemčijo. Tam je bil kar 15 mesecev, kjer je delal. Z mamo sva ostala brez
zaslužka in sva se težko prebijala. Kolikor se
je dalo, je hodila h kmetom na dnino, da sva
se skromno preživela.
V tistem času so Nemci začeli delati cesto
iz Šoštanja čez Sleme, na njej je delalo okoli
350 delavcev. Tam sem dobil delo tudi jaz, 18.
aprila leta 1942 je bilo. Zdaj sva z mamo imela redni zaslužek in nama je bilo veliko lažje.
Kmalu pa so nas nekaj odpustili. Vendar so
mi tisti, ki so ostali, zrihtali, da sem dobil delo
v pekarni v Šoštanju. Reklo se je Pri Ropanu, imeli so tudi gostilno, precej velika hiša
je bila. Od tam sem vsak dan tem delavcem
v košari nosil kruh. To je trajalo dva meseca.
Takrat sem dobil poziv, da se moram 14. junija 1942 javiti na osnovni šoli v Šoštanju. Zbralo se nas je veliko mladih fantov. Ves dan smo
bili tam, od jutra do 6. ure zvečer. Takrat je
prišel nekdo po nas in nas gnal na vlak za
Celje. Presedli smo na vlak proti Mariboru in
se ustavili v avstrijskem Gradcu. Tam so nas
spravili v kletne prostore neke velike zgradbe. V njih je bilo toliko stenic, da so skoraj
pokrivale stene. Celo noč nismo spali, grozno
srbi, ko se te po celem telesu lotijo ti zajedalci, ki se jih na noben način ne moreš ubraniti. Naslednji dan so prišli kmetje, ki so potrebovali pomoč in so si izbrali vsak po nekaj
fantov, kolikor so pač imeli veliko kmetijo. Šli

Rojen sem bil 8. julija, leta 1924, v Šentvidu
pod Slemenom na domačiji Pri Delopstu. To
je bila manjša kmetija, na njej je bila rojena
tudi moja mama. Jaz sem bil njen nezakonski
otrok.
Ko sem bil star
osem let, sem začel hoditi v osnovno šolo v Zavodnji.
V tistem času je
mama spoznala
enega, ki je delal
v gozdu tam okoli.
Pisal se je Anton
Korade in je bil
tesar. Poročila sta
se. Očim je tudi
mene lepo sprejel
in vedno sva se
Ferdo Šumah, marec 2017.
Foto Slavko Šumah
dobro razumela.
Takrat je na Ravnah pri Šoštanju zidal hišo.
Ko je bila gotova, smo se preselili dol, to domačijo pa je prevzel mamin brat. Njegov rod
še danes živi na tej domačiji. Po tem sem hodil v šolo na Ravnah in jo tam dokončal. Takoj
po končani šoli sem z očimom začel hoditi na
delo v gozd, kjer sem mu po svojih močeh pomagal in se hkrati učil vsega, kar pač moraš
znati pri takem delu. Kmalu je to hišo prepustil svoji mami in očetu, mi pa smo se selili na25
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smo z njimi na njihove domove in smo pri jih
opravljali razna kmečka opravila. Čez dan
smo delali, zvečer smo šli nazaj v logor, prespali, zjutraj vstali ob 6. uri in spet odšli na
delo na kmetijo. V tisti vasi so bile štiri kmetije
in tam sva bila dva, eden je bil z Raven pri Šoštanju, pisal se je Župan in sva skupaj hodila
v osnovno šolo. Drug drugega sva bila vesela.
Bila sva v isti vasi, on je delal na kmetiji malo
bližje, jaz sem šel še malo dlje. Tako smo delali 13 mesecev. Po tem času so odbrali izmed
nas določene fante in jih odpeljali v Nemčijo
na orožne vaje in verjetno potem na fronto.
Mi smo tam delali še en mesec, potem pa so
nas odpeljali v Kidričevo, Šterental se je reklo. Nastanili so nas v barake, v vsaki je bilo po
6 sob, v vsaki sobi pa po 20 postelj. Tam smo
spali, čez dan smo hodili na delovišče, v tovarno, v kateri so izdelovali vse dele za sestavo
letal. Opoldan smo imeli eno uro za kosilo, po
tem pa spet na delo.
Takrat se je govorilo, da so Angleži hoteli
bombardirati Gradec in Dunaj in so Nemci
s protiletalskimi topovi v okolici Maribora
preprečevali, da bi prišli tako daleč. Nekoč so
zadeli dva taka bombnika, ki sta tako zadeta
začela padati z neba, gredoč pa so iz takega
letala odpadale tudi bombe. Ob osmih zvečer
je bilo, ko je 18. julija 1943 ena taka bomba
padla kakih 20 m od naše barake. Eksplozija je podrla en velik bor v bližini in raztrgala
žično ograjo, ki je obkrožala taborišče. Nastala je panika, oglasil se je alarm, nas so naganjali v zaklonišča. V naši sobi nas je bilo
osem, ki smo se skrili pod postelje. Ko se je
zunaj malo pomirilo, da ni več pokalo in so se
avioni oddaljili, smo zlezli ven in jo podurhali
čez polje koruze in skozi poškodovano ograjo. Tekli smo, kolikor se je dalo, vmes prečkali
manjši potoček, da smo zabrisali sledi policijskim psom, če bi jih spustili za nami. Potem je
vsak tekel na svojo stran in smo se porazgubili. Nato sem hodil in hodil in prišel na Ptujsko
goro in tam čez na Makole. Tam sem naletel
na eno bajto v bregu, malo bolj na samem je
bila. Opogumil sem se in potrkal …
V bajti sta živeli starejša ženska in njena hči.

Izkazalo se je, da je hči partizanska terenka.
Povedal sem svojo zgodbo in ona me je usmerila na pot proti Pohorju. Prišel sem do Oplotnice. Tam nekje sem videl večji travnik, čez

Spravljanje sena pi Kavšaku. Od leve Kavšakova Micka, na
garah Kavšakov Ožbi (Juh), Ferdo Šumah nalaga seno na
gare, Kavšakova Lenčka (Helena Voler) grabi seno. Okoli leta
1960.

je tekel manjši potoček. Čistina je bila in tja
sem se napotil. Zgoraj je bila ena jama, v njej
je bil mlin, na katerega je bil speljan potoček.
Pri tisti vodi sem sedel, se je napil in malo
počival. Pa pride od mlina proti meni eden,
oblečen v nemško policijsko uniformo. Pošteno sem se ga prestrašil. Za njim so prišli še
trije, skupaj so bili že štirje in vsi oblečeni kot
nemški oficirji. Kako me je bilo strah! Začeli
so me spraševati, kdo sem, kaj počnem, kam
sem namenjen in take reči. Ker so govorili
slovensko, sem bil vse bolj pomirjen in kmalu
sem spoznaval, da zagotovo niso Nemci. Vse
sem jim povedal. Takrat me je eden vprašal,
kam sem namenjen. Odgovoril sem, da se tukaj prav nič ne spoznam, ampak bi rad prišel
do Slovenj Gradca, potem pa bi že vedel, kam
naprej domov v Šentvid. Pa je rekel, če sem
za to, naj kar pri njih ostanem. Vprašal sem,
kdo so oni. Takrat še nisem slišal besede partizani, Nemci so govorili le banditi, banditi.
Pa je rekel, da oni niso banditi, so partizani!
Vprašal me je, če bi se jim pridružil. Pa sem
rekel: »Saj to bi jaz rad!« Odgovoril je: »Poskrbeli bomo, da boš čim prej prišel do brigade.
Osem dni boš z nami, v tem času bomo prišli na Pohorje do Peska, kjer se boš pridružil
Šercerjevi brigadi.« To se je zgodilo 18. julija
1944, bil sem star 18 let. Ko sem prišel v Šer26
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cerjevo brigado, sem bil v naslednjih dneh že
z njimi v napadu. Že prej so načrtovali napad
na dve koči nad Rušami, kjer sta bili postojanki nemške policije in dva dni po prihodu
sem bil v tej borbi. Koči smo sicer porušili, a
Nemci so dobili takoj močne okrepitve iz Maribora in so nas začeli obkoljevati. Bili so v veliki premoči, zato smo se, kolikor se je dalo,
hitro umikali in se izvili iz obroča. Odšli smo
proti Savinjski dolini in se umaknili na Mrzlico. Bilo nas je 525. Ker je bilo med nami veliko mobilizirancev (jaz sem bil prostovoljec),
nam je primanjkovalo orožja. Zato smo odšli
proti Dolenjski, vmes prečkali Savo, prišli na
Sveti Križ pri Litiji in v Žužemberk, kjer smo
se oborožili, nato pa so nas porazdelili v druge brigade. Jaz sem ostal v Šercerjevi brigadi
do 9. maja 1945, ko smo osvobodili Ljubljano.
Po vojni sem moral še odslužiti redni vojaški
rok, ki je trajal tri leta. S kamionom so nas
prevažali po celi Sloveniji, ko smo hajkali in
iskali tiste, ki bi novi državi lahko še škodovali. Na veliki petek, 31. marca 1947. leta, sem bil
odpuščen in odšel sem domov.
Moja mama je vojno preživela in po vojni dobivala neko rento. Ko sem se vrnil, je očim
predlagal, da bi z njim šel delat v gozd, kot
sva to že prej delala. Vendar nisem bil najbolj navdušen, ker to ni bila redna zaposlitev,
ampak je bilo delo odvisno od naročila. Zato
sem se odločil in šel delat k Rudniku, v jamo,
kot rudar. Očim pa je povedal, da je eno leto,
leta 1947, delal v topilnici, pa mu ni pasalo in
je šel nazaj delat v gozd. Ko sem pa jaz šel
k Rudniku, je pa on šel z menoj. Takrat smo
živeli v manjši hiši v Mali Črni, kjer smo bili
najemniki. Od tam sem hodil vsako jutro na
delo v Žerjav.
Moja bodoča žena je živela pri Kevpu, pri Fiksarju. Takrat je bila že vdova in je imela tri sinove: Marjana, Rajkota in Romana. Seveda sva
se srečevala. Nekoč je videla, da sem drva
žagal, pa je rekla, ko bi imela koga, ki bi tudi
njej napravil nekaj drv, vse mora sama narediti, ko ni pri hiši moškega. In sem ji obljubil
in ji res prišel pomagat. Tako sva se dobro
spoznala. Kmalu sem našel stanovanje in jo

potegnil v Črno v eno hišo na Tebru, Uršna
bajta smo ji rekli. Seveda so šli pobi z nama.
Nisem pustil, da bi bili drugje; do takrat je
bil najstarejši pri babici, drugi pri Kavšaku,
ker so mu bili botri, najmlajši pa je bil pri njej.
Tako smo bili kar na začetku velika družina.
Seveda je bilo tesno, a smo se tako odločili.
Kakor bo, pa bo, samo da smo skupaj. Počasi bomo že kako prišli do večjega stanovanja.
Eno leto smo bili tam.
Potem sem dobil stanovanje v središču Črne,
v Rakeževi hiši (danes Rudarski muzej). Hiša
je imela spodaj tri prostore. Prvi je bil kar od
mosta sem. V njem je živel čevljar z ženo, Jakec so ga klicali. Bil je majhen, drobne postave, rad je kaj popil. Bil je tako dober čevljar,
da ga ni bilo boljšega po celi Koroški; še od
Slovenj Gradca gor so prihajali in naročali
pri njem obutev, predvsem škornje. Delal jih
je tudi za oficirje. Drugi prostor je bil malo
večji, tam smo mi dobili stanovanje. V tisti
sobi smo imeli vse: bila je kuhinja, spali smo,
tam smo živeli. V tretjem prostoru so bili gozdni delavci..
Takrat sem vmes dve leti delal v topilnici.
Ni mi najbolj ustrezalo. V tem času pa se je
gospodarjenje z gozdovi vse bolj razvijalo in
so začeli graditi žičnice. V Rudniku sem dal
odpoved in se prijavil pri Gozdni na tečaj za
žičničarja. Tako sem dobil kvalifikacijo za žičničarja in to delo sem opravljal štiri leta. Po
tem času pa je začelo delo pri Gozdni upadati. Niso več sekali toliko lesa. Spet sem šel delat k Rudniku. Prav k direktorju sem šel. Ko
sem pred štirimi leti odhajal, mi je direktor
Čeh rekel, da če si bom kdaj premislil, so mi
vrata vedno odprta. Takrat je bilo težko dobiti dovolj delavcev, so jih prav iskali. Prihajali
so iz Savinjske doline, iz Velenja, Šoštanja in
od drugod, vsi so lahko dobili delo. Tako sem
po štirih letih spet delal v jami. Ko so izvedeli,
da spet delam pri njih, sem okoli 9. ure zjutraj
dobil pošto, naj pridem takoj v pisarno. Tam
sem se razdužil, šel domov, v ponedeljek pa
sem že delal v topilnici. Imel sem namreč izpit, kvalifikacijo za delo v topilnici, zato so me
potegnili tja. V topilnici sem delal do leta 1957,
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mo občutek globokega spoštovanja; z eno plačo, ob tako težaškem delu, kot je delo v jami,
delo v topilnici, delo v gozdu (ko so drevje podirali in obdelovali z ročnimi žagami, brez sodobne mehanizacije) sta z ženo vzgojila sedem
otrok (še eden je umrl) in jih spravila do kruha.
Med njimi so bili trije ženini in Ferdo Šumah
jih je sprejel za svoje in jim nudil dom in podporo v življenju. Z ženo sta postavila za družino prostorno hišo, ki je in bo dom še sinovom
in vnukom. Trdo je moralo biti, a s pridnostjo,
z odrekanjem in z veliko lastnega dela je bila
takrat možnost, da jima je uspelo. Gotovo je
veliko pripomogla tudi pokojna žena, ki je skrbela za otroke in še doma veliko pridelala, da
je bilo vedno kaj postaviti na mizo.
Ferdo Šumah, ponosni ste lahko na svojo življenjsko pot. Želimo vam le še: bodite še dolgo
zdravi, naj vam bo lepo v domači hiši med svojimi, ki lepo skrbijo za vas.

ko sem bil zastrupljen. Spet sem šel delat v
jamo do leta 1979, ko sem se pri 53 letih upokojil. Seveda sem imel nekaj beneficiranih let
zaradi težkega dela, ki sem ga opravljal.
Leta 1953 sem začel tukaj graditi hišo. Eno
leto kasneje je bila hiša zgrajena toliko, da
smo se vselili in prišli na svoje. Seveda hiša
ni imela fasade. Kmalu so pri stari gozdni
upravi delali eno manjše poslopje in na njem
fasado. Pa sem šel do tistega, ki je vodil dela
in ga prosil, če bi po tem še pri nas naredili
fasado. Pogovoril se je z delavci in so bili za
to. Naredijo fasado in so hoteli plačilo takoj.
Mi pa brez denarja. Kaj zdaj? Šel sem v Črno
k mesarju Kohlenbrantu in mu ponudil kravo. Kar prišel je po njo, jo odpeljal, plačal – jaz
pa delavce.
Med tem so se nama rodili še najini otroci:
leta 1948 je bil sin Karli, ki je pri šestih mesecih umrl, potem se nama je rodila hči Jožica
(poročena Obojnik), za njo še Anka (poročena
Dobnik, živi v Podvelki) in še Ferdo, ki živi v
Rudarjevem, in Slavko, s katerim živimo v tej
hiši. Od leta 1963 smo hišo dograjevali, tako
da imamo zdaj vsi dovolj prostora. – Slavkova
in Mojcina hči Brigita ima družino in ne živi
več doma, Rajko ima partnerko, doma je le še
Damijan.
Moram še povedati, da je najmanj eno lepo
plačo vsa leta s svojo pridnostjo zaslužila
moja žena. Vsa skrb za otroke je bila na njenih ramenih, medtem ko sem jaz hodil na
šiht. Poleg tega smo redili: kravo, prašiče, zajce, koze, kokoši, tudi race smo imeli. Pridelala
je krompir, fižol, zelenjavo na vrtu. Otroci so
pomagali po svojih močeh. Prav zato nismo
čutili pomanjkanja, vedno je bilo dovolj dobrega na mizi, četudi nas je bilo precej okoli
nje. Štiri leta je, kar mi je umrla. Dočakala je
94 let. Več let je bila hudo bolna. Negoval sem
jo, ko je obležala, Slavko in Mojca pa sta se
naučila tako ji streči s hrano, da lahko rečem,
da je bila zato tako dolgo med nami.
Zdaj imam že 14 vnukov in vnukinj, 16 pravnukov in pravnukinj in 3 prapravnukinje.
Radi pridejo na obiske, vedno nas pride kdo
pogledat, nikoli nisem sam.
Ko preberemo tole življenjsko pripoved, ima-

Marta Repanšek

Katarina Ilgo, 98 let, najstarejša črnjanka
foto: J.D.
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KURENT SEM ŽE OD 6. LETA
Matija Kelenca, učenca 9. b razreda, lahko ob
vsakem pustu videvamo veselo poskakovati v
kurentovi preobleki. Če ga prepoznamo, seveda. Že nekaj let skupaj z družino Bezjak in
s sestro Tejo ohranjajo ta lep slovenski običaj
tudi v Črni, ki sicer ni znana po kurentovanju. Matija nam je odgovoril na nekaj radovednih vprašanj.

na polje Ljudem prinašamo dobro voljo, srečo in zdravje. Ta običaj ima veliko posebnosti. Na primer pravijo, da mora vsako dekle
imeti pripravljen robec, če sreča kurente.
Včasih je veliko punc imelo kurenta, in ko so
le-ti priskakali k hiši, je moralo dekle svojemu
fantu na ježevko navezati robec. Da pa ne bi
slučajno izpustila svojega fanta, je robec navezala kar vsem kurentom. Če pa ni imela
robca, je morala dati modrc ali hlačke.
Koliko vas je kurentov v Črni?
Naša skupina šteje 5 članov - kurentov in enega hudička, ki ponazarja, kaj kurenti preganjajo in je obenem, tako rečeno, tudi pastir
kurentov.
Kakšno je vaše delo v času pustovanja, kako
si organizirate svoje pohode?
Začnemo že na tolsti četrtek, ko gremo med
ljudi brez maske, to je zgornjega dela našega
oblačila, da jim naznanimo, da prihaja pustni
čas. Ob sobotah dopoldne smo v Rudarjevem,
popoldne seveda na vaški povorki, od tam pa
se navadno odpravimo na Pristavo. V nedeljo
kurentujemo v Mežici, v torek pa prinašamo
pustno veselje še v ostale predele Črne. Ljudje so nas vedno veseli in nas bogato pogostijo.
Naše delo je naporno, pod masko se močno
potimo, a nikoli nas ne zebe.

Od kdaj se v vsakem pustnem obdobju oblačiš v kurenta in kdo te je navdušil za to?
V kurenta se oblačim že od 6. leta, kar pomeni, da sem kurent že 9 let. Za kurenta me
je navdušila sestra Teja, ki tudi kurentuje od
svojega 6. leta, torej že okoli 15 let; pripovedovala mi je, kako je zanimivo in zabavno
skakati kot kurent, kljub temu da je naporno.
Sestro pa je navdušila družina Bezjak, ki ima
že več kot 50 let tradicije kurentovanja v Črni.

Ali greste kdaj tudi v vzhodno Slovenijo, na
Ptuj ali Markovce, kjer so kurenti doma?
Žal ne skačemo na Ptuju ali v Markovcih,
predvsem skačemo v domačem okolju, kot
sta Črna in tudi Mežica. Drugače pa je rod
Bezjakov iz Markovcev in se je ta običaj prinesel od tam k nam.

Je to vaša družinska tradicija?
Ne, to je tradicija družine Bezjak, ki pa kot
običaj prihaja tudi v našo družino in je res
že tradicija tudi pri Kelencovih. Morda bo
kurentovanje navdušilo še katero družino.
Zanimivo je spremljati pustni karneval iz
druge perspektive.

Kakšno opremo nosite kurenti?
V našo opremo spadata kožuh in maska, ki
sta narejena iz ovčjih kož, kravji zvonci, palica, na katero so pritrjene ježeve bodice, in
nazadnje še rdeče gamaše.

Kaj je pravi namen kurentovanja?
Pravi namen kurentovanja je odganjanje
zime in priklicati pomlad v hišo, v družino,
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Ali obstaja le ena vrsta kurentov?
Poznamo dve vrsti kurentov: to so pernati in
rogati kurenti. V naši skupini smo pernati
kurenti.

Kakšna je razlika med kurenti danes in nekoč?
Razlika med kurenti danes in nekoč ni velika.
Razlika je samo v tem, da včasih kurent ni
smela biti ženska ali pa poročen moški.
Kako lahko postaneš kurent? Na primer če
bi se kak mladostnik želel priključiti vaši
skupini?
Preprosto. Naši skupini se lahko priključi
vsak, ki pokaže resnost, zainteresiranost in
pa voljo. Mora pa si kupiti svojo opremo za
kurenta in se financira sam, kajti kurentova
oblačila so draga.
Ali nameravaš nadaljevati s to tradicijo in jo
morda prenesti še na naslednje rodove?
Da, s to tradicijo nameravam nadaljevati in jo
prenašati na naslednje rodove, saj je le nekaj
posebnega in edinstvenega, s tem ohranjamo
staro tradicijo, obenem pa je tako druženje
zabavno.

Kurenti na Goriškovih na Pristavi

Hvala, Matija, želimo ti še veliko užitkov ob
tej zanimivi maski.

Ali kurenti obstajajo le pri nas, v Sloveniji?
Da, kurente poznamo samo v Sloveniji, in sicer so iz vzhodne Slovenije, s Ptuja, z Dravskega polja in okolice.

Vprašanja pripravila Tinkara Mlinar
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POROČILO ALPSKE SEKCIJE SK ČRNA
ZA SEZONO 2016–2017
Končana je smučarska sezona 2016 –17, ki je
Maks Franc Doler, Urša Založnik.
bila za SK Črna-TAB gotova ena uspešnejših
- Mlajši cicibani U 8/U10: vodja ekipe Peter
v zadnjih letih. Po dolgih letih smo ponovno
Kos, pomočnica Helena Lesjak (kondicijske
dobili tekmovalca, Tilna Debelaka, ki je osvotreninge je s to skupno izvajala Melita Osojjil točke na tekmi svetovnega pokala in se kot
nik), Vesnicer Tjaš, Asja Tomše, Rebula Ajda,
član reprezentance Slovenije udeležil svetovRebula Vid, Neža Maček, Osojnik Ela, Trost
nega prvenstva v St. Moritzu v Švici, klub pa
Manja.
je v otroški kategoriji v Sloveniji med 33 klubi
- U12 - cicibani: odgovorni trener Tadej Amerosvojil 11. mesto.
šek, tekmovalci: Iris Srebre, Kim Debelak,
Večja sprememba je bila organizacija ekipe
Marcel Žunko, Miha Oserban in Dino Pušnik.
U12/U14 in U16. Po analizi dela in rezultatov
- U14 - mlajše deklice – dečki, trener Tadej
smo se v UO kluba strinjali, da smo z obstojeAmeršek, tekmovalci: Nika Ozimic, Jaroš
čim konceptom dela prišli do točke, ko lahko
Miklavc, Gal Oderlap
najboljše rezultate dosegamo na način, da
- U16: Jera Kompan. Po potrebi sva Tadeju pri
ekipo prevzame profesionalen trener, ki se
delu z ekipo 12/14/16 na pomoč priskočila Mibo 100 % posvečal organizaciji smučarskih
tja Zmagaj in Blaž Jelen.
treningov in tekmovanj, zato
- Fis skupina: trener Aleš
se je klub odločil in sklenil sodeGorza, pomočnik - serviser
lovanje z bivšim tekmovalcem
Boštjan Delalut, tekmovalec:
Tadejem Amerškom, ki je že
Tilen Debelak.
deloval v klubu kot trener mlajEkipa alpske šole - poimeših skupin in je medtem opravil
novali so se Pingvini - je pod
strokovno izobraževanje za trevodstvom Marka Sonjaka
nerja alpskega smučanja. Lopraktično celo leto izvajala
gična pot je bila, da svoje delo
vodeno vadbo, s poudarkom
nadaljuje v klubu in z novo prina raznovrstni vadbi in razdobljenimi znanji, svežo energivijanju osnovnih gibalnih
SK Črna U10
jo in novim pristopom poizkuša
sposobnosti. Naši Pingvini se
še nadgraditi delo prejšnjih let. Sprememba
zelo zabavajo pri vadbi in tudi zaradi dobre
je bila tudi v ekipi U 8/ U10, kjer je na mestu
klime in pestrega programa je število članov
odgovornega trenerja Blaža Klančnika zanaraslo že na 19 otrok! Občasno so treninge
menjal Peter Kos, v delo kluba pa smo vkljukombinirali s starejšo skupino U 8, kjer je
čili še eno bivšo tekmovalko Helenco Lesjak.
kondicijske treninge izvajala Melita Osojnik
ob pomoči Petra Kosa.
I. Kondicijski treningi: Ekipe so bile sestavljeZ organizirano vadbo je skupina U12/14/16
ne v štiri skupine.
pričela že konec maja in do pričetka obra- Alpska šola: vodja Marko Sonjak, Špela
tovanja vlečnice na domačem smučišču (18.
Verdel, v skupini so vadili: Mešnjak Tinkara,
12.) opravila 75 dni kondicijskih treningov in
Trost Maša, Urh Rebula, Jaša Vesnicer, Osoj25 dni treninga na snegu.
nik Metka, Osojnik Marta, Živa Štern, Pratnekar Lana in Lara, Sagoničnik Neža, Lovro
II. Priprave na snegu
Sagoničnik, Sedovnik Mia, Kacl Kuplen TaPo zastavljenem programu je skupina tekdea, Mori Neža, Žana Gorza, Nana Srebre,
movalcev U12, U14, U16 pričela s treningi na
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snegu konec meseca septembra, in sicer na
ledeniku Möltall v Avstriji, občasno pa so se
jim pridružili tudi člani mlajše selekcije. S treningi smo nadaljevali na bližnjih avstrijskih
smučiščih Türacher in Weinebene. Na srečo
so nam bile vremenske razmere od konca
novembra in cel december ter januar zelo
naklonjene izdelavi umetnega snega, zato
smo hitro pričeli s treningi na domačem smučišču. Tudi smučišče Kogelnik je bilo do 10. 1.
že zasneženo, tako da smo po nekaj letih lahko spet organizirali kvaliteten trening doma
kakor tudi paket tekem državnega pokala
Rauch za mlajše in starejše dečke in deklice
(U14, U16).
Fis ekipa je delala po zastavljenem programu
trenerja Aleša Gorze, v sodelovanju z ekipo
hitrih disciplin reprezentance Slovenije, s
ciljem čim boljše priprave in izboljšanja Fis
točk ter doseganja dobrih rezultatov na tekmah evropskega pokala in napredovanja čim
bližje tekmam svetovnega pokala.

na državnem prvenstvu za las zgrešil kolajne
med člani v SG in alpski kombinaciji - obakrat
je bil 4. Pretekla sezona je nedvomno potrdila
Tilnov potencial in pomeni tudi veliko motivacijo za naprej.
U12/U14/U16
U-12:
Iris Srebre, Kim Debelak, Marcel Žunko,
Miha Oserban in Dino Pušnik. V tej skupini
imamo po dolgih letih zopet 2 tekmovalca
(Iris Srebre in Miha Oserban), ki segata v
sam vrh pri svojih vrstnikih. Po letih sistematičnega dela so končno vidni tudi rezultati in
Iris Srebre je bila v tej sezoni skoraj nepremagljiva, osvojila je naslov državne prvakinje, osvojila prestižni pokal Roka Petroviča,
si delila skupno zmago v pokalu Rauch in še
zmagala na mednarodni temi v Zoncolanu
(Italija) in bila 2. na mednarodni tekmi Lynx
trophy, ki jo na Krvavcu organizira Ski akademija Rusije.
Le malo je zaostajal Miha Oserban, ki se je
leto mlajši v kategoriji U12 enakovredno
kosal z leto dni starejšimi vrstniki. Sploh začetek sezone je navdušil s 3. mestom na tekmi
državnega pokala v VSL na Golteh in 2. mestom za pokal Roka Petroviča.

III. Tekmovanja
Fis skupina
Ekipa je podobno kot že v prejšnjih sezonah
tudi lansko poletje uvod priprav na snegu
opravila v Južni Ameriki (Čilu), tudi tokrat
so se združili s slovensko moško ekipo hitrih
disciplin. Priprave so dobro uspele in Tilen je
ob koncu le-teh dobro nastopal tudi na tekmah južnoameriškega pokala, kjer je dosegel nekaj obetavnih rezultatov v SG in VSL.
Rezultat res dobrih razmer v pripravljalnem
obdobju je Tilen prenesel tudi na tekmovanja
in z uspešnimi nastopi na tekmah evropskega pokala in internih štopingih in kvalifikacijah se je uvrstil v ekipo za tekmo svetovnega
pokala v kombinaciji v švicarskem Wengnu.
Tu je tudi dokazal, da se lahko enakovredno
kosa z najboljšimi smučarji na svetu, v kombinaciji je osvojil prve točke svetovnega pokala in se uvrstil na SP v St. Moritzu. Nastopi
v St. Moritzu v najmočnejši konkurenci so
Tilnu omogočili pridobivanje prepotrebnih
izkušenj na tekmah svetovnega pokala in SP.
Na Fis tekmah je na koncu sezone še izboljšal
svoje Fis točke (zmaga na Fis SG Krvavec) in

Nekaj najbolj vidnih rezultatov:
Iris Srebre: 1. mesto na državnem prvenstvu
–DP U12, 1. mesto VSL državni pokal Rauch
– skupna razvrstitev, 2. na mednarodni tekmi Lynx trophy, 1. mesto pokal VZH regije/
zmaga na vseh tekmah vzh regije za pokal,
1. mesto pokal Roka Petroviča, 1. mesto U12
v VSL mednarodna tekma Zoncolan – Italija.
Kim Debelak: Tudi Kim je v pretekli sezoni
dosegala kar nekaj dobrih uvrstitev, čeprav
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je malo zaostala za najboljšimi. V pokalu Racuh se je uvrstila skupno na 20. mesto, na posameznih tekmah dosegala uvrstitve med 10.
in 20. mestom. V pokalu VZH regije pa se je
uvrstila na 8. mesto v SL na Poseki - Ravne in
na 10. mesto v VSL na Rogli. Skupno je osvojila v pokalu 14. mesto, a kot rečeno žal zaradi
bolezni na več kot polovici tekem ni nastopila.
Žal je tudi trenirala nekaj manj kot ostali in to
se je poznalo tudi na tekmah. Na koncu sezone opazen napredek v smučarski tehniki.
Miha Oserban: Miha je sezono odlično začel z nekaj vrhunskimi rezultati, dejstvo je,
da tekmuje v zelo močnem letniku 2006, kar
pa je tudi svojevrstna motivacija, da se bo
vseskozi dokazoval, kajti konkurenca je res
ostra. Nekaj najboljših rezultatov: 2. mesto na
pokalu Roka Petroviča, 6. mesto v skupni razvrstitvi pokala Rauch, 3. mesto pokal Rauch
VSL Golte, 3. mesto VSL - pokal VZH regije, 2.
mesto mednarodna tekma Zoncolan /Italija,
1. mesto SL VZH regija Ravne - Poseka.
Dino Pušnik je tekmoval na tekmah Koroškega pokala in zasedel skupno 2. mesto (1x3.,
2x4. mesto). Na tekmi VZH regije v SL na Poseki se je uvrstil na 8. mesto.
Marcel Žunko, sicer Prevaljčan, je treniral
pod vodstvom svojega očeta in dosegel naslednje rezultate: 3. mesto v skupni razvrstitvi
pokala Rauch med U 12 (3. mesto in zmaga
na tekmi pokala v VSL), 1. mesto na pokalu
Lynx in 4. mesto na tekmi v Zoncolanu (I), 1.
mesto v razvrstitvi pokala VZH regije.

uvrstitve med 5. in 8. mestom. Regijske tekme:
delitev 2. mesta v pokalu VZH regije. Skupno uvrščena na zelo dobro 7. mesto v pokalu
Rauch državnega ranga, v razvrstitvi VZH
regije pa 2. mesto. Kot članica 3. SLO ekipe je
nastopila na tekmah za Pokal Loke in osvojila
zelo dobro 18. mesto v VSL in 34. v SL. Zelo
dobra sezona za Jero, obrestoval se je trud
v pripravljalnem obdobju, delo na fizični pripravi in posledično je bil opažen napredek v
njenem smučanju.

Tilen Debelak v Wegnu

Nika Ozimic je tekmovala med deklicami U
14 in od minule sezone je tako sama kot tudi
vsi v klubu pričakovala največ. V kategoriji U
14/ mlajše deklice se je že lani uvrščala čisto
blizu odra za zmagovalce, zato so bila pričakovanja toliko večja. Na pokalu Rauch se je
dvakrat uvrstila na stopničke 2. in 3. mesta
v SL. Odlično je prav tako nastopila v Vratni
(Slovaška) na mednarodni tekmi, kjer je bila
v SL 3. in v VSL 12.
Državni pokal Rauch: 2. in 3. mesto SL. V
VSL-ju se je uvrščala ne mesta od 4–6, enako v SG-ju. V skupni uvrstitvi pokala Rauch
je bila Nika 7., zmagala pa je v pokalu VZH
regije. Nika se je v določenih vožnjah povsem
približala vrhu v svoji kategoriji, potrebuje le
še malo več konstantnosti v SL in nekaj več
tveganja v VSL-ju. Kot članica 3. ekipe SLO je
uspešno nastopila tudi na mednarodni tekmi
za pokal Loke in osvojila v VSL 13. mesto, v SL
pa celo 7.!
Jaroš Miklavc je imel lani med vsemi največ
težav s prehodom v starostno skupino U 14,
letos pa je že ujel ritem in pokazal napredek
v tehniki in rezultatih. V državnem pokalu

Člani ekipe U16, U14 so v sezoni 2016/17 bili:
Jera Kompan, Nika Ozimic in Jaroš Miklavc
in Gal Oderlap.
Jera Kompan je dosegla nekaj zelo dobrih
uvrstitev v državnem pokalu Rauch in na
regijskih tekmah ter še posebej na mednarodnih tekmah v Vratni (Slovaška), kjer se je
uvrstila v Sl na 4. mesto, v VSL pa je osvojila
bronasto kolajno. Nekaj najboljših uvrstitev
poleg že omenjenih: državni pokal Rauch
VSl/SL/SG - tu se je Jera konstantno uvrščala med 5. in 8. mestom, najboljši rezultat 5.
mesto na SG –ju in 2X 5. mesto na i. tekmi
SL za pokal Rauch. V VSL-ju pa konstantne
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Rauch se je uvrščal med 10. in 18. mestom, skupno 16. Nekaj zelo vzpodbunih uvrstitev tudi na
ostalih tekmovanjih: 3. mesto SL Črna, 1. mesto
VSL Črna in 8. mesto paralelni Sl Rogla, za državni pokal Rauch. V razvrstitvi pokala Rauch
je Jaroš 16., v pokalu VZH regije pa deli 1. mesto.
Gal Oderlap: Prva sezona med U14 in led je
dobro prebil z uvrstitvami na regijski tekmi na
3. mesto v VSL in 5. v SL. Uvrstitve med 12. in
20. mestom v pokalu Rauch, bil je 4. v svojem
letniku 2004 in napovedal zanimivo prihajajočo sezono. Pripravljen na vse izzive smučanja
v višji otroški kategoriji U14/16, zelo pozitiven
odnos do treningov in ekipe.

organizacijo tekme za državni pokal Rauch za
U14/16, kjer smo po dolgem času organizirali
tekme po progi Kogelnik. Kljub novozapadlemu snegu in zahtevnim pogojem smo pripravili
tekmi SL in VSL na visokem nivoju, za kar je
klub prejel najvišjo oceno delegatov. Tradicionalno smo organizirali FIS VSL tekmi na Peci,
sezono pa na najlepši možen način zaključili z
organizacijo tekme v spomin na preminulega
člana kluba, trenerja in člana upravnega odbora Grego Miklavca. Ponovno smo lahko ugotovili, da imamo dobro in številčno ekipo delavcev
na progi, sodnikov časomerilcev in ob dobrem
vodstvu vodje tekmovanja lahko spravimo pod
streho tudi mednarodne članske tekme z odliko. Množičnost v alpski šoli je še naprej eden
pomembnejših ciljev kluba in Marku ter Špeli gre velika zahvala za trud, potrpežljivost in
energijo, ki sta jo vložila v delo z najmlajšimi.
V imenu kluba se zahvaljujem vsem sodnikom
pod vodstvom Mirka Pajnika, še posebej časomerilcem Juretu, Tadeju in Alojzu. Več podatkov in fotografij o delu kluba lahko najdete na
spletu (http://www.skcrna.si/).
Zahvalim naj se tudi vsem ostalim, ki ste prostovoljno kakor koli pomagali in vložili svoj trud v
izvedbo tekem in v delovanje kluba, še posebej
gospodarju kluba Franciju Lesjaku, Anki Kompan, ki skrbi za stike med starši in vodstvom
kluba, ter tajnici kluba Petri Oserban.
Posebna zahvala vseh nas, še posebej v imenu
staršev, velja predsedniku kluba Borisu Debelaku, ki se trudi, da klub deluje na način, da lahko
vsak otrok v občini poizkusi svoje sposobnosti
v smučanju in se udeleži vadbe alpskega smučanja, saj je v Črni to bistveno manj pogojeno
z ekonomsko-socialnim položajem otroka kot
kjerkoli drugje v Sloveniji. Zahvala tudi županji Romani Lesjak in Občini Črna za posluh in
podporo naši dejavnosti ter upravljalcem smučišča, ki so se letos potrudili in hitro pripravili
pogoje za nemoteno vadbo na domačem smučišču.

Mlajši cicibani in člani alpske šole so tekmovali
v Koroškem pokalu in dosegli naslednje rezultate:
letnik 2011: Osojnik Marta, 6. mesto,
letnik 2011 dečki: Doler Maks Franc - 4. mesto,
Sagoničnik Lovro 7. mesto,
letnik 2010: Trost Maša 2. mesto, Tinkara Mešnjak 3. mesto, Srebre Nana 8. mesto, Urh Rebula skupno 4. mesto, Jaša Vesnicer skupno 5.
mesto;
letnik 2009: Osojnik Metka skupno 3. mesto,
Lara Pratnekar skupno 5. mesto, Neža Sagoničnik skupno 7. mesto, Lana Pratnekar skupno 8. mesto, Štern Živa skupno 9. mesto; 10.
mesto Založnik Urška, 11. mesto KACL Kuplen
Tadea, 14. mesto Mori Neža. Pri dečkih je bil
Kurnik Jakob 4.
Letnik 2008: Neža Maček skupno 3. mesto, Asja
Tomše skupno 4. mesto, Ella Osojnik skupno 5.
mesto in Žana Gorza 6. mesto. Pri dečkih l. 2008
je drugo leto zapored zmagal Tjaš Vesnicer.
Letnik 2007: deklice 3. mesto Manja Trost, 4.
mesto Ajda Rebula, dečki 3. mesto Dino Pušnik,
6. mesto Sandi Šepul in 8. mesto Lenart Lesjak.
Čestitamo tekmovalcem za dosežene uvrstitve
in upamo, da bodo tudi v prihodnje uživali na
snegu, še bolj zavzeto vadili ter se trudili izboljšati svoje smučarsko znanje.

S športnim pozdravom!
							
Vodja alpske sekcije
			
Mitja Zmagaj

IV. Organizacija tekem in ostala dejavnost
Kot vsa leta doslej smo v klubu organizirali tudi
nekaj tekem na različnih nivojih, od sindikalnih do tekem v okviru SZS in mednarodni Fis
tekmi. Največ pohval in priznanj smo prejeli za
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USPEŠNA TEKMOVALNA SEZONA TEKAČEV
Zima se je poslovila in prišel je čas, ko, dragi
prijatelji smučarskega teka, pričakujete zapis o aktivnostih Tekaške sekcije pri SK Črna.
Sezono 2016–2017 smo zastavili v enaki sestavi kot prejšnjo. Kljub velikim željam in pričakovanjem smo bili neuspešni pri pridobivanju
novih članov. Tudi pogovori z bivšo odlično
tekmovalko našega kluba, da bi sprejela izziv
privabljanja in organiziranja vadbe smučarskega teka za najmlajšo kategorijo otrok, ki
lahko prične z redno dejavnostjo okrog desetega leta starosti, za zdaj še niso prinesli
konkretnih rezultatov.
Naš šport, ki zahteva veliko vztrajnosti in
dela na dolgi rok za doseganje vidnejših rezultatov, pač očitno ni popularen. Hoja in tek
na smučeh je dokazano ena od najbolj zdravih dejavnosti, saj pri vadbi obremenjujemo
praktično celotno muskulaturo. Je pa res, da
si je treba za vadbo vzeti nekaj več časa in
tudi vloženega telesnega napora mora biti
malo več.
Še tisto malo tekmovalcev, kar jih imamo, je
treniralo ločeno v dveh skupinah. Prva skupina tekačev je večino poletnih in jesenskih treningov opravila na terenih v okolici Črne na
Koroškem, druga skupina pa je trenirala in
koristila športne objekte na Ravnah na Koroškem. Udeleževali smo se tudi skupnih poletnih priprav, ki jih je organizirala Smučarska
zveza Slovenije, večinoma na Pokljuki.
Treningi na snegu pa so potekali delno na tekaškem poligonu v Bistri, delno pa v Avstriji
na tekaški progi ob Breškem jezeru. Nekaj
treningov je bilo izvedenih tudi na Rogli in
na Pokljuki. Treningi so se izvajali praktično
vseskozi, z manjšim premorom med dvema
tekmovalnima sezonama, ko so tekmovalci
preživljali aktivni odmor .
Redno smo se udeleževali tekem za Poletni
pokal samo z enim tekmovalcem, ker je prevladala ocena, da lahko dobro kondicijsko
pripravo izvedemo tudi brez poletnih tekmovanj. Odločitev o udeležbi na teh tekmovanjih

je bila prepuščena tekmovalcem samim. Uvrstitve, ki jih je Anže Bogataj dosegel v tem tekmovanju, so bile solidne, niso pa bile vrhunske.

Ana v akciji...

Za zimski del sezone smo upali, da nas bo narava obdarila z dovoljšnjo količino pravega
snega že v začetku decembra, vendar se nam
želja ni uresničila.
Zapadlo je samo nekaj cm snega, vendar dovolj, da smo lahko v Bistri s sankami pripravili del tekaške proge. To pa je zadoščalo vsaj
za minimalni snežni trening.
Na srečo pa je bil začetek zime v znamenju
zelo nizkih temperatur, tako so bili podani
zelo dobri pogoji za izdelavo umetnega snega.
Sosedje v Avstriji so bili pri izkoriščanju dobrih pogojev in zelo mrzlih dni bolj spretni
in hitrejši in so imeli del tekaške proge ob
Breškem jezeru pripravljene za treniranje že
v prvi polovici decembra. Tako smo se spet za
večino decembrskih snežnih treningov morali voziti v Avstrijo.
Del tekaškega poligona v Bistri smo z velikim
trudom zasneževalcev in ratrakista uspeli
pripraviti za uporabo do božičnih praznikov,
kar je bistveno hitreje kot lani.
Tako tekmovalci kot rekreativni tekači smo
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bili lepo pripravljenega dela tekaškega poligona zelo veseli, saj se je med božičnimi in
novoletnimi prazniki na progi zvrstilo precejšnje število ljubiteljev gibanja v naravi.
Letošnjo sezono je bila oprema za zasneževanje sicer nameščena na poligon že v začetku
decembra, vendar pa ni bila v celoti brezhibna, tako je zaradi servisiranja opreme minilo kar nekaj dni, primernih za zasneževanje,
preden smo lahko začeli izdelovati kompakten sneg.

služila pohvalo. Lani generalno obnovljeni
teptalni stroj smo letos obogatili še z boljšim
plugom, ki smo ga sneli s teptalnega stroja s
smučišča, ki ni več funkcionalen, in smo ga
tudi v celoti pripeljali v Bistro in ga parkirali
pod nadstrešek.
Brata Tomšič sta kot strojnika tega posodobljenega teptalnega stroja poskrbela, da so se
kupi pripravljenega umetnega snega raztegnili po trasi tekaške proge v primerni širini
in debelini. Vedno lepo pripravljena proga je
bila njuno delo. Tako so lahko tako tekmovalci kot rekreativni tekači uživali na urejenih
progah tekaškega poligona v Bistri od konca
decembra do sredine marca.
Nekaj stvari, za katere smo ugotovili, da niso
bile optimalne, bomo za naslednjo sezono
spremenili, predvsem pa mora biti vsa oprema na poligonu postavljena in brezhibna že
konec novembra.
Tako bo možno takoj izkoristiti prve prave
mrzle zimske dni za pripravo umetnega snega, saj se že kar nekaj let ne moremo več zanesti na naravne pošiljke belega puha. Vse
člane letošnje ekipe bi rad videl v akciji tudi
naslednjo sezono in še marsikatero v nadaljevanju. Veliko razumevanja za naše aktivnosti
so pokazali tudi na Plaznikovi domačiji, za
kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Smola z boleznijo je preprečila, da bi lahko
v okviru prireditve Gradovi kralja Matjaža
izpeljali rekreativno prireditev ' Kraljevi tek',
kar bi bila dodatna popestritev zelo uveljavljene turistične prireditve. Upajmo, da bomo
uspeli to izpeljati drugo leto.
V klubu smo že lani sprejeli odločitev, da zaradi pomanjkanja kadrov (staršev), kar je
posledica manjšega števila tekmovalcev, ne
bomo kandidirali za organizacijo tekem Pokala Slovenije, tako poletnega kot zimskega
dela.

Anže v akciji...

Ker pa je občinski upravi uspelo zagotoviti
enako in učinkovito ekipo za zasneževanje
poligona in smo z nekaj drugačno organizacijo polno izkoristili pripravljene priključne
točke, razmeščene po trasi tekaške proge,
smo relativno hitro imeli pripravljen osnovni krog v ravnini. Le nekaj dni kasneje je
bila pripravljena tudi proga z vzponom in
spustom, ki smo ga malo podaljšali v primerjavi z lanskim. Približno 1 km dolga tekaška
proga je bila pripravljena za navdušence v
prvi polovici januarja.
Na tem mestu je treba pohvaliti očeta in sina
Cigale (Milana in Janija), ki sta se zelo potrudila, da je bil poligon zasnežen v najkrajšem
možnem času.
Teptalni stroj in oprema za zasneževanje sta
preko poletja in pred začetkom zime dobila
svoje novo domovanje v obliki nadstreška, ki
pa naj bi ga letos še spremenili v pravo garažo.
Občinska uprava se je držala dogovora o izgradnji nadstrešnice do zime in si s tem pri-

Rezultatsko je bila sezona glede na majhno
število tekmovalcev zelo dobra. V primerjavi z lansko precej boljša, saj so tekmovalci
dosegli nekaj uvrstitev na stopničke, od tega
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dve zmagi.
Ana Štern je bila resna kandidatka za reprezentanco, ki je zastopala Slovenijo na mladinski olimpijadi v Turčiji. Na zadnji izbirni tekmi je samo za eno mesto zgrešila uvrstitev v
Naši tekmovalci so v tej tekmovalni sezoni dosegli naslednje uvrstitve:
- 30.12.2016 – Pokal Slovenije: 4. mesto Ana
Štern, 8. mesto Anže Bogataj, 7. mesto Nejc
Štern
- 15.01.2017 – No border cup: 1. mesto Nejc, 6.
mesto Anže in 4. mesto Ana
- 22.01.2017 – Trofeo Topolino: 6. mesto Ana,
38. mesto Anže in 47. mesto Nejc
- 28.01.2017 – Pokal Slovenije: 5. mesto Nejc in
8. mesto Anže
- 04.02.2017 – Pokal Slovenije: 9. mesto Nejc
- 12.02.2017 – Pokal Slovenije : 1. mesto Ana, 6.
mesto Nejc in 7. mesto Anže
- 19.02.2017 – No border cup: 2. mesto Ana, 8.
mesto Anže, in 5. mesto Nejc
- 26.02.2017 – Pokal Slovenije: 6. mesto Ana, 8.
mesto Anže in 9. mesto Nejc
- 12.03.2017 – No border cup: 5. mesto Anže, 5.
mesto Ana in 15. mesto Nejc
- 19.03.2017 – Pokal Slovenije: 9. mesto Anže
- 24.03.2017 – državno prvenstvo – posamezno: 5. mesto Anže
- 25.03.2017 – državno prvenstvo – zasledovalno: 5. mesto Anže
- Pokljuški maraton – 10 km: 1. mesto Anže
V skupnem seštevku Pokala Slovenije (Geoplin) so bile uvrstitve naslednje:
- 5. mesto Ana, 7. mesto Nejc in 8. mesto Anže.

manjka članov kluba kot organizatorji ne pojavljamo več in veliko vprašanje je, kdaj spet
bomo lahko gostili kakšno tekmo.
Najpomembnejše za prihodnjo sezono je v
prvi vrsti prepričati kakšnega bivšega tekača, da se bo lotil pridobivanja novih članov
med šolskimi otroki. Pri tem pričakujemo
dobro sodelovanje tudi učiteljskega kadra na
naši osnovni šoli.

Nejc v akciji...

Materialne in finančne razmere bomo poskušali obdržati na nivoju letošnje sezone. Realno
pa je pričakovati, da se bo stanje glede na celotno situacijo samo še poslabšalo. Trenirali bomo
v okviru danih (predvsem snežnih) razmer. Želimo si, da bi bil tekaški poligon v Bistri končno
v celoti usposobljen in primerno opremljen
pred prvim večjim mrzlim obdobjem konec novembra. Le tako bo možno, ne glede na količino
naravnega snega, pripraviti progo v dolžini 2
km dovolj zgodaj v sezoni, da ne bo treba trenirati daleč od doma. Koraki v pravo smer so
bili narejeni že v tej sezoni. Seveda pa se veselimo tudi dokončanja garaže za teptalni stroj in
prostora za shranjevanje druge opreme.

V mednarodnem tekmovanju No border cup,
ki ga organizirajo Slovenija, Avstrija in Italija,
vsaka država s po eno tekmo, pa smo skupno
dosegli naslednja mesta: 7. mesto Ana, 7. mesto Anže in 8. mesto Nejc.
Ob pogledu na rezultate smo lahko upravičeno veseli, da nam je uspelo kljub skromnemu
številu tekmovalcev ohraniti SK Črne na slovenskem zemljevidu smučarskega teka kot
edinemu klubu iz Vzhodne regije, ki zajema
Koroško, Štajersko in Pomurje, v tekmovalnem smislu. Žal pa se zaradi že omenjenega

Zapisal: Jože Kaker, u.d.i.e.
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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''PEŠ BUS'' v Črni na Koroškem
Te posebne vrste bus smo začeli voziti 23.
09. 2016. Šola se je prijavila na projekt Traffic snake, Prometna kača, pri katerem smo
spodbujali trajnostne načine prihajanja v
šolo. To pomeni prihajanje v šolo na kakršen
koli način, razen z avtom. Takrat je ob petkih

Tako se vsak petek dobimo v Rudarjevem in
na Pristavi. Oba busa imata približno enako
pot do šole. Z nami gredo predvsem učenci
od 1. do 5. razreda, pa tudi starejši se najdejo vmes. Na vstopnih postajah nekaj učencev
opremimo z odsevnimi brezrokavniki za večjo varnost, dvignemo transparenta in pot se
začne. Vsak potnik na peš busu prejme vstopnico; le-te pridno pripenjamo v posameznih
razredih. Ob poti seveda pobiramo potnike in
v centru Črne se oba busa združita v en velik
'PEŠ BUS'. Skupaj nadaljujemo pot do šole. Na
poti se dodobra prebudimo, si kaj povemo, se
nasmejimo, skratka, pripravljeni smo za delo
v razredu. V vseh teh mesecih nas nista ustavila niti dež niti hud mraz.
S tem načinom bomo nadaljevali do konca in
gotovo tudi v naslednjem šolskem letu.

'vozil' tudi peš bus. Učenci so to akcijo dobro
sprejeli in ''PEŠ BUS'' je postal naša stalnica.

Mentorica Andrejka Fajmut
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ZDRAVJE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Zdravje posameznika je spremenljivo in povezano s številnimi dejavniki, ki jih imenujemo determinante zdravja. Na nekatere
dejavnike, kot so npr. spol, starost, genetika,
ne moremo neposredno vplivati, na druge
lahko. Življenjski slog kot ena od pomembnih
determinant lahko krepi zdravje, lahko pa
vodi tudi v razvoj bolezni. Življenjski slog pomeni, kaj in koliko jemo, koliko se gibljemo,
kako se počutimo in kakšne razvade imamo
– kajenje, pitje alkohola idr. Za zdravje sta
pomembna tudi naš način razmišljanja in delovanja ter način spopadanja s stresom. Na
življenjski slog vplivajo tudi naša izobrazba,
možnost zaposlitve in finančno–premoženjsko stanje. Za zdravje vsakega je pomembno,
da ni izoliran posameznik v okolju, kjer živi,
pač pa, da se lahko vključuje v različne interesne mreže, ki predstavljajo okolje za družbeno pomoč in podporo. Bivalnega okolja
ne oblikujejo le osebne izbire posameznika,
kajti na mnoge dejavnike ne moremo vplivati
sami. Pomembno vlogo imata okolje in družba, v kateri živimo, delamo, se igramo, ljubimo, staramo … Kot posamezniki se lažje odločamo za zdrave izbire, če jih okolje omogoča
in spodbuja.

spletno aplikacijo »Zdravje v občini« in predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v lokalnem prostoru. Spletna
aplikacija je dostopna na spletni strani obcine.nijz.si (prikazi za posamezno občino, ki
je na kratko opisana in umeščena v regijo in
upravno enoto). Dolgoročni namen programa je krepitev zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni v lokalnih okoljih.
Črna na Koroškem je v projektu »Zdravje v
občini« sodelovala kot pilot in tako smo tudi
pilotno pričeli z akcijskim načrtom, planom
dela za naprej. Namen prvega sestanka je
bil, da občini predstavimo izstopajoče kazalnike, in sicer Telesni fitnes otrok, Prekomerna hranjenost otrok in Odziv v Program Svit.
Na podlagi teh kazalnikov smo se v prostorih
občine srečali z različnimi deležniki s področij lokalne skupnosti, šolstva, zdravstva,
nevladnih organizacij in skupaj pogledali vse
kazalnike ter razmislili, kje so še možnosti za
izboljšanje zdravja občanov.
Na podlagi teh srečanj je nastal model Akcijskega načrta za zdravje v občini Črna
na Koroškem in katalog aktivnosti v lokalni
skupnosti z informacijami, kaj, kdaj in kje so
in bodo dostopne aktivnosti za posamezno
ciljno populacijo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravil
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6. aprila smo že izvedli prvo aktivnost/dogodek Dan zdravja, kjer so sodelovali različni deležniki: lokalna skupnost, Korociv, športna zveza, različna društva (nevladne organizacije),
zdravstveni dom Ravne na Koroškem in lokalna zdravstvena postaja, osnovna šola in vrtec ter
območna enota NIJZ.
Želimo vam veliko zdravja, za katerega se morate vsak dan truditi sami in skupaj, po najboljših močeh!
Območna enota NIJZ

Svit rešuje življenja
Ena izmed bolezni, ki so v porastu, je rak debelega črevesa in danke. Po podatkih Registra raka RS 2013 je to tretja najpogostejša
oblika raka pri obeh spolih skupaj, letno za
njo v Sloveniji zboli okoli 1400 ljudi, več kot 700
pa jih umre. V večini se ljudje, ki imajo zgodnjo obliko bolezni, le-te sploh ne zavedajo,
saj v zgodnji fazi ni nobenih opaznih znakov.

razvijejo v resno bolezen.
Testi, ki jih uporablja Program Svit omogočajo odkrivanje prikrite krvi v blatu, ki je s
prostim očesom ne opazimo. Svit lahko letno
reši vsaj 200 življenj, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči razvita bolezen.
Uspeh programa je odvisen od vključitve in
aktivnega sodelovanja čim večjega števila povabljenih.
Odzivnost na vabila Programa Svit je v Sloveniji v letu 2016 v povprečju znašala 64,28 %,
na Koroškem pa 64,74 %. Odzivnost občanov
Črne na Koroškem je bila v preteklem letu
najvišja, odkar program poteka, znašala je
63,26 %.
Zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb
in raka na debelem črevesu in danki je ključnega pomena, zato ne odlašajte, odzovite se
na vabilo Programa Svit in poskrbite za svoje
zdravje. V kolikor ste vabilo izgubili oziroma
imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s Programom Svit, lahko pokličete v klicni center
Svit (tel. št.: 01 620 45 21) ali pišete po elektronski pošti na naslov info@program-svit.si in z
veseljem bodo odgovorili na vaša vprašanja.

Od prvih sprememb do napredovane bolezni
navadno mine od 5 do 10 let. Najpogosteje se
namreč rak debelega črevesa in danke razvije iz polipov (ti občasno krvavijo).
K sreči pa je znanost v medicini do danes dovolj napredovala, da lahko z ustreznimi metodami odkrijemo prve spremembe na sluznici
debelega črevesa in danke, celo preden se

Življenje je enkratna
priložnost, ne zamudite
je zaradi nevednosti.
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VSE DOMAČE SO GNALI …
Pravijo, da obljuba dela dolg. V zadnji številki Črjanskih cajtng ste brali o življenjski
poti Melhijorja Verdela, danes vam predstavljamo njegovo življenjsko sopotnico
ROMANO VERDEL.
Pogovarjali smo se v pravljično lepem okolju
domačije Pri Rariju, obsijane z žarkim januarskim soncem in s prelepim razgledom. Sem
prihajata zakonca Verdel, da si v tem miru
nabereta moči, se naužijeta lepot in se vračata
nazaj v njun vsakdan v Borovlje.
Gospa Romana deluje umirjeno, s prijetnim
nasmehom, z blagim, toplim pogledom. Tudi
ona je doživljala svojo mladost v težkih časih
vojne. Tako krute usode otroka ne bi našli niti
v literaturi, kjer pač papir marsikaj prenese.
Pripoved ji je lepo tekla, nismo je prekinjali.

tela nastopati, igrala je zase in za ljudi okoli
sebe. Igrali sta tudi obe mamini sestri in brat.
K nam so prihajali tudi od drugod, tako da je
bilo pri nas ob nedeljah in praznikih vedno
veselo. Teta pa je bila tudi politično razgledana in se je udejstvovala na mitingih in pri
drugih takih dejavnostih. Imeli so radio, kar
takrat ni bilo prav običajno. Tako so vedeli
tudi za Tita in za partizane. Kadar so poslušali poročila, smo morali otroci v drugo hišo
(v drug prostor), kar nas je malo jezilo.
Ko se je začela vojna, je moral moj starejši
bratranec k vojakom v nemško vojsko. Drugi
je prav tako bil v nemški vojski. Ko je prišel
na dopust, je bil vojskovanja za Nemce tako
sit, da je odšel v partizane. Tretji je prav tako
moral v nemško vojsko. Bil je že v Celovcu v
kasarni, pa je šla teta po njega, ga je spravila
nazaj in je šel v partizane. Tako sta dva fanta
iz naše družine bila v partizanih.
Mimo hiše pa so na patrolo hodili nemški policisti, gestapovci. Ko jih je teta zagledala, je
spustila ovce in mrkači (plemenski ovni) so
se zaganjali vanje, da so malo hitreje prišli
mimo naše hiše.
Vendar so bili med to našo družbo tudi nemško usmerjeni obiskovalci in nekdo je dogajanje pri nas prijavil.
Nekoč pa je prišla pošta, da se moramo takoj umakniti. Teta je še isti dan šla v partizane. Naslednji dan pa jaz slučajno nisem bila
doma. Imeli smo sosede, kjer je bilo nekaj
otrok, malo starejših, malo mlajših od mene
in sem bila velikokrat pri njih, ker sem bila
najmlajša v družini in doma nisem imela
družbe. Tisto noč sem pri njih tudi prespala.
Naslednje jutro pa je soseda videla, da so proti nam šli gestapovci. Takoj je zaslutila, da je
to lahko nevarno in je svoje otroke in mene (7
let, 6 let, jaz 5 let, najmlajši pa 4 leta) spravila
v bližnjo bajto in nas vanjo zaklenila. Rekla
nam je, da moramo biti čisto tiho, ne smemo
gledati skozi okno, ne poskušati odpirati vrat.
Tam smo bili natlačeni. Vse je bilo tako čud-

Rodila sem se na
Remšeniku pri
Kahu. Moja teta
je bila vdova in se
je h Kahu poročila. Tam sta bila
samo dva moška
in teta Katarina
je k hiši pripeljala celo svojo družino: enega brata
in dve svoji sestri,
ena je bila moja
mama. Tam sem
se leta 1938 rodiAna Rotar, mama Romane
la kot nezakonVerdel. Okoli leta 1940.
ski otrok. Mama
je tam ostala kot dekla, teta pa mi je bila kot
druga mama. To so bila najlepša leta mojega
otroštva.
Cela Kahova družina je bila slovenska, kultivirana, muzikalična. Glasba je bila doma v
tej hiši. Vsak od domačih je igral na razne inštrumente, radi so peli in plesali. Moja mama
je npr. igrala na pet inštrumentov: harmoniko, violino, kitaro, citre, pavke. Nikoli ni ho42
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no.
Pa le nismo zdržali čisto pri miru in je najstarejši odprl polkno in pogledal ven. Tudi jaz
sem pogledala in vidim, kako vse naše vodijo od doma: mamo, mojo sestro, teto, njenega moža, njegovega brata, skupaj pet ljudi.
Zdaj pa smo se tudi mi ustrašili, utihnili smo
in poslušali, kaj bo zdaj. Z gorice se je slišal
čuden ropot. Kaj se godi? Bodo tudi to sosedo
odgnali? Mi smo bili pa zaprti! Kako bomo
prišli ven? … Kmalu je prišla soseda, odprla
vrata, na rokah je imela še dojenčka. Bila je
tako prestrašena, da še govoriti ni mogla. Otroci smo končno lahko šli iz te bajte. Že prej
so tudi tem sosedom odgnali moža, starejšo
hčerko in deklo, doma so pustili njo s štirimi
otroki.
Pri nas pa je doma ostala ena moja sestrična,
stara 12 let, ki je bila vsa krastava in bolna.
Mati je gestapovce prosila, naj jo pustijo, ker
je bolna. Res so jo pustili, tako da je od naše
velike družine ostala sama na domačiji. Seveda je tudi ona prišla sem. Tukaj pa je ostala
soseda s štirimi majhnimi otroki, najmlajši je
bil še dojenček, pa še naju je imela tam, da
nas je bilo šest in nobenega drugega pri hiši.
Pa nama pravi: »Tu ne bosta mogli ostati, morata nekam drugam.« Jaz nekako nisem dojela tega trenutka, ona, Mimi ji je bilo ime, pa
je začela jokati. Joče in joče, jaz pa ji rečem,
da bova šli domov. Ko prideva pred hišo, pa
Mimi pravi, da ne more več stopiti v to hišo.
Jaz hočem vanjo, ona pa, da ne more. Kaj
bova zdaj? Kam naj greva? Nekam morava
iti.
Pa sva se podali v dolino, dol v Lepeno. Tam
je stala ena bajta, ki je spadala k našemu posestvu. S to družino smo imeli stike, bili so
naši najemniki. Prideva in je bila doma samo
babica in dva dojenčka, vse druge so zaprli,
fantje so prej šli v partizane. »Jaz vaju ne morem sprejeti. Kako rada bi, pa res ne morem,«
nama je vsa pretresena povedala. Saj še za
dva dojenčka ni vedela, kako bo poskrbela.
Kaj zdaj? Šli sva ven in nisva vedeli, kam naj
greva. Mimi je kar jokala pa jokala. Jaz sem
se je naveličala in jo pokarala: »Nehaj že joka-

ti, saj ne pomaga!« Spet sva se znašli pred domačo hišo in ona spet, da v hišo ne gre. Razmišljava, kaj bi. Pa sva se spomnili, da imava
še teto Malko. Živela je v drugem grabnu v
Remšeniku. In sva šli k tej teti. Sama je imela
tri otroke, a naju kljub temu ni mogla odsloviti. V hiši nas je bilo toliko, da smo kar po
tleh ležali. Pa je rekla teta, da tako ne bo šlo.
Naslednji dan smo šli k nam domov in od tam
znosili stvari, ki smo jih potrebovali. Domači
so že prej nekaj hrane in drugih reči skrili,
teta Malka je za to vedela in smo odnašali
vse, kar nam je prav prišlo. Ko se je zvečerilo, nas je zbrala in nam postlala v kleti, da
smo tam spali. Skrbeti za partizanske otroke je bilo takrat strogo prepovedano, zato so
nas skrivali in to je bilo za vse zelo hudo. Za
nas niso smeli vedeti niti partizani. Le očetov
brat me je lahko videl, a ga jaz skoraj nisem
poznala, tako da me to ni nič potolažilo.
Jaz sem bila najmlajša (15 let, 14 let, Mimi 12
let, jaz 5, 4-letno pa je imela pri sebi). V okno
je zatlačila žakelj s senom, na vrata pa obesila kovter, da se ne bi kaj ven slišalo. Nismo
smeli zakašljati, ne govoriti. Oni so se skupaj
stisnili, jaz pa sem spala za vrati. Tema je bila,
mene je bilo tako strah! Slišali smo, ko so zgoraj hodili, zunaj smo slišali korake, jaz sem
kar čakala, kdaj se bodo odprla vrata v klet …
Tako smo živeli od srede oktobra do januarja
1944.
Očeta sem zgubila že avgusta 1943. On in dva
njegova brata so služili v nemški vojski, a je
bila družina kljub temu izseljena. Očetova
brata sta padla na nemških bojiščih, najmlajši se je pridružil partizanom in je bil edini, s
katerim sem imela kontakt. Moj oče Friedrich Urh je bil avgusta 1943 na dopustu, vendar
ni smel na domačijo, ker so tam živeli drugi.
Pridružiti se je hotel partizanom, vendar so
ga že na poti tja usmrtili Nemci. Na sebi je
imel še nemško uniformo. Torej tudi z očetove
strani nisem imela nikogar, ki bi lahko skrbel
zame.
Teto Malko pa je skrbelo in nenehno jo je bilo
strah, da nas bodo odkrili …
V tistem času so sosedovega fanta, partiza43
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na, ustrelili v koleno. Imel je grozne bolečine.
tem sem stalno opazovala zvezde in gledala
Večkrat se je oglasil pri teti. Dala mu je hrano
v luft, nikoli pod noge. Še danes rada gledam
in poskrbela za njega, kolikor se je pač dalo.
v nebo. In tiho, bolj mirna sem morala biti.
Pomagala mu je, vendar se je bala, da jo bo
To je bilo zame težko. Bila sem živahen otrok,
izdal. Vse bolj je bilo nevarno, da je bila sama
zgovorna, radovedna, vse me je zanimalo, vse
doma s toliko otroki.
sem hotela videti in vedeti. To je bilo zelo naZato se je odločila, da bomo odšli v partizaporno, saj sem morala vedno paziti, kako se
ne: pet otrok, ona in njen mož. Oblekli smo
obnašam.
se, kolikor smo se mogli, se obuli, vzeli, kar
Prišle smo na to kmetijo in teta Malka je
smo mogli nesti in zapustili domačijo. Bili
vprašala, če bi lahko njena hči ostala pri njih,
smo nekako navdušeni, saj smo se rešili straker je tako bolna. Ona malo premišljuje in
hu, ki smo ga nekaj mesecev preživljali vsak
odgovori: »Seveda, saj bi ti lahko umrla. Pustrenutek, dneve in noči.
ti jo tukaj.« Takrat sem
Bratranec Ivan je bil prav
pomislila, da bom pa
majhen, a je imel pravo
jaz morala iti naprej in
partizansko puško. Ko
niti ne vem, kam. Kaj,
si jo je dal na ramo, se je
če bi se še jaz naredila
skoraj vlekla za njim. On
bolna? To je bila že odlobi od veselja kar streljal,
čitev. Legla sem na klop
da so ga komaj krotili.
ob peči in 'zaspala'. Teta
Bilo je januarja 1944, tisto
se je začela odpravljazimo je bilo ogromno sneti naprej. Začela me je
ga. Tako je bilo mrzlo, da
buditi in dvigovati. Ona
je bil sneg zmrznjen in se
me dvigne, jaz 'padem
nam vsaj ni vdiralo. Hoja
nazaj', spet me dvigne,
pa je postajala bolj in bolj Tako so se ob nedeljah zabavali na domačiji pri jaz 'padem', nisem 'imenaporna. Prišli smo na Kahu v letih 1936 do 1942.
la več nog'. Babica je to
neko planino, tam je bila
gledala in rekla: »Tudi ta
olcarska koča in v njej smo prespali. Zakurili
je čisto fertik, pa še to pusti tu. Če imam enesmo ogenj, a je bil tak mraz, da nas je kljub
ga partizanskega otroka, bom imela pa še
temu zelo zeblo. To je bila naša prva noč, odto.« Usmilila se me je. Seveda sem kar kmalu
kar smo zapustili dom.
ozdravela in sem lahko ostala pri njih. Babica
Seveda so nas opazili partizani. Naslednji
se je pisala Podovšovnik. Bila je dobra ženska
dan so ločili starejše otroke in jih sprejeli v
in tam mi je bilo zelo lepo. Zelo skrbna je bila
partizanske enote. Zdaj smo ostali še teta,
do vseh. Bili smo zmeraj siti, delali smo, kar
njena najmlajša hči in jaz. Spremljal nas je
pač otroci lahko delajo, res nam je bilo lepo.
vsaj po en partizan in hodili smo od bunkerja
Še vedno je divjala vojna in še vedno je bilo
do bunkerja tja do Solčave, Podolševe, onkraj
nevarno, neprestano nas je bilo strah. Kar
Olševe in tokraj Olševe …. Celo zimo smo se
naprej so hodili v hišo; enkrat Nemci, drutako prebijali. Počasi je postajalo bolj toplo in
gič partizani. Nekoč so za mizo malicali trije po Olševi je že kopnel sneg.
je partizani. Gospodar jih je opozoril, da je
Prišle smo v Remšenik na domačijo pod Olnevarno, ker zunaj nimajo straže. 'Saj bomo
ševo. Pri njih je bila babica moje sestrične.
takoj odšli,' so dejali. Res so se začeli odpravTa mala je bila od vseh naporov tako bolna,
ljati proti vratom. Kar naenkrat so se odprla
da jo je teta morala ves čas nositi, jaz pa sem
in Nemci so ustrelili med nas. Dva partizana
vso pot hodila sama. Po navadi me je partista bila takoj mrtva: neki Joža iz Solčave in
zan držal za roko, da sem lažje hodila. Pri
en Lipi iz Remšenika. Šumelov Lipi iz Kopriv44
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ne pa je obležal na tleh in ni bil takoj mrtev.
Nemec mi je pomolil roko in stopiti sem morala Lipiju čez glavo. Takrat sem videla njegove oči. Še dolgo so me spremljale in nisem jih
mogla pozabiti. Potem so tudi njega ustrelili.
Gospodarja in gospodinjo so gnali v drugi
prostor, vpili so, kričali. Nič jih nismo razumeli, saj nihče ni znal nemško. Pa je prišlo do
Nemcev povelje, da morajo takoj oditi. Gospodarju so naročili, da mora mrtve takoj pokopati, žena pa pomiti kri po tleh. Jokala je in
kričala, ko je to delala. Po dveh urah naj bi
prišla kontrola, do takrat mora biti vse izvršeno, nič se ne sme videti, da se je kaj zgodilo.
Še tople fante je moral pokopati na travniku,
kjer sta že bila dva pokopana. Po vojni so jih
svojci prekopali na pokopališča.
Nekoč sem slišala, da so bombardirali Celovec. Bila sem navdušena, češ zdaj bo pa vendar konec vojne. Res smo kmalu izvedeli za to
novico. Vendar so takoj nato po naših krajih
začeli hoditi Angleži. V hišo so prišli oboroženi, nič jih nismo razumeli, zato smo se jih
spet grozno prestrašili, češ ali se je zdaj začela druga vojna. Vse so kontrolirali, vsi smo
morali imeti papirje, pregledovali so nas, ko
smo šli v cerkev … Le počasi smo spoznavali,
da je vojne res konec.
S tega novega doma sem lahko videla svojo
domačijo. Bila je prazna, še šip ni bilo več v
oknih.
Leta 1944 je bilo od naše hiše v partizanih z
otroki vred 12 članov družine, še trije v Dachauvu in dve v Ravensbrücku. Vseh pet, ki
so jih odgnali z domačije, se ni vrnilo: trije so
umrli v Dachauvu, mama in moja teta Marija
pa v Ravensbrücku. Trije so padli v partizanih: teta Katarina, teta Malka in bratranec
Kori.
Bratranec Ivan (16 let) in sestrična Mimi (13
let) sta se ločila od partizanov, se skrivala in
hodila od kmetije do kmetije, da sta se preživljala. Ko sta bila nekje na poti, slučajno
blizu našega soseda, so prav takrat tudi njega Nemci gnali od doma. Ta otroka so videli, a so šli že mimo. Tedaj pa je sosed rekel,
da sta tudi ona dva partizana. Prijeli so ju in

odpeljali s seboj. Mimi so poslali v 'mladinski
oddelek' taborišča Ravensbrück. Tam je bilo
malo boljše. Vedela je, da je med odraslimi
nekje tudi njena mama in zelo si je želela, da
bi se vsaj videli, a do tega ni prišlo. Ivana so
odpeljali Dachau. Oba sta se po koncu vojne
vrnila. Preživela je tudi moja sestra, ki so jo
odpeljali v Celovec, jo izpustili in je odšla v
partizane.
Vse to je po dokumentih iz arhivov zapisano v
knjigi zgodovinarke Brigitte Entner, Wer war
Klara. Leta 2003 jih je našla v državnem arhivu v Berlinu in po njih opisala, kar je doživela
naša družina.
Babica pa ni več dolgo živela. Ne vem, ali je
bilo leta 1946 ali leto pozneje, ko je umrla. Ta
krat pa se je za nas začel pekel. Za mene še
malo manj, ona deklica pa je bila zaradi bolezni bolj počasna. Bili sva stari komaj osem
let, oni pa so hoteli, da bi delali vse, kar delajo
dekle. Ne vem, kako da nikoli nisem čutila, da
trpim, pri tem, da sem tako trpela, da bi lahko kar umrla. Vse sem delala, kar dela dekla
na kmetiji. Tega si danes za osemletnega otroka nihče ne more predstavljati. Morala sem,
pravzaprav sem rada šla, npr. v gozd štrafat
les. Napregla sem konja, ga gnala v les, nabila v plohe kline in vlačila plohe. To sem delala
cel dan, čisto sama. Malo kruha so mi dali s
seboj in še tistega sem delila s konjem. Zelo
rada sem imela tega konja in tudi on mene.
Neverjetno se danes sliši, a to delo sem rada
opravljala.
Še drugače se je vse spremenilo. Tudi hrane
ni bilo več dovolj, ker ta mlada ni znala ničesar skuhati, niti speči kruha. Ona je znala
samo brati romane, ničesar drugega. Kadar
je kaj mešala na štedilniku, je imela v rokah
roman in zraven brala ali pa sem morala jaz
mešati, ona pa je brala. Mož jo je poročil, ker
je bila bogata, ne iz ljubezni, zato se tudi nista
razumela. Prepirala sta se, včasih sta se tudi
stepla. Nekoč mi je dal dva šilinga in rekel,
naj konje in vole fotram in je odšel od doma.
In jaz sem to delala, nič posebnega se mi ni
zdelo. Imela sta majhnega otroka, pa ga je
pustila in tudi ona odšla. Pride večer, pa ni
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bilo nobenega od nikoder. Prišla je soseda,
da je kravo pomolzla, da sva otroka nahranili. Živino sem morala nakrmiti, jo napojiti,
za deset prašičev sem skuhala v kotlu in odcedila in s tistim nakrmila prašiče. To je bilo
zelo zelo naporno. Pa se nisem nič jezila, še
ponosna sem bila na to, da so mi to vse zaupali. Ampak ‒kako me je bilo ponoči strah!
Potem pa se je začela šola. Bila je v Remšeniku. Toliko pa je bila ta gospodinja, da me je
naučila malo računati in brati, preden sem
začela hoditi v šolo. Moram reči, da me je na
svoj način imela rada in se prav zato nisem
čutila nesrečno. Ker sem nekaj znala, sem iz
prvega razreda takoj prišla v drugega. Naš
učitelj je učil polovico tedna v Remšeniku,
drugo polovico tedna pa v Lepeni. Tako sem
hodila k pouku tri dni tukaj, tri dni v Lepeno. Tja je bilo kar dve uri hoje v eno smer!
Pozimi je bilo tako naporno, da ena mlajša
te hoje ni zmogla več. Moram pa povedati,
kako so starejši sošolci skrbeli za nas; nikoli
nas niso pustili zadaj, zmeraj smo šli skupaj.
Ko je kdo omagal, so ga tudi nesli.
V tem času sem postala tako slabotna, da
nisem bila za nobeno delo. Izgledala sem
slabo, jesti nisem mogla, ker sem imela črve
(glistavost). Ko me je zabasalo, nisem mogla
sedeti ne stati. V šoli sem se od bolečine valjala po tleh. Bilo je tako hudo, da so mislili,
da ne bom preživela. Potem mi je en učitelj
priskrbel neki prašek proti črvom in sem počasi ozdravela.
Še ena zgodba. Eden od sinov tete Katarine
je padel v partizanih. Vrnil se je le Miha. Živel je na Prevaljah in je tam delal. Za našo domačijo, kmetijo Kah, pa se je začel zanimati
kmet izpod Olševe, pri katerem sem živela in
jo je nameraval na moje ime dobiti on. Pa so
s Prevalj poklicali tega bratranca, da bi prevzel kmetijo. Res se je vrnil na svojo domačijo
in jo prevzel. Bila je povsem prazna, nobene
živine, ničesar več ni bilo, ne lonca, ne žlice
… Kmalu se je poročil z eno, katere družina
je bila tudi izseljena. Z njo je prišla cela preostala družina. Ta mu je bila v veliko pomoč.
Ker so oni bili najemniki na neki kmetiji, so s

seboj prignali tudi živino in vse drugo, kar se
potrebuje na kmetiji. Tako so lahko začeli na
novo gospodariti.
V tej družini na moji pravi domačiji je bila
ena, ki je bila toliko stara, kot jaz, bili sva sošolki in sva postali prijateljici. Začela me je
nagovarjati, da bi se vrnila domov, h Kahu.
Vsi v družini so tudi želeli, da bi vrnila. Po
eni strani bi rada šla k njim, od teh ljudi pa
tudi nisem upala kar tako oditi. Težko bi se
ločila, saj sem se nekaj let počutila, kot da
sem tu doma. Ta prijateljica in tudi drugi sošolci so me kar naprej pregovarjali, naj vendar grem. Niso mi dali miru.
Končno sem se nekoč odločila in odšla. Šla
sem od hiše, v gozdu so me pa že čakali otroci. Tako smo leteli, da se ne da bolj leteti.
Doma so me bili vsi veseli in bilo je vse drugače. Radi so me imeli. Vendar sem čutila, da
bo po mene prišel prejšnji gospodar in bom
morala nazaj. Prijateljica mi je rekla: »Nič
ne boš šla nazaj!« Res je prišel ta človek in
govoril, da mi pri njih nič ni bilo treba delati, da sem imela enega teleta in sem tistega
fotrala … Potem me je vprašal, kako se bom
odločila, ali grem z njim ali bom ostala tukaj.
Nisem si upala reči, da bi rada tu ostala, zato
sem odšla z njim nazaj. Pot je vodila mimo
hiše, kjer je bil on doma. Njegova mama ga
je skregala, zakaj me pelje nazaj. On pa je
rekel, da ga že griva. Zelo sem bila vesela,
da je ta ženska z menoj držala. Ko sva prišla
nazaj, je pa ta mlada vpila: »Kakšno sramoto
si nam naredila!« Res mi zdaj ni bilo treba
toliko delati, a me je vsak dan le kregala in
kregala. Sklenila sem, da me ne bo več dolgo. Nekoč me je vprašala, ali bom ostala pri
njih ali bom odšla. Najprej sem bila tiho in
študirala, kaj naj ji rečem. Spet nisem upala
reči, da bi rajši šla domov. Ko pa sem prišla v
šolo, sem rekla otrokom, da če danes ne bom
odšla, potem ne bom mogla več oditi. In smo
kar šli. Pridemo do ene bajte, pa zagledamo, da nam naproti prihaja ta gospodar. Mi
smo obstali čisto fertik, pa rečem, naj gredo
oni naprej, jaz se bom pa skrila. On pride in
sede na eno klop, kjer smo počivali, če smo
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hodili iz Železne Kaple. Pa pride iz bajte ena
ženska in mu pove, da sem se jaz skrila. 'Joj,
spet je vsega konec!' mi je šlo skozi možgane.
Vendar ni vedela, kam sem se skrila. Šel me je
iskat na skedenj, jaz pa sem bila spodaj. Zbežim od bajte dol po cesti, angelci so mi pomagali. Priletim do nekega čebelnjaka, tam so
me pa že čakali otroci in vsak je imel en kol.
'Zdaj pa naj le pride, ga bomo napadli!' Tiste
kole so s seboj nosili in me spremljali prav do
doma. Še vedno me je bilo malo strah, vendar
ni več prišel po mene in sem ostala tam, kjer

Borovlje. Tam sva se potem poročila, kupila
parcelo, zgradila hišo in si ustvarila družino.
Tudi v naši družini je doma glasba in delovanje v slovenski kulturi: mož Melhijor se že
desetletja posveča ohranjanju slovenske kulture, bil je nad 25 let predsednik Slovenskega
prosvetnega društva »Borovlje«, nad 50 let je
bil v Posojilnici in dolga leta predsednik domače Slovenske posojilnice/banke Borovlje
in dolga leta slovenski občinski odbornik. Vsi
trije otroci, Roman, Irena in Marian, so visoko izobraženi, glasbeno dejavni in v vodilnih
pedagoških, kulturnih in političnih funkcijah na Koroškem.

O sebi Romana Verdel ne pove veliko. Si pa
lahko mislimo, da je bila vsa desetletja trdna
opora in pomoč svojemu možu pri vsem njegovem udejstvovanju, ki je bilo prvenstveno
usmerjeno k ohranjanju slovenstva. Bila mu
je podpora pri mnogih dejavnostih, aktivna
pomoč pri organizaciji skoraj nešteto prireditev, ki jih je Prosvetno društvo Borovlje
desetletja organiziralo. V zborniku Na poti
skozi čas, kjer je podrobno opisano kulturno
delovanje Slovenskega prosvetnega društva
Od blizu in daleč so prišli in se družili z domačimi muzi- »Borovlje« skozi 135 let, je Romana Verdel na
kanti. Pri Kahu v Remšeniku pred drugo svetovno vojno in kratko označena kot: 'Vedno v ozadju, vendar nepogrešljiva'. Morda nam prav to najše nekaj let po vojni.
več pove. V družini je bila tista, ki je, skupaj
je bil nekoč moj dom.
z možem, otrokom dala trdne osnove slovenŽiveli smo običajno kmečko življenje. Bilo je
stva, jih vzgojila v zavedne in dejavne člane
veliko težkega kmečkega dela, vendar je bilo
slovenske narodne skupnosti v Borovljah in
človeško. Tam sem bila tudi šest let. Pozneje
na Koroškem, jih podpirala v njihovih prizasem hodila še v šolo v Lepeni, kjer je bilo nadevanjih, ki so prav tako usmerjena v ohranjadaljevanje osnovnega izobraževanja za denje slovenske kulture in izročila svojih predkleta, neke vrste gospodinjska šola.
nikov. Gospa Romana je bila vsa leta in je še
Svojega moža sem srečala v Remšeniku. Njezmeraj dobra duša Kulturnega doma pri Cingov brat je najel eno posestvo in skupaj so tam
gelcu na Trati, ki je center slovenskega življa v
živeli, jaz pa na svoji domačiji. Od doma sem
Borovljah in okolici. Iz omenjenega zbornika
šla v Borovlje, kjer sem imela znance. Ni mi
je razvidno, da je družina Verdel, njihovi sobilo lahko, težko sem šla iz Remšenika. Dolgo
rodniki, znanci, prijatelji že desetletja steber
se nisem dobro počutila v Borovljah. Doma je
slovenstva v svojem domačem in širšem okobilo vedno veselo, bratranec je bil zelo družalju. In nesporno je, da ima Romana Verdel pri
ben, tudi muzikant je bil, igral je harmoniko
tem velik delež. Čestitamo!
in še kaj. V Borovljah je bilo vse drugače.
Na ta način je tudi moj bodoči mož prišel v
Marta Repanšek
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IVAN HOJNIK
razglednih Gabrjah, ki so bile takrat še povsem
slovenske. Odraščanje ob obeh starših pa ni
trajalo dolgo, saj mu je oče, ko je bil Hojnik star
dobra štiri leta, 25. maja 1881 umrl. Po kasnejši
poroki matere z Luko Otičem je dobil krušnega
očeta, leta 1883 pa še polbrata Luko Otiča mlajšega. Ivan Hojnik je imel rad Gabrje, sem se je
pozneje rad vračal, domačim in sosedom je tudi
pisal, najpogosteje razglednice, ki jih je izdeloval sam, na eni izmed njih je njegova podoba, z
njegovim podpisom z vzdevkom Levkov Hane.
V letih po velikih spremembah v njegovi družini je začel obiskovati ljudsko šolo na Rudi. Kakor veliko drugih ljudskih šol na Koroškem je
bila tudi ta utrakvistična. V njih so zagovarjali
nadzorovano dvojezičnost, tako da so slovenščino kot učni jezik in kot učni predmet postopoma izrinili. Nadaljnje poti ponemčevanja so
bile odtlej brez večjih ovir. Ohranjanje in razvoj
slovenstva sta se še bolj oprla na narodno dovolj zavedne starše, kmete ter izobražene, med
njimi pa predvsem na duhovnike. Po uspešno
končani ljudski šoli na Rudi je Hojnik šolanje
nadaljeval na gimnaziji. Prve štiri leta je uspešno zaključil v samostanski gimnaziji v Št. Pavlu
(St. Paul), zadnje štiri pa na gimnaziji v Celovcu
(Klagenfurt). V času šolanja v šentpavelski gimnaziji (domnevno med 1888-1892) mu je umrl
krušni oče. Po maturi je v celovškem bogoslovju študiral teologijo in leta 1902 študij uspešno
zaključil. Slovesnosti ob mašniškem posvečenju
(ordinaciji) so bile 20. julija 1902 v Celovcu. Novo
mašo (primicijo) je bral 27. julija 1902 v svoji rojstni župniji v cerkvi sv. Magdalene na Rudi.
Hojnik, takrat že duhovnik oz. kaplan krške
škofije, ki je imela od leta 1787 sedež v Celovcu,
se je pridružil koroškim duhovnikom, ki so svoje najboljše ustvarjalne moči namenjali razvoju
narodne, kulturne in politične zavesti Slovencev na Koroškem.

Koprivski župnik Ivan Hojnik (1877–1943)
V letu 2017, 21. marca, je minilo sto štirideset let
od rojstva znamenitega koprivskega župnika,
slovenskega rodoljuba, učitelja in gornika Ivana Hojnika.
Trdno vraščen v svojo ljubo koroško zemljo v
rodnih Gabrjah in Globasnici ter v Koprivni,
kjer je služboval od 1905 do 1941, je tudi on, kakor takrat drugi koroški - slovenski izobraženci
in rodoljubi, ob opravljanju svojega dušnopastirskega dela, skupno z domačini, namenjal
svoje darove in življenjske moči ter vsestransko
znanje razvoju gospodarstva in kulture ter s
tem hkrati tudi razvoju in ohranitvi slovenstva.
O njem in o sledeh njegovega dela pričajo redki prispevki , objavljeni v različni literaturi, in
skromni materialni viri, ki so kljub veliki časovni oddaljenosti še vedno živo in snovno bogato
ljudsko izročilo, ki ga s hvaležnostjo in s spoštovanjem ter ponosom do svojega župnika ohranjajo koprivski ljudje.

Otroštvo in šolanje
Ivan Hojnik se je rodil 21. marca 1877 na domačiji pri Levku, v Gabrjah 32 pri Rudi (Haberberg,
Ruden) v okraju Velikovec (Völkemarkt) na
Koroškem, v Republiki Avstriji, kot edini otrok
slovenskih staršev, matere Katarine Hojnik in
očeta Markusa Hojnika. V letih otroštva je živel pri starših, v kmečkem okolju v sončnih in

Kaplanske župnije kaplana Ivana Hojnika
Prvo kaplansko službeno mesto je bila od 14.
avgusta 1902 do 10. maja 1904 Globasnica (Globasnitz). Tu se je ob dušnopastirskem delu
Cerkve ustvarjalno vključil v njeno kulturno in

48

DA NE POZABIMO
gospodarsko življenje
in hkrati v življenje
kraja. Že 3. novembra
1902 je s soustanovitelji ustvaril Posojilnico
in hranilnico Globasnica. Ime društva so
večkrat spreminjali,
sedanje ime – Slovensko kulturno društvo
Globasnica, je od
leta 1973. Hojnik je
društvu predsedoval
do leta 1910. Druge
kaplanske
župnije
Hojnika so bile od 11.
maja 1904 do 30. septembra 1904 na sv. Višarjih
(Luschariberg, Monte Lussari) v župniji Žabnica (Saifnitz, Comparosso), med 1. oktobrom
1904 do 15. julija 1905 je pomagal v župniji Železna Kapla (Eisenkappel), tu je opravil izpit
– domnevam, da gre za župnijski izpit. Predzadnja kaplanska postaja je bila Črna, kjer je služil od 16. julija 1905 do 7. novembra 1905, nazadnje pa župnija Koprivna. Od 8. novembra 1905
do 30. aprila 1906 je bil njen provizor (skrbnik),
od 1. maja 1906 pa do izgona sredi junija 1941
pa jo je vodil kot koprivski župnik.

ravnin. S sabo so prinašali svoja zgodovinska
izročila, med njimi je bilo tudi krščanstvo. Na
izbranih mestih so si gradili svoje domove, jim
dajali hišna imena, Koprivna je postajala pokrajina samotnih kmetij. Iz duhovnih potreb so
v tem obdobju zgradili cerkvi sv. Ane in sv. Jakoba starejšega.
Na upravnem področju je Koprivna od leta 1850
spadala pod okraj Ženek (Soneg), imenovan po
gradu Ženek blizu Dobrle vasi (Eberndorf). Po
tem letu so Koprivno podredili sodnemu okraju
Železna Kapla in njegovi občini Bela. Po razpletu prve svetovne vojne (1914–1918) in plebiscitnih dogajanj je del Koprivne z Mežiško dolino
pripadel Sloveniji oz. novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasnejši Kraljevini
Jugoslaviji). Koprivna je s tem postala mejna
pokrajina in razdeljena med dve državi. Njeni
ljudje so se morali preusmeriti k novim gospodarskim, političnim, kulturnim in cerkvenim
središčem. V obdobju, ko je bil Hojnik koprivski
župnik, je bila koprivska župnija do leta 1923
pod jurisdikcijo (pravica in dolžnost odločanja
o cerkvenih zadevah) krške škofije. Od leta
1923 do 1941 je bila pod administraturo lavantinskega škofa v Mariboru, med leti med drugo
svetovno vojno (1941-1945) pa pod apostolsko
administraturo krškega škofa v Celovcu. Pogoste politične in upravne spremembe so škodovale koprivskim ljudem in so jim še dodatno
oteževale že tako po naravi težko življenje.
Hojnik je imel veliko darov. Kljub veliki časovni oddaljenosti od tistih časov, ko je živel in
ustvarjal, med ljudmi v Koprivni in v njihovem
ljudskem izročilu še vedno živi kot človek, ki je
bil duhovnik, učitelj, voditelj, velik domoljub,
ustanovitelj društev in ustanov, dobrotnik, da
je bil sočuten, ljudski zdravnik, inženir, geodet,
gornik, kmet, graditelj, gospodarstvenik, fotograf, zapisovalec, dober gostitelj in popotnik.
Izmed vseh Hojnikovih dejavnosti v Koprivni
poglejmo na področje njegovega dušnopastirskega (pastoralnega) dela in prizadevanj za
razvoj gorništva. S koprivskimi ljudmi je razvil
živahno versko dejavnost, tako liturgijo (verski
obredi) kot katehezo (verouk). Delo je potekalo pri obeh cerkvah, v župnišču pri sv. Jakobu
je ves čas delovala dvorazredna narodna šola
Koprivna. V njej je bil do leta 1935 veroučitelj in

Koprivna in župnik v Koprivni
V koprivski gorski fari je župnik Hojnik živel,
vztrajal in vsestransko deloval okoli petintrideset let. V virih doslej še nisem našel Hojnikove
prošnje za premestitev na drugo župnijo. V teh
letih je vzljubil koprivske ljudi in njihov svet v
povirju rek Meže in Bele (Velach) in domače so
mu postale gore Peca, Topica (Topitza), Olševa,
Raduha in Lanež, ki se mogočno vzdigajo okoli
njega in mu dajejo varno zavetje. Gospodarske,
kulturne in družabne stike s sosednjimi kraji na Koroškem in Štajerskem je vzdrževal po
dobro uhojenih poteh čez gorske prehode Mali
vrh in Luže (Luscha) ter Zgornje Sleme in Spodnje Sleme, proti Črni pa ob reki Meži. Kolonizacija (naseljevanje) Koprivne je potekalo v
obdobju mlajše kolonizacije od 12. do 15. stol. V
koprivski svet so prihajali priseljenci čez prehoda Mali vrh in Luže. Med njimi je prevladovalo domače koroško prebivalstvo s podjunskih
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učitelj, od takrat pa še samo veroučitelj.
Pri delu pri sv. Ani je Hojnik imel zveste sodelavce iz Jelenove, Jeklove, Kumrove, Šoparjeve
in Zdovčeve hiše. Iz njih so prihajali cerkveni
ključarji in ministranti ter pevci. Njihovi ljudje
so skrbeli za čiščenje cerkve in za cerkveno perilo. Za orglanje je v obeh cerkvah skrbela Angela Potočnik z Jelenove domačije.
Pri sv. Jakobu so službo mežnarja ves čas opravljali gospodarji z bližnje Mežnarjeve domačije. Ključarji so bili z Lipoldove, Kebrove in
Hedove domačije, ministrante pa sta dajali Mežnarjeva in Lipoldova družina. Za čistočo in za
cerkveno perilo je po tradiciji skrbela Mežnarjeva hiša.
O Hojnikovem deležu pri razvoju gorništva v
Koprivni slovensko gorniško zgodovinopisje
molči. Še vedno je aktualno Hojnikovo prepričanje, da imajo prebivalci Koprivne ob usmerjenosti v kmetijstvo dobre možnosti, da se ob
tem ukvarjajo še s turizmom in s pohodi v gore.
V ta namen je sam že pred letom 1932 v župnišču pri sv. Jakobu uredil dve podstrešni sobi s
petimi posteljami, v hiši pa jim je nudil hrano.
Poseben pomen in vrednost za razvoj gorništva
v tem delu Koroške je imela leta 1937 zgrajena
označena Hojnikova pot na Raduho. V tistih
časih so ga, zaradi zaslug za gorništvo, v posameznih krajih začeli imenovati z vzdevkom
Koroški Aljaž.

tudi prehitevali.
Viri in literatura
Navedeno delo: glej op. 2.
Hišni arhiv domačije Mežnar, Koprivna 43, listine: Kupoprodajna pogodba, 1903, Dopis škofijskega ordinariata Maribor, 1983, Sklep sodišča
Slovenj Gradec, 1983.
Zahvala
Pripovedovalcem iz Koprivne iz Jeklove, Jelenove, Kumrove, Mežnarjeve, Pečnikove in Zdovčeve hiše. Župniku Tonetu Vrisku iz Črne. Članom planinskega odseka pri SKD Globasnica,
še posebej Albertu Smrečniku, pohodnikom iz
SKD Edinost iz Štebna, Hanzeju Dersuli, župniku in dekanu v Grebinju (Griffen), Petru Štikerju, župniku v Globasnici, Aleksandru Ocepku,
fotografu iz Raven na Koroškem, in družini
Urankar iz Horc (Horzach) za pomoč pri zbiranju gradiva za prispevek, glej op. 2.
Alojz Pristavnik, upokojeni učitelj zgodovine in
geografije
V Koprivni uporabljajo domačini izraz Koprivci oziroma koprivski, po SSKJ pa je uveljevljena raba Koprivenčani oziroma koprivenski.
2
Zadnji prispevek je delo avtorja Alojza Pristavnika: Ivan
Hojnik, slovenski rodoljub, duhovnik in učitelj v Koprivni.
Objavljen je bil v zborniku Obzorja Koroške1. Iz preteklosti Koroške: svet samorastnikov (ur. Katarina Keber et
al.), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 147-174.
Za pripravo pričujočega dela sem uporabil delo, navedeno v op. 2
3
Popravek
V prispevku o Hojniku, v navedenem delu, glej op. 2, sem
pri službi mežnarja pri cerkvi Sv. Jakoba v Koprivni, na
strani 158, zapisal, da so jo kot služnostno dolžnost vse od
leta 1660 opravljali vsakokratni gospodarji Mežnarjeve
kmetije. Na to, da navedba ne drži v celoti, me je opozoril
sedanji gospodar Mežnarjeve kmetije v Koprivni 43, Erih
Kurnik. Iz listin o tej zadevi je razvidno, da v kupoprodajni pogodbi, ko so predniki Kurnikovih leta 1903 kupili
Mežnarjevo kmetijo, v njej verjetno ni bilo zapisa o služnostni dolžnosti, sicer prav te dolžnosti ne bi 20. januarja
1936 vpisali v zemljiško knjigo. Kurnikovi so kljub temu in
storjeni napaki vsa leta od leta 1903 do leta 1983 opravljali služnostno dolžnost mežnarja. Na osnovi listin bi morali to dolžnost opravljati od vpisa bremen 20. januarja
1936 do dogovora s škofijskim ordinariatom Maribor 28.
februarja 1983 oz. do izbrisa služnostnih bremen, s sklepom 21. aprila 1983 na sodišču v Slovenj Gradcu.
1

Hojnik v izgnanstvu
Kakor druge župnike po župnijah v Mežiški dolini so nemške okupacijske oblasti izgnale tudi
njega. Zgodilo se je sredi junija leta 1941. Po eni
od nedeljskih maš so ga pred župniščem čakali gestapovci, zraven njih je bil tedanji župan
Franc Krulc. Hojnik je lahko s seboj vzel le najnujnejše. Po dolgi poti v Celovec, v Šentvid na
Ljubljano, v Zagreb in v Sremske Karlovce ter
nazaj v Slovenijo je ob koncu avgusta leta 1941
prišel v samostan Stična. Tu je pozneje zbolel
in 19. oktobra 1943 umrl v Novem mestu, pokopan je v Stični. Po njegovem nasilnem izgonu
iz Koprivne je prišlo do namernega uničevanja
vse njegove materialne in kulturne dediščine.
Prebivalci Koprivne so lahko nanj zelo ponosni, saj so v onih časih z njegovo pomočjo sledili
razvoju in ga na nekaterih področjih življenja
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DA NE POZABIMO
Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo objavljati
kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka taka fotografija je dragocen dokument pričevanja
o življenju v našem kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom.
Prosimo, da nam zaupate svojo staro fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena oseb ali
dogajanje; napišite vse, kar veste o posnetku. Če datuma ne veste, nam posredujte približno
letnico posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete po internetu na naslov urednice: irena.greiner@guest.arnes.si ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je fotografijo prispeval Hinko Petrič: posneta je bila 20. 9. 1964, ko smo fantje iz Črne šli
služit Jugoslovansko narodno armijo. Slovo pred spomenikom v Črni.
Stojijo od leve: Jože Srebot, Alojz Grobeljšek, Jože David, Jože Lesnik.
Čepijo od leve: Hinko Petrič, Franc Nagernik, Štefan Šteharnik.
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ŠILCE LITERATURE
O ČRNJANIH
ČRNJANI …
... govorimo skutni NUDL, samo Roman ŠTRUKL,
običajno rečemo RAUFANK, samo Ferdo DIMNIK,
rečemo 50 LET, samo Rudi ABRAHAM,
imamo ob hiši SVINJAK, samo Robi KURNIK,
še najraje imamo CELO torto, samo Peter KOS,
eni rečemo kunc, eni ZAJC, samo Robi ZEC,
kar pogosto zelhamo KRAČKO, samo Uroš PLEČKO,
jemo za zajtrk ŽEMLJO, samo Roman MAKUC,
obožujemo BLED, samo Zinka KAMNIK,
želimo VOLNEN vzglavnik, samo Jaka PERNAT,
enotno obožujemo NEDELJO, samo Miro PETEK,
obvladamo ŽVIŽG, samo Tone VRISK,
smo SLOVENCI, samo Tone TURK,
imamo radi DOMAČO ŽIVAL, samo Štefan ZVER,
smo v glavnem SUHLJAČI, samo Boris DEBELAK,
si privoščimo MESO, samo Božo ŠPEH,
gremo DOL, samo Dani GREGOR,
vgradimo najprej LEGO, samo Vili STROPNIK,
gledamo OBLEČENE ženske, samo Srečko GOLE,
najraje kupujemo (kruh) HLEB, samo Cveto ŠTRUC,
pijemo čaj BOROVNICE, samo Zdenka ŠIPEK,
smo POROČENI, samo Franc SAMEC,
dobimo ob zlomu LONGETO, samo Miro MAVC,
smo SITI, samo Grega LAČEN,
prenavljamo KUHINJO, samo Drago HODNIK,
kurimo BUKEV, samo Pavli GABER,
nismo NIKJER, samo Fika POVSOD,
prispevamo EVRE, samo Hubi STO-PAR,
si želimo na SEVER, samo Franc na JUG,
naredimo VEJICO, samo Rudi PIKO …
Joco
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KDOR PESMI POJE RAD, V SRCU JE BOGAT
Kolikokrat sem slišala to pesem, pa se nikoli nisem poglobila v njeno besedilo. Zadnjič
pa sem se nehote vprašala, koliko ljudi sploh
dojame pomen pesmi. Ali se jim zdi prijetna
samo zaradi melodije ali česa drugega? Okusi so različni, ljudje pa tudi. Že star pregovor
nas uči: »Kdor poje, zlo ne misli.« Upam, da
ima prav. Sama sem ljubiteljica glasbe vseh
vrst (to sem verjetno podedovala po starših).
In če je priložnost in družba prava, rada tudi
zapojem. Z dušo za dušo, s srcem, zase in za
prijatelje. Takrat se odpro marsikatera vrata, velikokrat tudi v preteklost, v spomine.
To se mi je zgodilo zadnjič. Lotila sem se pregledovanja starih gramofonskih plošč. Mlajši niti ne vedo, kaj to je, starejša generacija
pa se dobro spomni, koliko smo jih prevrteli
in poslušali. Med njimi se je znašla tudi ena,
ki je prav posebna in sem že skoraj pozabila
nanjo. Sedaj pa je ležala pred mano na mizi.
Gotovo vas zanima, katera plošča mi toliko
pomeni. Naj vam izdam - to je plošča, na kateri pojem jaz. Ha, vas kar vidim, kako ste se
začudili: »Ona poje? Ma ne!« Pa pojem. Sicer
ne sama, ampak skupaj s svojimi prijatelji iz
otroškega pevskega zbora OŠ Črna. Se še
spomnite, moji sopevci? Posneli smo ploščo.
Kako je do tega prišlo? Gremo kar lepo po
vrsti.
V OŠ sem bila članica pevskega zbora, ki ga
je vodil takratni učitelj glasbe, gospod Marjan
Berložnik. Še zdaj ga vidim, kako se je vedno
trudil, da nam je vaje in pouk naredil kar se
da zanimivo. Razlagal nam je vsako pesem
posebej in to tako živo, da si jo občutil in videl kot film. Kar predstavljala sem si sužnje
iz Nabuca, reko Vltavo, kako je po vseh burnih in nevarnih pripetljajih mirno pritekla iz
gozda in se razlila čez travnato jaso, pa še bi
lahko naštevala. Učil nas je peti iz prepone,
s čistim glasom, glavno melodijo in spremljavo, vse z občutkom in, kot je sam dejal, z
odprtim srcem. Vcepil nam je tudi ljubezen
do narodnih pesmi, za kar sem mu še danes

hvaležna. Takrat sicer tega še nismo znali
prav razumeti. Pod njegovim vodstvom (včasih smo bili tudi nagajivi in razposajeni), smo
se vseeno naučili veliko tehnik petja, največ
pa seveda besedil in melodij (večinoma brez
not) pesmi, naših, tujih, starih, modernih … Ni
je bilo proslave ali praznika v kraju, da ne bi
nastopali. Hodili smo na revije, na tekmovanja pevskih zborov in vsako leto smo priredili
tudi svoj koncert. Bili smo veseli in ponosni,
kadar smo vse lepo izvedli, naš Marjan pa je
bil najbolj srečen takrat, ko smo mu lepo zapeli tisto pesem, za katero sem prepričana,
da jo ima še danes najraje - Nmau čez izaro.
Nekega dne je na pevskih vajah oznanil, da so
nas izbrali za snemanje plošče. Po paniki, ki
je zavladala, je nastopila evforija. Kje? Kdaj?
Zakaj ravno mi? Izvedeli smo vse. Snemanje
bo na Ravnah čez štirinajst dni, to pa zato,
ker so nas slišali taki ljudje, ki so menili, da
smo primerni za izdajo plošče. Na eni strani
mi, na drugi pa Vojaški pevski zbor. Začuda
pa nihče ni vprašal, kaj bomo peli, saj smo
po tihem vsi vedeli, da učiteljevo najljubšo. In
imeli smo prav.
Po tednih vaj in priprav smo bili zreli za snemanje. Ne vem, kolikokrat smo peli, kako dolgo je vse trajalo, ali smo bili utrujeni ali ne.
Vem pa, kako smo bili ponosni, ko smo prvič
slišali sebe in ko je vsak dobil svojo ploščo za
spomin. Zato jo imam še zdaj in zato je zame
tako dragocena. Danes, ko imamo poplavo
teh najstniških pevcev, pevk in ansamblov,
se bo mogoče komu to zdelo smešno. Za nas,
takrat še male pevce, ki smo komaj začeli
spoznavati lepoto zapetih viž, pa je bilo to
doživetje, ki ga ne pozabiš zlahka. Saj vem,
rekli boste, da se danes lahko vsak prikaže
na spletu s svojim petjem. Ampak povejte mi,
dragi moji, komu izmed njih je uspelo že v
osnovni šoli posneti ploščo? Nam jo je, to pa
tudi nekaj šteje, mar ne?
Suzana Brunec
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Inga Krajnc ni le motoristka, o čemer smo
pisali v prejšnji številki Črjanskih cajtng, ampak tudi piše pesmi: objavljala je v nekdanjem
dijaškem časopisu in kasneje v Šumcu, sedaj
pa preko FB s prijateljicami sestavljajo rime …

PRIŠLA BOM
Prišla bom, da ti razmršim lase,
da ti z ust izpijem roso.
Prišla bom, da pogasim plamene,
prišla bom le za te.
Prišla bom in zaprla okna,
da srce se ne ohladi.
Prišla bom, da te iz sna prebudim,
da s teboj zaspim.
Prišla bom, da ne sanjaš, da me ljubiš.
Prišla bom, da ti povem,
pridem z željo,
da te ljubiti smem!
(2010)

SVATBA
Žamet,
steklo,
les in metal.
Glasba,
ples,
tango,
ritem,
sijaj.
Telesa ogreta,
srčni utrip,
peresa razvneta,
novi hip.
Rdeče vabeče vino kriči,
razbija usoda v srcih ljudi.
Siva nebesa, poj ptic in let,
modro nebo postalo je spet.
Don vaških zvonov,
orgel zven,
odjeknil glas
je preko sten.
Oznanil obroček,
ljubezni navdih,
v srcih ljubečih
zastane njih dih
(1987)

NISI SAM
Zdaj žalost, zdaj veselje,
a kaj ko takšno je življenje,
dan nikoli več ni temu isti.
Kar bilo je lepega ti dano,
ohrani v dobrem se spominu,
da tedaj,
ko prideta žalost in trpljenje,
iz njih boš črpal moč
za nadaljnje si življenje.
In kadar misliš ves obupan,
da razočaran v ljubezni si le ti ostal,
pomisli na tisoče drugih še ljudi,
ki prav tako kot ti
v bolečini solze so gorja točili
in vedi, da še se roka bo našla,
ki pomagala ti vstati bo iz dna.

POHVALA ČRJANSKIH CAJTNG
V decembrski številki Črjanskih cajtng smo med drugim objavili pogovor z Melhijorjem Verdelom. V
njem se je spomnil svojega učitelja v Koprivni, ki jim je govoril o 'bratih' onstran meje na Koroškem, kar
mu za celo življenje utrdilo zavedanje, da je Slovenec. Ta učitelj je bil Franjo Ternovšek, ki je po drugi
svetovni vojni učil v Koprivni in je oče znanega gledališkega in filmskega igralca Petra Ternovška. Prav
njemu sem poslala izvod decembrskih ČC z mislijo, da ga bo omemba njegovega očeta zanimala. Kmalu sem prejela naslednji odgovor:
Spoštovana gospa Marta,
hvala za poslano, zanimivo in koristno branje. Verjetno ste eden redkih krajev, ki tako skrbno in z
ljubeznijo pišete o svojem kraju, življenju v njem in o zgodovini! Čestitam! Pa tudi številka 63 je občudovanja vredna …
Prisrčen pozdrav
Peter (Ternovšek)
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UTRINKI
ŽELIM
Še si sanjati želim,
tam daleč vstran, kjer mesec sveti,
kjer tišina šepeta
in je v srcu sanjam še verjeti.
Še si sanjati želim,
o njej, o rožah in pomladi,
še želim v spomin verjeti,
da smo, da se imamo radi.
Še rad bi gozd delil s teboj,
tisti mir, ki srcu prija,
ker tam v dolini kot bršljan
stiska mi dušo, jo ovija.
Ko sanjati ne bo več možno,
kaj sploh za mano bo ostalo,
a sem vesel teh svojih knjig,
ki jih je srce moje dalo.
Svoje srce in svojo dušo
sem prenesel na papir,
a na koncu, ko boš bral,
glej, duša našla je svoj mir.
Zdaj sem končno našel smisel,
da sem nekaj drugim dal,
vse, kar sem v življenju našel
in tudi vse, kar sem iskál.

Te dni v Črni vse cveti

Stanko Grl

Praznovanje kulturnega praznika z gostjo
Anjo Golob

Obeležitev dneva poezije na vasi
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Naša življenja so stkana iz različnih niti, so
mozaik lepega, radostnega, osrečujočega, a
tudi neprijetnega, žalostnega, nesrečnega. In
dobro je, če smo tako naravnani, da se rajši oprijemamo in spominjamo vsega lepega.
Slabo skušamo čim prej pozabiti, se napolniti
z dobrimi mislimi in ljubeznijo, odpreti srca,
podati roko… Nobena vrv ne more tako močno vleči ali trdno povezati kot tanka nit ljubezni, je nekoč zapisal angleški učitelj Robert
Burton. In iz izkušenj lahko to njegovo misel
le potrdimo. Naj gre za ljubezen med družinskimi člani, prijatelji, sodelavci, znanci… Vse
ovire lažje premagujemo, če premoremo to
nenadomestljivo čustvo. In napolnjeni z njim
bomo res lahko zgradili družbo enakih in
enakovrednih. Postanimo prizanesljivejši in
strpnejši do vseh drugače mislečih, drugačnih.
Prvo letošnje tromesečje je za nami in z njim
tudi zima, ki je bila bela in tudi zelo mrzla.
Vesela sem, da je konec in s tem konec tudi
posmrkavanja in kašljanja. Spomladi na polno zadihamo. Dih življenja je nektar bogov, je
rekel Platon. Še več, v resnici je vsaka naša življenjska dejavnost odvisna od dihanja. Prvič
vdihnemo, ko se rodimo. Zadnjič izdihnemo,
ko umremo. Zajemanje zraka se zdi nekaj
najbolj naravnega, trivialnega. In vendar je
za jogije in sufije dihanje ključ do ravnotežja,
zbranosti in modrosti.

NASELITI SE TUKAJ IN ZDAJ
Naučiti se zavestnega zveznega dihanja, ni
težka reč. Sedemo tako, da smo s hrbtom naslonjeni nazaj, in poskrbimo, da nam je toplo.
Dihanje povežemo naravno, tako da si vdih
in izdih sledita v neprekinjenem ritmičnem
vzorcu. Naj bo dihanje tako glasno, da bomo
slišali sami sebe. Priporočano je dihanje skozi nos. »Če med zavestnim zveznim dihanjem
občutimo neugodje, je to znamenje, da so bremeneča čustva prišla na površje, da jih povežemo,« piše Brown. Pravi, da je neugodje, ki
ga občutimo med dihanjem, preteklost v minevanju. Rojeni smo v kulturo, ki skoraj v celoti temelji na času. Zato sedanjost nenehno
preskakujemo. »Čeprav je preteklost minljiva
in je ne moremo spremeniti, prihodnost pa je
nedosegljiva, se odločimo, da se bomo duševno naselili v varljivih časovnih okvirih,« govori Proces prisotnosti. In če se za trenutek
ustavimo in osredotočimo na dihanje, je edini
čas, v katerem lahko živimo, tukaj in zdaj. To
pa je v resnici namen življenja. BITI navzoč.
ZAVESTNO DIHANJE JE ŽIVLJENJE …
Dihanje je življenjsko važna funkcija. Hrano
lahko pogrešamo več dni, zraku pa se lahko
odpovemo le za nekaj minut. Poglobljeno in
počasno dihanje pomeni zavestno dihanje.
Velika večina diha napačno, kar pomeni površinsko in trpi zaradi pomanjkanja kisika,
kar lahko povzroča številne težave: nespečnost, glavobol, slabo počutje… Zrak naj vedno doteka skozi nos in ne skozi usta. Ne dihajte plitvo, ker tako pride premalo zraka
v konice pljuč. Poglobljeno dihanje pomeni,
da vdihnjeni zrak pride v vse dele pljuč. Pazite na enakomerno, ritmično dihanje. To je
še pomembno pri sprehodih, hoji v hribe ali
vzpenjanju po stopnicah. Vdihnite, ko dvignete nogo, in izdihnite, ko ta doseže tla ali stopnico. Pravilno dihanje se vam bo posrečilo,
če ste sproščeni. Ravno tako nima smisla, da
bi pretiravali s svojim dihanjem. Sprostite
se! To obliko dihanja lahko izvajate povsod,
tudi stoje ali pri hoji, krepi trebuh in prebav-

SVET SE VRTI V RITMU
Priznani britanski učitelj petja Stewart Pearce poudarja, da je na Vzhodu že dolgo znana
resnica, ki pravi, da misel ustvarja realnost:
»Misli, ki jih ustvarjamo z umom, ustvarjajo
realnost našega bivanja. To znanje prinaša
moč. Če dihamo zavestno in z ritmom dihanja osredotočamo svoje misli, dihanje postane mogočna energija za ustvarjanje, navdih
in spremembo.« Pravi tudi, da je ritem osrčje
moči diha; še več, ritem je ključen za vsako
dejavnost na našem planetu. Gibanje plime
in oseke, bitje srca, menjavanje dneva in noči,
letnih časov …
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ne organe in deluje proti napihnjenosti. In še
en večkrat preizkušen recept za zaključek o
dihanju. Takoj, ko vstanete, globoko zajemite
zrak pri odprtem oknu (kako dolgo, je odvisno od posameznika). Na ta način se bodo organi in tkiva nasitili s kisikom. Pri tem je dobro, da stojite raznožno in krožite z rokami.
Globoko dihajte, ko so roke na poti navzgor,
in krepko izdihnite, ko vodite roke navzdol
in krog zaključite. Tudi mene so to učili med
zdravljenjem in redno utrjujem, da mi bo prišlo v navado.

slovarji definirajo domotožje kot nostalgijo,
toda pri domotožju gre za nekaj žalostnega,
vezanega na kraj, pri nostalgiji pa gre za nekaj prijetnega, vezanega na čas. Strokovnjaki
pravijo, da so to zapletena čustva, ki jih občutimo, ko si prikličemo stare čase, to je čustveno hrepenenje ali koprneča ljubezen po
preteklosti. To stanje je vedno grenko-sladko,
mešanica srečnih časov, ki jih oživimo, in žalosti, ko se zavedamo, da so za vedno minili. Čeprav je nostalgija zapleteno stanje, je
vseeno zelo preprosta in nikakor ni motnja,
kot so mislili včasih. Nostalgija se poveča v
prehodnih obdobjih, kot je najstništvo, in po
petdesetem letu starosti do seniorstva. Pesmi,
glasba , ples, vonjave, fotografije in osamljenost, vse to sproži nostalgijo, gre za zunanje
sprožilce. Pesmi, ki smo jih poslušali kot mladi, so močan sprožilec nostalgije. Ob pesmi,
ki nam je všeč, se namreč aktivirajo živci in
začnejo sproščati snovi, zaradi katerih se
dobro počutimo. Vse to ima seveda smisel,
nostalgični spomini se namreč razvijajo okoli
pozitivnih družbenih doživetij, to so lepi časi
s prijatelji, smeh za otroško mizo in podobno.
Ko smo torej osamljeni, si prikličemo te spomine in hrepenimo po tem, da jih oživimo in v
duhu ponovno doživimo, kar je povsem normalen odziv našega telesa na osamljenost.
Ob pisanju o nostalgiji sem se čisto raznežila ob spominih na praznovanje bližajočih se
praznikov. Oči zaprem in v duhu vidim bloke
v Rudarjevem, ki so vsi okrašeni, tekmujejo,
kateri je najlepši. Zastave povsod visoko plapolajo, slišim koračnico godbe na pihala in
vidim povorko – parado, ki jo sestavljajo pripadniki raznih društev, največ pa je seveda
nas, telovadk in telovadcev v paradnih dresih
in parada koraka iz Mušenika proti Črni. Vidim množico navdušenih občanov, ki veselo
ploskajo in nas spremljajo, saj nas v Črni čaka
nepozabno praznovanje. Pod mogočnim mlajem je postavljen »tanc poden«, na katerem se
je vrtelo do poznih ur. Konec nostalgije!
Dragi bralke in bralci, želim vam sončen in
topel april, naj bo še posebej lep na praznični

NOSTALGIJA JE DOBRA ZA ZDRAVJE
Se spominjate, kako je bilo lepo? Zapletena
čustva, ki jih občutimo, ko si prikličemo dobre stare čase, in imajo pozitivno vlogo. Se
spominjate počitnic in vonja po morju, okusa najljubšega sladoleda, nepozabnega izleta
… Bilo je lepo in brezskrbno, brez težav bi se
vrnili tja. A naj gre za lansko poletje ali za poletje pred dvajsetimi, morda petdesetimi leti,
takšno hrepenenje je le nostalgija, določen
čas v preteklosti. Nostalgija ni pravzaprav
nič drugega ko doživetja, ki jih izkusijo ljudje
po vsem svetu, ne glede na kulturo, vzgojo in
starost, doživijo jo lahko celo osemletni otroci.
Besedo nostalgija je skoval švicarski zdravnik
Johannes Hofer leta 1688, ko je spremljal vojake v tujini in pri tem opazil nekatere vznemirljive simptome. Vojaki so bili depresivni,
zbegani in zaskrbljeni. Niso mogli ne jesti ne
spati, niso imeli moči, trpeli so zaradi vročice
in povišanega srčnega utripa. Izogibali so se
družabnim situacijam in postajali jezni brez
vsakega razloga. Ves čas pa so razmišljali
o domu. Hofer je takšno stanje poimenoval
nostalgija in besedo izpeljal iz grških besed
nostos, ki pomeni vrniti se domov, in algos, ki
pomeni bolečina. Torej domotožje. Kot je zapisal zdravnik: gre za možgansko bolezen, ki
v bistvu izhaja iz obsednega stanja. Živalski
duh, ujet v možganih vojakov, jih je preplavil z
idejo o domovini, zaradi česar so bolni in hrepenijo po domu. Naše razumevanje nostalgije se je od takrat precej spremenilo. Nekateri
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dan, 27., ko bomo praznovali dan boja proti okupatorju, ter vesel 1. maj, praznik dela. Seveda
pa pričakujem, da se bomo potrudili in izobesili naše prelepe zastave, da bodo plapolale tako,
kot s ponosom plapolajo na vseh športnih prireditvah, da niso le športniki tisti, ki z zanosom
poslušajo našo himno in se včasih tudi zavijejo v našo zastavo. Imejmo radi svojo domovino in
to dokažimo.
Helena Ošlak
Viri: Nika Vistoropski, dr. Eberhard l. Hartman

večkrat tudi sodo bikarbono. (Pri nas včasih
masi dodajajo mineralno vodo.) Tistemu, ki
rad občasno pri kuhariji eksperimentira, pa
svetujem, naj v maso za palačinke, kadar jih
potrebuje v goveji juhi (fritati), drobno naseklja drobnjak in peteršilj. S tako zakuho juhe
ni potrebno dekorirati, pa še okus je primerno oplemeniten.

PALAČINKE
So eden redkih kuhinjskih izdelkov, ki ga
lahko uporabljamo za sladico (pri nas so običajno polnjene z marmelado in sladkane) ali
pa kot prilogo k slani jedi (fritati - kot jušni
vložek). V stari kuharski knjigi iz leta 1903
(Dobra kuharica, napisala Minka Vasičeva)
piše pri rubriki Praženja: omlete ali praženi
vlivanci. Takratni recept za (bolj redko) testo
je takle: 3 do 4 jajca, kozarec sladke smetane
ali mleka ter 6 do 8 žlic moke. Kadar se pripravljamo k pečenju palacink (ali omlet), si
moramo vzeti dovolj časa. Ni samo mešanica
moke, jajc, vode, mleka pomembna, ampak
moramo upoštevati tudi čas, da se, kot pravimo, moka napne. Najbolj nam bodo uspele,
če bomo uporabili ostro moko in po mešanju
počakali dobre pol ure, da se moka napne.
Debelina palačink je seveda odvisna od gostote mase.Tanjše palačinke so, ko naredimo
maso bolj redko. Kolikor vem, smo pri nas
navajeni pekač rahlo namastiti z oljem. Škoti in Irci jih imenujejo »drop scones« (scones
so neke vrste kolački), po naše bi lahko rekli
»padajoči kolački« zaradi padanja masla na
pekač. Pri Francozih pa sem večkrat opazil,
da pekač (ponev) mažejo s prerezanim surovim krompirjem, ki ga sproti pomakajo v
olje. Na Škotskem za palačinke potrebujejo
moko, jajca, mleko in navadno sladkor. Irci
pa uporabljajo tekoče maslo, moko, jajca in

ŠMORN (ali carski praženec)
V principu je to zelo gosta masa za palačinke, ki jo na pekaču zaradi debeline obrnemo
in popečemo tudi na drugi strani. Večkrat je
gospodinja, ki je carski praženec servirala
na krožniku, takšno debelo palačinko z dvojimi vilicami razcefrala na majhne kose in vse
skupaj polila z malinovcem, včasih z jagodno
marmelado, v sirupu vloženimi višnjami ...
FUNŠTERC
to tipično knapovsko jed so navadno zgodaj
zjutraj gospodinje pripravile za zajtrk tistim
članom družine, ki so odhajali na šiht v rudnik. Najbolj primeren opis funšterca bi bil:
šmorn, pripravljen slan in z dosti ocvirki. Precej debela palačinka, pomešana z ocvirki in
temeljito pečena na obeh straneh na ocvirkovi masti. Pred serviranjem jo je bilo treba
razcefrati z dvema vilicama.
Zanimiv recept je (mislim, da je iz Romunije)
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z uporabo naribanega sira. Če pravega kačkavalja ne nejdemo, bo parmezan dosti dobra
zamenjava. Rabimo: 6 jajc (lahko kakšno več),
moko (cca 2 žlici), 1 zvrhana žlica kačkavalja
(kot smo rekli - je lahko parmezan), pol kozarca (dl) mleka, sol. Nadev pa je takle: maslo 50
g, 100 g šunke, pol dl kisle smetane, 1žlica gorčice.
Jajca, moko, mleko, sol in nariban sir dobro
zmešamo. V ponvi na olju popečemo omleto na obeh straneh. Damo jo na krožnik, da
se ohladi. Maslo penasto zmešamo. Gorčico,
drobno sesekljane kisle kumarice, sol in smetano zmešamo z mešalnikom. Šunko drobno narežemo (sesekljamo) in jo naložimo na
omleto. Dodamo namaz, ki ga enakomerno
razmažemo po omleti. Zvijemo in pustimo nekaj ur v hladilniku. Preden narezano omleto
postrežemo, jo okrasimo z redkvicami in čebulo ter peteršiljem.

Priprava testa za palačinke z uporabo snega (iz beljakov) pa izgleda takole: 125 g moke
(tukaj lahko vzamete še dve žlici sladkorja v
prahu, če delate sladke palačinke), malo soli,
štiri jajca, trideset gramov raztopljenega masla, 1,2 dl mleka, dve žlici sladke smetane in
malo mineralne vode. Moko, sol (eventuelno
sladkor) pomešajte in dodajte 2 jajci, 2 rumenjaka in maslo ter mešanico krepko mešajte.
Dodajte mleko in smetano in še vedno temeljito mešajte. Če se vam zdi pregosto, dodajte
še malo mleka. Na koncu pa počasi dodajte
(vmešajte) čvrst sneg od dveh beljakov. Celotna masa mora biti gostljata kot kakšna sladka
smetana. Lahko jo uporabite tudi kot panado
za pohanje.
Peter Lenče

Učenci OŠ na Snežnem stadionu v Mariboru, na zadnji tekmi Tine Maze
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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 Konrad Krajnc, Podpeca 34 a, 2393 Črna na
Koroškem naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, april 2017.
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