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NAGOVOR ŽUPANJE

Naša Črna …
ČRNA NA KOROŠKEM - GORSKA TURISTIČNA DESTINACIJA
ČRNA NA KOROŠKEM - OUTDOOR PARK
ČRNA NA KOROŠKEM - K/RAJ/ ZA PUSTOLOVCE
ČRNA NA KOROŠKEM - VAS OLIMPIJCEV
ČRNA NA KOROŠKEM - NAJLEPŠI IZLETNIŠKI KRAJ 2021
ČRNA NA KOROŠKEM - PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA
OBČINA 2021
ČRNA NA KOROŠKEM - NAJLEPŠI IZLETNIŠKI KRAJ KRALJICA LJUDSKIH SRC PO SPLETNEM GLASOVANJU
2021
ČRNA NA KOROŠKEM - MLADIM PRIJAZNA OBČINA 2021
ČRNA NA KOROŠKEM - BRANJU PRIJAZNA OBČINA 2021
ČRNA NA KOROŠKEM - POVEZANA ZA VSE GENERACIJE
2021
ČRNA NA KOROŠKEM - INVALIDOM PRIJAZNA 2021
ČRNA NA KOROŠKEM - KRAJ SRČNIH LJUDI
ČRNA NA KOROŠKEM - KRAJ S SVETLO PRIHODNOSTJO
Vse to in še več je naša Črna na Koroškem. Svoj rojstni kraj
imam neizmerno rada, zato sem še toliko bolj ponosna na
vsak naš skupni dosežek. Ob tem se iz srca zahvaljujem
za podporo za vse projekte članom občinskega sveta,
podžupanu, zaposlenim na občinski upravi in režijskemu
obratu, saj nihče ne zmore vsega sam, vsi skupaj pa zmoremo
vse. In če veš, da te obdajajo iskreni, zaupanja vredni ljudje,
je vsaka pot še toliko lažja. Verjeti vase in hoditi proti ciljem,
ki si si jih zastavil, in delati za svoj kraj in sokrajane, je moje
življenjsko vodilo, ki se mu ne nameravam izneveriti.
Poznam potrebe kraja, zato so naši načrti tudi za leto
2022 optimistični in razvojno naravnani. Izgradnja čistilne
naprave je v zaključni fazi, v prihodnjem letu bo potekalo
poskusno obratovanje in zaključek tega najzahtevnejšega
projekta desetletja.
Pričeli bomo z novimi projekti, med katerimi je vsekakor
najpomembnejša rekonstrukcija starega dela osnovne šole,
kjer smo na sofinanciranje s strani države čakali dolgo, pa ga
vendar dočakali. Ponovno se potrjuje dejstvo, da če si dovolj
vztrajen, nobena pot ni pretežka in noben cilj ni nedosegljiv.
Nadaljevali bomo z asfaltiranjem po zaselkih, kar bo olajšalo
življenje ljudi na podeželju, hkrati pa s tem dokazujemo, da
občino enakomerno razvijamo.
Zelo nas je razveselila namera zasebnega investitorja, ki se je
odločil za nakup Hoblove hiše, in po prikazani idejni zasnovi

lahko rečemo, da bo to izredno velik prispevek k ureditvi
centra kraja, predvsem pa nadaljnjega razvoja turizma.
Preverili bomo tudi prostorske možnosti umestitve doma
za starejše občane in poskušali z javno zasebnim partnerstvom ta projekt, ki je želja mnogih občanov, v prihodnjih
letih tudi realizirati.
Prav tako bomo naročili projektno dokumentacijo še za dva
druga projekta, in sicer za dograditev vrtca, saj se zaradi
vedno večjega števila otrok že pozna prostorska stiska, za
področje turizma pa zasnovo za letno sankališče od cilja
Olimpline do začetka smučišča.
Bomo pa v naslednjem letu pričeli z izgradnjo štiristeznega
kegljišča in s tem uresničili več let trajajoče sanje številnih
kegljačev, predvsem pa ekipe, ki tekmuje v drugi državni ligi.
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NAGOVOR ŽUPANJE

Razvoj turizma je ena ključnih razvojnih priložnosti naše
občine, zato je za nas vsak korak zasebnikov v to smer
pomemben in jim bomo pri tem nudili vso podporo, ki bo v
naši moči. Črna ima velik turistični potencial, kar prepoznavajo tisti, ki v kraju ostajajo več dni, pa tudi številni izletniki.
Načrtov za turistični in nadaljnji razvoj kraja nam ne zmanjka
in potrudili se bomo, da jih tako kot vse doslej uresničimo
tudi v prihodnje. Veseli pa bomo tudi pobud in idej občanov
za še bolj uspešen razvoj našega lepega kraja.

Nezadržno se bliža konec leta 2021, zato naj vam za prihajajoče leto zaželim vse dobro z naslednjimi mislimi S. Gerie:

Vetra ne moremo spreminjati,
lahko pa nastavimo svoja jadra.
Nastavimo svoja jadra,
da ulovimo srečo, uspeh in zadovoljstvo
v prihajajočem letu.

Županja:
mag. Romana Lesjak

Moja dežela - lepa in gostoljubna

V

sredo, 13. oktobra, je v Postojni potekala jubilejna
30. prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021
Turistične zveze Slovenije s podelitvijo priznanj in
premierno predstavitvijo oddaje.
Občina Črna na Koroškem je bila tudi letos med najbolj
uspešnimi kraji, ki so jih ocenjevali, in se uvrstila na 1. mesto
v kategoriji najlepši izletniški kraj. Prejeli smo tudi posebno
priznanje za prejeto najvišje število glasov v spletnem glasovanju v kategoriji izletniški kraji.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem občanom, ki zgledno skrbite
za urejenost našega prelepega kraja, prav tako pa se zahvaljujemo vsem, ki ste pridno glasovali za naš kraj.
Priznanje za 1. mesto v kategriji izletniški kraji

Utrinki

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva smo izobesili zastavo
“Prostovoljstvu prijazna občina 2021”, županja pa se je zahvalila
vsem prostovoljcem in krjaanom ...
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Predaja novega vozila v uporabo za izvajanje prevozov

FOTOREPORTAŽA

Komunalna dela

Novi žarni grobovi na pokopališču v Črni na Koroškem

Asfaltna preplastitev ceste mimo kmetij v Podpeci

Zunanja ureditev pri čistilni napravi Črna na Koroškem

Nameščanje varnostnih mrež ob cesti pri Božiču

Asfaltna preplastitev ceste mimo kmetije Naveršnik

Novi most pri čistilni napravi

Pripravil: Andrej Mandl
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KS ŽERJAV

Leto se poslavlja

K

ončuje se leto in prihajajo prazniki v pričakovanju
lepšega prihajajočega obdobja, ko nas ne bo na
vsakem koraku spremljal ta zahrbtni koronavirus,
ki nam na nek način postavlja prevelike ovire, da bi lahko
bili pri svojem delu še uspešnejši.
Čas je za pregled letnega dela, dela, ki ga je bilo tudi letos v
kraju zelo veliko, kljub temu da se moramo vedno znova in
znova prilagajati omejitvam, ki nam jih določa koronavirus.
Kljub temu smo v kraju naredili ogromno stvari, ki so včasih
ljudem nevidne, zahtevajo pa obilo iskanja soglasja in sodelovanja. V našem prelepem kraju smo znova dobili kar nekaj
pridobitev, začenši s ferato Mučevo, ki smo jo skupaj z Občino
in Planinskim društvom Črna predali svojemu namenu vsem
ljubiteljem plezanja. Ferata se nahaja ob vstopu v kraj in je
zelo obiskana. V jesenskem času smo začeli z obnovo sanitarij
v Delavskem domu, ki so sedaj po obnovi izpadla čudovito. V
parku pri varnem vrtu oziroma pred šolo smo bogatejši še za
en čudovit park, ki ne bo samo lep, ampak bo našim čebelam
nudil obilo paše, saj smo posadili same medovite grmovnice
in drevesa. Pri šoli smo postavili povsem nova igrala, ki so
jih bili izredno veseli naši otroci, vzgojiteljice in učiteljice.
Ob koncu jeseni smo pridobili nadvse zanimivo učno in
pohodno pot po območju Žerjava, Jazbine in Pogorevca, ki
povezuje opuščene kmetije. Ta pot se imenuje Grofovska
pot. Verjamem, da bo v kraj pripeljala veliko pohodnikov.
Preplastili smo nekaj odsekov ceste v naselju Jazbina ter
obnovili tri mostove. Lahko rečem, da sem kar ponosen na
vse, kar smo v tem letu opravili in postorili, saj smo polepšali
naš kraj in mu dodali še kaj, kar ga naredi še bolj zanimivega
za obiskovalce in opazovalce tako na družabnih omrežjih
kot v živo, kot temu radi rečemo. Seveda pa brez podpore
tako s strani županje kot ostalih svetnikov Sveta Krajevne
skupnosti Žerjav ne bi šlo. Zato bi se ob tej priložnosti rad
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iskreno zahvalil za vso
podporo in pomoč
pri delu vsem, ki ste
kakor koli pripomogli
in še vedno z veseljem
pomagate pri lepšanju
kraja in postavljanju
čisto nove, drugačne
bivanjske kulture,
katere posledica je
tudi boljša kvaliteta
bivanja krajanov, kar se že odraža na vseh področjih.
V naslednjem letu 2022 nas čakajo novi izzivi. Imamo že
nekaj idej, ki bi jih radi uresničili, več o tem vam napišem
v naslednji številki. Za konec vsem občankam in občanom
Občine Črna na Koroškem, še posebej pa krajankam in
krajanom Krajevne skupnosti Žerjav zaželim vse dobro in
veliko zdravja. Naj iskrivost pisanih decembrskih luči polepša
drobne trenutke časa, naj čarobnost zimske narave zasenči
črne misli, naj toplino in iskrenost besed srečujete vse leto,
naj sreča šepeta neizpeto melodijo o prijateljstvu!
Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar

V SPOMIN

Alojzu Repanšku v slovo

P

oslovili smo se od človeka, o katerem bi lahko
napisali knjigo, človeka, zavezanega in do konca
življenja povezanega s Črno na Koroškem, človeka,
ki je svojemu domačemu kraju dal neizmerno veliko in zato
zanj upravičeno trdimo, “da v delih svojih tu bo živel večno.”
Cenili smo ga vsi, tako domačini kot naši obiskovalci, ki
jim je na iskriv način predstavljal našo zgodovino, pa tudi
sedanjost, saj ni minilo dogodka, ki se ga ne bi udeležil in
ga fotografsko obeležil. Znal je pohvaliti, pa tudi predlagati,
kaj je še potrebno postoriti v zbirkah in muzeju, katerim je
bil neizmerno predan.
Ni samoumevno, da se v skupnostih ljudi najdejo takšni posamezniki, ki so tako tesno in živo prepleteni s svojimi sokrajani, da si brez njih skupnosti skoraj ne moreš predstavljati.
Tak človek je bil naš Alojz Repanšek. Rojen je bil 12. julija 1937 v
Črni. Kasneje se je izučil za strojnega ključavničarja in končal
srednjo tehnično šolo v Ljubljani. Zaposlil se je v konstrukcijskem biroju Rudnika Mežica, kjer je s svojim znanjem in
talentom za načrtovanje pomembno vplival na razvoj te
tovarne. Zaradi svoje natančnosti, znanja in preudarnosti
so ga na delo vabili celo v tujino, a Črne nikoli ni zapustil.
Alojzu Repanšku je bila Črna s svojimi prebivalci vedno
skrb in izziv. Vedel je, se mora kraj razvijati, in tako je bil
eden ključnih ljudi, zasluženih za velik napredek kraja v
njegovi novejši zgodovini. Vodil je gradnjo komunalnega
omrežja v Črni in okolici. Pomagal je pri postavitvi vodovodnega omrežja in vodnih zajetij. Tudi po njegovi zaslugi
so se lahko Črjani med prvimi v Sloveniji pohvalili celo s
čistilno napravo, ki jo danes obnavljamo. Sam je sprojektiral
in skupaj z rudniškimi in gozdnimi delavci vodil gradnjo
kar 13 mostov v Črni. To je bilo namenoma, saj jih je nato
Gozdni obrat odkupil, z denarjem pa je pomagal zgraditi še
danes delujočo vlečnico na smučišču. V času, ko je bil član
komunalno-urbanistične komisije, so v Črni zgradili kar 15
stanovanjskih blokov z okoli 400 stanovanji, sodeloval pa
je tudi pri gradnji 11 blokov v Rudarjevem. Zelo se je udejstvoval tudi pri gradnji kulturnega doma in telovadnice ter pri
razvoju kabelsko-distribucijskega omrežja ter hkrati projektiral in nadziral gradnjo oddajnikov na Šumahovem vrhu in
v Črni, deloma tudi v Podpeci in Žerjavu. Teh gradenj, idej
in pobud bi lahko našteli še celo vrsto. Bil je pač eden tistih,
ki je dejansko gradil podobo Črne, da je danes takšna, kot je.
Tiste Črne, ki ima v središču med drugim vremensko hišico,
za katero je skrbel ravno Alojz Repanšek.
Alojz Repanšek pa ni bil le človek, ki bi pomembno vplival
na gradnjo naše vasi. To je bil človek, ki je vedel, da je bolj
kot hiše pomembna skupnost. Zanj so bili prvi ljudje, njihova
občutja, skrbi in spomini. Da bi ohranil kulturno dediščino
in skupni spomin na našo rudarsko preteklost, je pričel
s snovanjem rudarskega muzeja. Nemalo naporov je bilo

potrebnih, da je Črno obiskal tudi mednarodno priznani
kipar Mirsad Begič, ki je izdelal kipe rudarjev nad vhodom
v muzej. Kasneje je dal idejo in aktivno sodeloval tudi pri
zasnovi etnološke zbirke. Veliko ljudi, ki jim lahko v tej zbirki
sledimo, je sam še osebno poznal. Vse do konca pa je vodil
zbirke in na njemu lasten, izjemno pronicljiv in veder način
našo dediščino prostovoljno predstavljal obiskovalcem.
Alojz Repanšek je veljal za zakladnico znanja in informacij
o Črni in Črjanih. Sam je te informacije beležil in dogodke
v Črni tudi nenehno aktivno spremljal, predvsem pa več
desetletij fotografiral in drugače dokumentiral. Na enem
od zadnjih takšnih dogodkov se je tako značilno nasmejano
pojavil s svojim starim fotoaparatom in fotografiral odprtje
Pravhartovega mostu.
Ravno zaradi njegove vedre drže in povezovalnosti je bil
cenjen tako med Črjani kot širše. Prepoznavali so ga kot
posebnega človeka in zato je bil večkrat tudi odlikovan.
Prejel je:
- državno odlikovanje medaljo dela predsednika SFRJ,
- nagrado Občine Ravne na Koroškem,
- plaketo KS Črna za zasluge pri razvoju KS Črna,
- nagrado Občine Črna za življenjsko delo in s tem postal
tudi častni občan občine Črna.
Žal svoje zadnje nagrade - Murkove listine - ni dočakal.
Člani komisije za Murkovo nagrado, priznanja in listine,
katere član je tudi dr. Tomaž Simetinger, so sledili našemu
predlogu in soglasno odločili, da zakoncema Marti in Alojzu
Repanšku podelijo eno najvišjih etnoloških stanovskih
nagrad, ki jo lahko prejmejo posebej izstopajoči ljubitelji
na področju etnologije - Murkovo listino. Gre za veliko
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priznanje etnološke stroke obema zakoncema. Žal jo je
v imenu obeh lahko 11. novembra sprejela le žena Marta.
Še pred nekaj tedni sta z dr. Tomažem Simetingerjem sedela
ob kavi in v klepetu snovala ideje, kaj bi še lahko naredili za
Črno. Načrtovala sta pripravo serije člankov, pri katerih bi
Alojz prispeval ključne informacije iz svoje bogate dokumentarne zbirke. Vmes pa je žal posegla kruta usoda in iz
naše sredine iztrgala človeka, še polnega zanimivih idej
ter energije in volje, da jih tudi uresniči. Njegov prezgodnji
odhod pušča za sabo nenadomestljivo praznino.
Od nas se je poslovil velik človek, ki smo ga vedno srečevali
na vasi. S svojimi največkrat na hrbtu prekrižanimi rokami
se je rad ustavljal pri sokrajanih in delil z njimi novice dneva.

Njegov glas je za vedno utihnil in preselil se je med velike
zgodbe naše vasi, ki mu je bila tako ljuba.
Dragi Lojz, v veliko čast in ponos nam je, da smo te poznali
in da smo lahko s teboj velikokrat delili iste misli in ideje o
razvoju naše Črne. Zahvaljujem se ti za vso podporo in za
veliko prijaznih in vzpodbudnih besed, ki sem jih bila deležna,
v svojem osebnem imenu, za vse, kar si storil za naš kraj, pa
v imenu Črjanov.
Počivaj v miru in naj ti bo lahka črjanska zemlja! Ženi Marti, s
katero sta bila neizmerno povezana, sinu Borutu z družino,
bratu z družino pa v imenu kraja izrekam globoko in iskreno
sožalje.
Besedilo: mag. Romana Lesjak in dr. Tomaž Simetinger
Na žalni seji prebrala: županja Romana Lesjak

V slovo Jožetu Plescu

P

oslovil se je Pepi. Človek, ki je v kraju na področju
športa pustil neizbrisen pečat. Bil je vsestranski
športnik, asket, ki je šport živel in bil poleg odbojke
in delovanja pri TVD Partizan Črna še posebej aktiven v
Smučarskem klubu Črna. Od leta 1960 je opravljal v klubu
delo trenerja in vzgajal ter sodeloval pri razvoju šampionov
in olimpijcev iz Črne.
Katjuši, Mitju, Ožbiju ter še veliko drugim tekmovalcem je
pomagal do največjih uspehov, tudi v svetovnem merilu. Po
krajšem premoru se je kot trener ponovno vključil v delo
kluba l. 2004 in kasneje prevzel vodenje alpske sekcije. S
popolno predanostjo smučanju se je posvetil delu v klubu
pri organizaciji tekem, urejanju smučišča in vodenju alpske
sekcije, kjer je vodil in koordiniral delo trenerjev.
Več let je bil član pododbora alpskega smučanja pri SZS v
Ljubljani in še posebej se je trudil, da so bili na Smučarski
zvezi v Ljubljani prepoznani uspehi našega smučarskega
kluba in tekmovalcev iz Črne in Koroške.
Če drži, da je človek bogat, kolikor daje in ne prejema, in da
so dejanja tista, ki nas opredeljujejo, ko prispemo na cilj, je
imel Pepi bogato in lepo življenje.
Pepi si lahko oddahne ter se s ponosom ozre na opravljeno
delo. Na svojo družino, delo v klubu, neštete ure, ki jih je
opravil na področju razvoja športne infrastrukture v Črni
in predvsem izdajo enkratne publikacije »Vas olimpijcev«,
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ki bo za vedno del zgodovine Črne in Črjanov.
Pepi, v imenu vseh članov SK Črna in krajanov Črne velika
in iskrena hvala za vse. Naj ti bo lahka domača gruda.
Svojcem izrekamo iskreno sožalje.
Smučarski klub Črna
Upravni odbor

INTERVJU

Prostovoljstvo
človeka samo po sebi nagrajuje
Rada sem delala za Turistično društvo

T

uristično društvo Črna na Koroškem je staro več kot
80 let, njen najbolj odmevni dogodek Koroški turistični
teden pa je bil letos že 65. Za uspešno društvo imajo
mnogi zasluge, ravno tako za našo avgustovsko pisano paleto
kulturnih, etnografskih, kulinaričnih, športnih in zabavnih
prireditev. Med temi je zagotovo Štefanija Emeršič, sedanja
predsednica društva, ki se po več kot 35 letih dela v društvu
zasluženo poslavlja.

varnostnih predpisov oder prestaviti pred Kulturni dom
in to je sovpadalo z obnovitvijo le-tega. Ljudje so se morali
navaditi na novo lokacijo, na začetku je bilo nekaj odpora pri
gostincih, potem pa se je ugotovilo, da lahko obiskovalci v
miru posedijo na široki ploščadi. Druge novosti, ki smo jih
vpeljali, so bile: planinski pohod, pohod do izvira reke Meže,
skupaj z Občino smo izvedli srečanja z nekdanjimi Črjani in
v Grohatu srečanje s Solčavani …

Tvoj prispevek k turističnemu utripu kraja je res velik. Kdaj
si začela in kako si se vklopila v delo društva?
Začetek mojega dela pri Turističnem društvu Črna je bil v
času predsedovanja Ivane Mrdavšič, takrat sem bila članica
upravnega odbora. Kmalu zatem sem postala tajnica tega
društva. Leta 2002 je predsedovanje društva prevzel Janez
Švab. Ko je on postal župan občine Črna, mi je dodelil mesto
podpredsednice, saj je bil bolj omejen s časom, jaz pa sem
ga z določenimi nalogami malo razbremenila. To je trajalo
do leta 2010, ko je prevzela županovanje Romana Lesjak in
takrat sem postala predsednica TD.

Turistični teden je največji organizacijski in finančni zalogaj
društva. Kako ste se ga lotili, kako je potekala priprava na
ta desetdnevni niz turističnih dogodkov?
Priprava se je pričela že na začetku leta, ker je bilo treba
določiti akterje in izvajalce ter termine. Ob tem je bil največji
projekt nabiranje sredstev preko sponzorjev. To so bili: TAB,
MPI, zavarovalnice … ter domači podjetniki. Včasih smo šli
iskat sponzorje po dolini. Iz proračuna Občine smo dobili
3.500 €, stroškov za izvedbo vseh prireditev pa je bilo od
12 do 15 tisoč.

Prevzeti predsedovanje tako pomembnega društva je velika
odgovornost, hkrati pa izziv. Kako si se lotila vodilnih
nalog?
Ob nastopu te funkcije sem se zavedala, da prevzemam
društvo z zelo bogato tradicijo, društvo, ki je povezovalo
ljudi in širilo kulturo, zato sem začela z delom z vso resnostjo
in veliko odgovornostjo do predhodnikov. Poskusili smo
oživiti znamenito kmečko povorko in po zaslugi Martina
Cigaleta, ki je bil povezovalec med kmeti in društvom, nam
je uspelo. Predstavitev teh starih kmečkih običajev je bila
med ljudmi zelo dobro sprejeta. Nekoč so za tako povorko
uporabili konje, kar je bilo seveda bolj zanimivo, sedaj pa
so jih zamenjali traktorji, saj gre čas naprej in je vprežnih
živali zelo malo. Druga novost, ki smo jo vpeljali, je bil Veseli
oder, katerega idejni soavtor je bil župan Janez Švab ob
Dragu Repniku, ki je z organizacijo in glasbenim vodenjem
poskrbel, da smo na jarmaku postavili oder, na katerem so
imeli priložnost nastopiti vsi, ki so kakorkoli želeli predstaviti
svoje znanje oziroma talent. Tako smo lahko prisluhnili
pevcem, glasbenikom in recitatorjem ter si ogledali kak
skeč ali igro. Veseli oder je popestril dogajanje na jarmaku,
čeprav je sejem že sam po sebi zanimiv in dobro obiskan.
Najprej se je to dogajalo v centru vasi, kar je bilo ljudem
najbolj zanimivo, potem pa je bilo treba zaradi vse strožjih

Z občino ste vedno delali z roko v roki, ne samo finančno,
tudi organizacijsko?
Vso dogajanje pravzaprav omogoča Občina Črna na
Koroškem, s katero smo dobro sodelovali in si med seboj
pomagali. Vse se namreč dogaja na občinskih površinah in
v občinskih objektih.
Turistični teden se razlikuje od ostalih podobnih prireditev
po Sloveniji. Kaj mu daje poseben pečat?
Turistični teden je značilen po tem, da pri organizaciji in delu
sodeluje veliko Črjanov, vključena so vsa društva, klubi in
gostinci ter mnogi posamezniki, vse delajo z zadovoljstvom.
Zato ima Turistični teden tako tradicijo! In prireditve potem
obiščejo poleg mnogih domačinov tudi obiskovalci iz cele
Koroške pa iz Štajerske in tudi iz zamejstva.
Kaj vse so vladni ukrepi ob koronavirusu odvzeli Turističnemu tednu?
Veliko. Na nek način je bil Koroški turistični teden vedno
vrhunec poletja, v prejšnjih časih pa sploh, ko v regiji ni bilo
toliko prireditev. Ob covid ukrepih tega občutka in veselja
ni bilo več, lani so vse prireditve odpadle. Letos do zadnjega
nismo vedeli, kaj od planiranega bomo lahko izvedli. Za
jarmak je bilo najprej rečeno, da ga ne bo, potem so se oglašali
inšpektorji, imeli smo sestanke, na koncu pa smo tri dni
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pred jarmakom lahko obvestili gostince, da bomo dogodek
v nekem minimumu lahko organizirali. In ta odločitev je bila
pravilna, utrip tega dne je bil živahen, čeprav je bilo samo
30 procentov stojnic, a ljudje so se množično odzvali, ker
preprosto rabijo druženje, posedanje pred gostilnami in
veselo sprehajanje po kraju, pa čeprav se v gneči že zaletavajo.
Ja, veliko vlogo pri prepoznavnosti Turističnega tedna
ima ravno jarmak, ta množično obiskan sejem na cerkveni
praznik sredi avgusta. Tudi ta je nekaj posebnega?
Jarmak je pač največji in najbolj odmeven dogodek Turističnega tedna. Bilo je kup predlogov s strani policije oziroma
cestne varnosti, saj naš jarmak poteka na vozišču in tik ob
njem. Težko smo sledili varnostnim zahtevam, zato smo
pred leti začeli s totalno cestno zaporo, pravzaprav je to bil
pogoj, da smo jarmak sploh lahko organizirali. V preteklosti
je bilo postavljenih že tudi več kot 130 stojnic od Rudarjevega
skozi center do šole! A jarmak je bil najbolj zanimiv ravno
zato, ker je potekal na tako neobičajnem mestu in s tako
gnečo. Po ocenah drugih je veljal za tretji največji sejem v
Sloveniji glede na obisk in na število stojničarjev in mislim,
da ko se bodo razmere zaradi koronavirusa uredile, se bo to
nadaljevalo in bodo tako štantarji kot obiskovalci še naprej
radi prihajali v Črno.
Štefanija Emeršič

Zaradi prometne varnosti je bilo več poskusov prestavljanja
tudi drugih prireditev. Zakaj se niso obnesle?
Če bi jarmak kam prestavili, bi veliko izgubili. Tudi nekaj
ostalih prireditev, predvsem zabavno-glasbene, smo v
preteklosti premaknili v Loge, na nogometno igrišče in
v Rudarjevo, a je bilo ugotovljeno, da vsako premikanje iz
centra ne obrodi nekih strašnih uspehov. Zato smo poskušali
na vsak način in ob vseh pogojih obdržati aktivnosti v centru,
v našem znamenitem vaškem jedru, kjer se obiskovalci
najraje zadržujejo, seveda z roko v roko z gostinci, in to
sodelovanje je bilo večinoma uspešno. Na primer Lunder
je postavil šotor, ki smo ga velikokrat tudi mi rabili, ko
smo v primeru dežja le-tako lahko izpeljali prireditev, pa
Klemen, ki je tudi postavil šotor za več namenov … Gostinci
so vedno veliko prispevali k zabavnemu delu Turističnega
tedna. Dobra lokacija prireditev je sedaj na ploščadi pred
KD. Nekoč smo del prireditev postavili za hotel, navadno
kako gledališko prireditev, spomnim se plesalk z vzhoda,
ampak je že bilo prehladno in vlažno, namreč v drugi polovici
avgusta se v našem alpskem podnebju pozna večerni hlad.
Pred kulturnim domom pa se čez dan tla segrejejo, zato je
tam še zvečer prijetno posedeti.
Kaj se je še spremenilo v Turističnem tednu v času tvojega
predsedovanja?
Tradicionalnega dneva gozdarjev ni več. Včasih je bilo
financiranje drugačno, Gozdna je bila velik pomočnik pri
organizaciji Turističnega tedna, toda po prestrukturiranju,
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ko se je vse pomaknilo v Slovenj Gradec, se je vse spremenilo. A dolga leta pred tem je bil na stadionu odmeven dan
gozdarjev! Potem pa ni bilo več takega interesa, ni bilo ljudi
oziroma gozdnih delavcev. Prvo leto, ko ni bilo več tradicionalne prireditve gozdarjev, so bili mnogi kar razočarani. Poskušali smo narediti podobni gozdarski dan pred
Kulturnim domom, postavili smo stojnice za prikaz dela v
gozdu, razstavo novejših strojev in tekmovanje, ampak ta
lokacija ni prinesla več istega utripa in zanimanja, tako da
je na žalost vse skupaj izvodenelo.
S katerimi aktivnostmi se društvo tekom leta poleg
znamenitega Turističnega tedna še ukvarja?
Želja krajanov in članov upravnega odbora je bila, da se oživi
pustno povorko, zato se je bilo potrebno povezati z osnovno
šolo, vrtcem in CUDV. Šola je tako postala glavni akter pustovanja v kraju, mi pa smo s sponzorji poskrbeli za minimalne
nagrade za njihov trud in za vzpodbudo za naprej. Društvo je
sodelovalo tudi pri božično-novoletnih aktivnostih. V času
predsedovanja Janeza Švaba je Turistično društvo vpeljalo
tudi ocenjevanje najlepše urejene hiše, bloka, gospodarskega
objekta in kašče. Akcija je bila med ljudmi dobro sprejeta, za
ocenjevanje pa je v glavnem poskrbel Alojz Repanšek, ki je
skrbno spremljal urejenost stavb od spomladi do jeseni in
nagrajencem priskrbel uokvirjeno fotografijo njihove hiše.
Ljudem smo malo pomagali pri okraševanju hiš tudi tako, da
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smo jim v spomladanskem času priskrbeli cvetlične poganjke
po nekoliko nižji ceni – za vzpodbudo pri krašenju stavb in z
namenom narediti Črno čim lepšo. V obdobju pred covidom
smo nekaj let nagrajevali tudi decembrsko okrasitev domov.
Kaj je bilo v teh letih dela v društvu najtežje delati in na kaj
si najbolj ponosna?
Težko je na to odgovoriti. Vsako leto me je preveval strah,
mene bolj kot člane upravnega odbora, ali bo prireditev
uspela, ali bo šlo vse po sreči, strah, da se ne bi kaj hudega
zgodilo na jarmaku, bojazen, ali je na zloženki s programom
vse prav zapisano. Paziti je bilo treba, da se niso prireditve
časovno prekrivale, predvsem tiste, ki bi imele podobno
populacijo obiska. Lepo je šlo skupaj, če smo približno
istočasno planirali nekaj za mlade in nekaj za starejšo populacijo, sta se pa včasih prekrivali dve športni prireditvi, a
za terminsko usklajevanje smo se zmeraj trudili. Strah je
bil največji pri pripravah in na začetku prireditve, ko pa je
steklo, je počasi izzvenel in zamenjal ga je občutek veselja.
Vsakokrat, ko se je Turistični teden končal in ko smo ugotovili, da ni bilo nič narobe, sem občutila olajšanje in veliko
zadovoljstvo. Zaradi tega pritiska sem si vsako leto govorila,
da je zadnjič, ker ne bom zmogla več.
Komu se ob tej priložnosti še zahvaljuješ, koga se ne sme
pozabiti omeniti?
Vsako leto sem bila ponosna na sebe in na odbor ter na
vse, ki so kaj prispevali k uspehu. Zahvaljujem se klubom,
društvom in gostincem. Pa kmetom s povorko, saj so bili
pripravljeni žrtvovati svoj čas, energijo in denar. Prav tako
gasilcem, ki so opravili varovanje mnogih prireditev, domači
Občini, delodajalcem v CUDV, ki so mi omogočili kak prost
dan, da sem lahko delala … Zahvala gre malim in velikim
sponzorjem in donatorjem … Hvaležna sem možu Danilu,
ki mi je vedno pomagal z urejanjem dovoljenj in mi stal ob
strani, tudi hčerka Mojca je nekaj časa delala v društvu.
Uspehe v društvih je treba pripisati pridnim prostovoljcem.
Kaj meniš o prostovoljstvu in o mlajših, ki so drugačni, a
naj bi počasi zasedli mesta v upravnih odborih društev?
Naš odbor sestavljajo dolgoletni člani društva in vsi so bili
vedno pripravljeni delati na prostovoljni bazi, vključno z
mano. V preteklosti se je vse, tudi v drugih društvih, delalo
z žarom, ko smo z veseljem sprejemali naloge. Imeli smo
službo, bili smo preskrbljeni, delo v društvu nam je bil hobi.
Zdaj je z mladimi drugače, zato je marsikoga težje prepričati
v prostovoljno delo, ker se bo vprašal, zakaj bi zapravljal
svoj dragoceni čas. Ni navdušenja, včasih slišiš od njih, da
nimajo priložnosti delati in da jih nihče ne povabi, jaz pa ne
vem, če so nas včasih ravno vabili. Želeli smo si in pokazali smo veselje pri tem delu! Moje mnenje je, da čas, ki ga

Na kmečki povorki

porabiš kot prostovoljec, je nekaj, kar te bogati in tako delo
te pravzaprav samo po sebi nagrajuje. Želim si, da bi to mladi
spoznali in se prostovoljno vključevali v društva. Vse, kar
narediš dobrega za kraj in družbo, čeprav se kdaj tudi jeziš
in živciraš, je dobro tudi zate. Pregovor, ki pravi: Več vložiš,
bolj si sam zadovoljen, je zelo resničen.
Ob koncu tega leta bomo z razpisom povabili k pristopu
novih, tudi mladih članov, poiskalo se bo predsednika
oziroma predsednico. Novemu odboru želim, da bi dobro
in z zanosom nadaljeval delo in ga še nadgradil.
Kakšni so po tvojem mnenju obeti za turizem v Črni?
Obeti so vsekakor dobri. Črna ima potenciale, saj je zanimiva
alpska vasica, kar se vidi po obisku in po novi turistični
ponudbi. Zanimiva je neokrnjena narava z gorami, zanimiva
je ponudba v kraju, zato verjamem, da v tem obiskovalci
najdejo razvedrilo in zadovoljstvo.
S čim se boš ukvarjala sedaj, ko boš izpustila iz rok vodenje
Turističnega društva, obenem pa se boš tudi upokojila?
Funkcija je bila zahtevna, a sem rada delala za društvo,
ravno tako sem imela rada službo, ljudi in delo v CUDV. Od
vsega tega se sedaj poslavljam. Po toliko letih mojega dela
v društvu je napočil čas, da se poslovim in da poiščem v
življenju še kaj. Nekaj časa po tem umiku bom mirovala,
potem pa upam, da se mi bo ponudila kaka priložnost, da
se bom lotila česa drugega.
V imenu bralcev Črjanskih cajtng in krajanov se ti zahvaljujem za tvoje dolgoletno pridno delo v Turističnem društvu
in za tvoj trud, da je Črna ostajala odmevna po nekaterih
turističnih prireditvah, obenem pa ti želim še veliko zadovoljstva pri delu na kakem drugem področju.
Irena Greiner
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210-letnica OŠ Črna na Koroškem

Obeležitev 210-letnice šolstva in dneva državnosti

N

a Osnovni šoli Črna na Koroškem smo praznovanje
210-letnice šolstva v Črni obeležili v šolskem letu
2020/2021. Letnica 1811 nam je predstavljala začetek
vsega, ključni pojem je bila šola. Šola je bila in je tudi danes
prostor, kjer se učenci srečajo z znanjem, ki je bilo pridobljeno skozi zgodovino človeštva. Osnovna šola predstavlja
mejnik, ki opremlja mlade z vsem tistim znanjem, ki ga potrebujejo za samostojno in ustvarjalno delovanje v nadaljnjih
stopnjah izobraževanja kot tudi kasneje v odrasli dobi.
Daleč za nami so že časi, ko je v družbi veljalo prepričanje,
da je učitelj tisti, ki ve in zna, učenec pa tisti, ki mora učitelju
slediti in za njim ponoviti pravilna dognanja, odgovore in
postopke, da bo znal in nekaj vedel.
Svet, v katerem živimo, se spreminja tako hitro, da nihče
ne more več napovedati, katera vsebinska znanja bodo naši
učenci potrebovali čez deset, dvajset, kaj šele trideset let.
Tako se je tudi naloga učiteljev povsem spremenila. Učenci
lahko danes želene informacije poiščejo zgolj s preprostim
klikom po spletu, poglavitna naloga učiteljev pa ostaja, da
učencem pomagamo razvijati miselne procese in veščine,
s katerimi bodo lahko poiskali, razumeli in za svoje potrebe
uporabili in ustvarili novo znanje, pridobili informacijo ali
spoznanje.
Ena najpomembnejših nalog osnovne šole je danes učenje
učenja. S pomočjo učiteljeve povratne informacije
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o opravljenem delu učenec prepoznava svoja močna
področja, učne potenciale, principe in strategije učenja.
Danes poučevanje poteka kot skupno razmišljanje učitelja
in učenca o njegovem delu, napredku in nadaljnjih učnih
korakih. Konkretno sta se spremenili vloga učitelja in
učenca, odnos med njima, porazdelitev odgovornosti in
način učenja ter poučevanja.
Ob pregledu naše 210-letne zgodovine ugotavljamo, da je
okolje, v katerem deluje naša šola, vedno skrbno spremljalo in ustvarjalo dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje
naše mladine. Lahko smo hvaležni, da imamo svojo šolo, da
imajo naši učenci primerljive in v marsikateri smeri boljše
pogoje kot marsikateri njihovi vrstniki v Sloveniji, Evropski
uniji in še dlje v tujini. Tudi delavci šole nimamo razlogov
za iskanje in opravičevanje morebitnega manj kvalitetnega
dela zunaj sebe, v prostorski stiski, pomanjkanju didaktičnih
pripomočkov in v pomanjkanju drugih materialnih dobrin.
Ko bi vse to imeli vsi strokovni delavci in otroci po svetu, ki
si želijo šolanja, ki bi radi znali brati in pisati, pa se soočajo
z nemiri, lakoto in pomanjkanjem v vseh pogledih!
Na naši šoli smo zgodovino šolstva ustvarjali skozi raziskovanje naše preteklosti, iskali smo informacije in bogatili
vseživljenjska znanja in izkušnje. Kljub temu da smo se
skoraj štiri mesece šolali na daljavo, smo imeli pred seboj
pomembno letnico 1811 in se skrbno pripravljali tudi na
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zaključno prireditev, kjer smo hkrati z dnevom državnosti
obeležili tudi 210 let delovanja OŠ Črna na Koroškem. Lahko
rečemo, da je cela šola dihala s to pomembno obletnico.
Učenci vseh starosti so slikali na temo šola nekoč in šola
danes, naredili smo razstavo starih šolskih predmetov.
Učenci so od starih staršev prinesli šolske torbe, peresnice,
stare učbenike, zvezke, pisala in spričevala. Učenci so slikali
motive učilnic, učiteljev in učencev, šolskih potrebščin v
črno-beli tehniki, ki so nastale s črnim ogljem in drugačne
v barvni tehniki, ki so prikazovale šolanje danes. Nastalo je
tudi nekaj stripov in pesmi, ki so odražale naše današnje
šolanje – šolanje na daljavo.
Zaključno prireditev pa je zagotovo popestrila dramska igra,
pri kateri so učenci prikazali primerjavo šole nekoč in šole
danes. Časovni stroj je učence ponesel v leto 1811, marsikdo
je bil presenečen nad oblačili učencev, njihovim vedenjem,
šolsko opremo učilnic in nad šolskimi potrebščinami ter
pisanju s kredo na tablice. Ko pa je časovni stroj učence
ponesel v leto 2021, so na tablice pisali tudi oni, ampak
nikakor ne s kredo; pred njimi so bile tablice na dotik, ki imajo
WI-FI povezavo in splet, ki je poln neskončnih informacij.
Učenci so prikazali tudi ples nekoč in danes ter rabo športnih
rekvizitov. Verjetno smo se vsi ob tem spraševali, kako čas
beži in kam smo prišli z vso to tehniko in tehnologijo.
Raziskovanje je bilo zanimivo, polno izzivov in iskanj za
vsakega posameznika. Šolsko leto 2020/2021 je bilo tako le
majhen kamenček v mozaiku, le majhna črtica na časovnem

traku človeške zgodovine, a nadvse pomemben zgodovinski
mejnik za našo, »črjansko« šolo. Čas pa je za vsakega izmed
nas enkraten in neponovljiv, pomemben, a tudi omejen.
V zadnjih dvesto deset letih je tako v Črni nastala in na
srečo ostala, se spreminjala in prilagajala ter dozorevala
naša osnovna šola. Naj se tako razvija še naprej, nadaljnjih dvesto, tristo let, naj učenci z veseljem sedajo v šolske
klopi in pridobivajo na znanju, vedoželjnosti, kreativnosti
in spletajo pristne, prijateljske vezi med vrstniki, z učitelji
in drugimi sokrajani.
Vesna Burjak

Šola nekoč in danes, Alina Voler

Za naš praznik

V

letošnjem letu praznujemo 100 let ustvarjanja v
sekcijah DELAVSKO PROSVETNEGA DRUŠTVA
SVOBODA ČRNA NA KOROŠKEM.
Praznujemo na poseben način, prav nič po načrtih.
Kjub temu smo ponosni na društvo, ki povezuje preteklost
s sedanjostjo in začrtuje pot za bodočnost.
Skozi čas so se njegove dejavnosti spreminjale, se dopolnjevale, tudi usihale. Nikoli pa društvo ni klonilo. In na to smo
ponosni. O tem pričajo zbrani dokumenti, objavljeni v knjigi
Aleša Moličnika 90 let DPD SVOBODA Črna na Koroškem,
zgoščenki Užgimo pesem, da kot kres se v vetru pomnoži
in Z gozdov je pesem vstajala, številni posnetki nastopov,
slikovni material ... nenazadnje tudi naši spomini.
Naj poslanstvo SVOBODE ne ugasne!
Predsedniki društva so skrbeli za dejavnosti: pokojni Leopold
Radovič, pokojni Maks Buhner, Matjaž Mrdavšič, Aleš
Moličnik, Irena Greiner, Gvido Jančar in Marinka Petrič.
Ob stoti obletnici obstoja je DPD SVOBODA Črna na
Koroškem prejel spominsko plaketo Občine Črna na
Koroškem.
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Prav tako sta Občina Črna na Koroškem in Koroško filatelistično društvo ta jubilej obeležila z enim priložnostnim
poštnim žigom, eno priložnostno pisemsko ovojnico in eno
osebno poštno znamko.

Kljub vsem neugodnim pogojem življenja je MATO uspel
opraviti dva prilagojena nastopa na slavnostni seji občinskega sveta Občine Črna na Koroškem 19. 8. 2021 in na
komemoraciji 2021.

Iskrena hvala za izkazano pozornost, saj je to pozdrav za
100 let kulturnega udejstvovanja in ljubiteljskega dela vseh
predsednikov in članov.
Vse te podatke in dejavnosti smo želeli dokumentirano predstaviti na letošnjem KULTURNEM UTRIPU SVOBODE ČRNA
NA KOROŠKEM. Najbolj smo se veselili predstavitve filma
DPD SVOBODA 100 let, avtorja sta Aleš in Janes Moličnik.
Dragi sedanji in bivši člani DPD SVOBODA Črna na Koroškem,
vsi, ki ste prihajali na prireditve, nam ploskali in se veselili
z nami ob dobrem nastopu, nas pokritizirali in bili žalostni,
če nismo bili uspešni ... Vsem nam je posvečen ta dokument.
Ob gledanju naj vsakega od nas spomini odvedejo ...
Žal smo se morali temu pričakovanju odpovedati v prid
zdravja.
Film bo predvajan na naši KTV. Datum bo objavljen.
Tudi knjiga je še na voljo. Kdor jo želi, jo lahko prevzame
brezplačno v TIC-u.
Tudi Mešani pevski zbor Markovič Kristl MATO letos praznuje - 40 let. Hvala pevovodjem Marjanu Berložniku, Mojci
Kovač Piko, Mariji Pogorelčnik, pokojnemu Tonetu Ivartniku, Metki Dobnik in Tatiani Drabyševskaja. Vsak od njih je
zboru pustil neizbrisen pečat. Prav tako so zbor pomagali
oblikovati in ohranjati dve predsednici, pokojna Tinca Piko,
potem Helena Ošlak, ter sedanji predsednik Željko Burica.
Ob tem jubileju je tudi MATO prejemnik spominske plakete
Občine Črna na Koroškem.
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Prepričana sem, da bo društvo tudi v bodoče uspešno
delovalo v sekcijah: MePZ MK MATO, pevska skupina
SMO, KAR SMO, VIS STEČINE in Gledališki krožek mladih.
Vabim mlade in manj mlade Črjane in Črjanke, da se vključujejo v dejavnosti teh sekcij, morda pa nastane kaka nova,
privlačnejša ... Na ta način bo naš kraj ohranjal tradicijo in
bogatil kulturo kraja in vsakega posameznika. Res je lepo
prispevati svoj majhen prispevek v velik dogodek.
Predsednica DPD Svoboda Črna na Koroškem
Marinka Petrič
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Za humanost in spoštljivost

2

0. decembra 1971. leta je skupščina Organizacije
združenih narodov sprejela Deklaracijo o pravicah
oseb z motnjo v duševnem razvoju. Deklaracija se
neposredno nanaša na 2,5 % populacije, torej pri nas na
okoli 50.000 Slovencev ter še vsaj trikrat toliko njihovih
družinskih članov in če dodamo še vse tiste, ki delajo z njimi
v procesu vzgoje in izobraževanja, zaposlitve in bivanja,
deklaracija tako ali drugače zadeva okoli deset odstotkov
slovenske populacije. In kdo so osebe z motnjo v duševnem
razvoju? Najbolj enostavno in razumljivo jih je definirati kot
tiste osebe, ki zaradi svojih znižanih umskih sposobnosti v
življenju ne bodo nikoli popolnoma samostojne. Umanjkanje
teh sposobnosti je seveda zelo različno, od tistih oseb, ki v
življenju le občasno potrebujejo vodenje in nasvet, do tistih,
ki potrebujejo pomoč 24 ur na dan 365 dni. Glede na to, da je
za razliko od ostale invalidske populacije pri njih prizadeta
njihova funkcija razmišljanja, planiranja, predvidevanja, je
zaradi narave tega hendikepa to dejansko najbolj ogrožen
del človeške populacije. Daleč, daleč najbolj so namreč
lahko izpostavljeni zapostavljanju, preziranju, izkoriščanju,
manipuliranju z njimi, torej nehumanosti in nespoštljivosti,
skratka kršitvi temeljnih človeških pravic! In to se je tudi res
dogajalo skozi celotno zgodovino človeštva in se dogaja še
danes. Dejansko so najšibkejši člen naše družbe. In če resno
mislimo z besedami, da je družba toliko močna, kolikor je
močan njen najšibkejši člen, potem jim moramo posvetiti
kar nekaj pozornosti; zaenkrat vsaj z razmišljanjem skupaj
s tem prispevkom.
In zaradi povedanega je bila potrebna citirana deklaracija.
Kaj je prinesla, kaj je spremenila, kakšen je status in življenje
te populacije danes, petdeset let po sprejemu le-te?
Deklaracija, ki je seveda aktualna še danes, je opredelila
predvsem:
- osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo v skladu s svojimi
sposobnostmi enake pravice kot vsi drugi ljudje,
– imajo pravico do zdravstvene oskrbe,
– imajo pravico do takšnega šolanja, rehabilitacije in vodenja,
da razvijejo svoje potenciale do maksimalne možne mere,
– imajo pravico do zaposlitve oz. dela v skladu s svojimi
sposobnostmi,
– imajo pravico do ekonomske varnosti in dostojnega
življenjskega standarda,
– praviloma živijo v svojem domačem okolju in se vključujejo
v aktivnosti v tem okolju; v kolikor se vključijo v ustanovo,
jim mora ta zagotavljati čim bolj normalizirano življenje
(inkluzija, skupnostno življenje),
– imajo pravico do usposobljenega skrbnika, ki jim zagotavlja
kvalitetno življenje (osebna asistenca),
– v kolikor zaradi svojih znižanih sposobnosti te osebe ne
morejo izvajati nekaterih svojih pravic, se jim le-te lahko

Foto: Jože Lešnik

odvzamejo oz. omejijo, vendar skrajno strokovno in z varovali
pred izkoriščanjem (družinski zakonik),
– imajo pravico do zaščite pred izkoriščanjem, zlorabo in
ponižujočim ravnanjem.
Po sprejetju te deklaracije se je počasi, a zanesljivo, v svetu in
tudi pri nas, začel spreminjati odnos do te populacije v smislu
uresničevanja določil te deklaracije. To je bil proces, ki v svetu
in tudi pri nas še vedno poteka. V duhu deklaracije je bilo
nato sprejetih kar nekaj izvedbenih aktov, ki so omogočali
izvedbo načel deklaracije. Najbolj odločilna, konkretna in
zavezujoča so bila izhodišča Mednarodne lige za pomoč
osebam z motnjo v duševnem razvoju in evropska strategija
o pravicah invalidov 2011–2020.
V obdobju prehojenih petdesetih let smo v Sloveniji uresničili
večino zahtev deklaracije (in poznejših usmeritev Lige za
pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju in Evropske
skupnosti) in so tem osebam zagotovljeni relativno dobri
pogoji šolanja in zaposlitve ter ekonomske varnosti. Aktualen
ostaja proces normalizacije, inkluzije, vključevanja v skupnostno življenje, ki je v zadnjih nekaj letih v fazi izvajanja.
Proces sicer poteka, a počasi in z velikimi zadržki, ne toliko
zaradi sprejete oz. nesprejete zakonodaje, kot pa zaradi
dolgoletnih ustaljenih stališč, organizacijskih form, predsodkov in posebnih ozkih interesov.
Do zelo pomembnih sprememb v korist oseb z motnjo
v duševnem razvoju pa je prišlo z najnovejšo družinsko
zakonodajo in s tem po dolgih letih do uresničitve predzadnje
alineje deklaracije. Družinski zakonik je eliminiral institut
podaljšanja roditeljskih pravic in odvzema opravilne sposobnosti. S tem so se te osebe opolnomočile in postale subjekt
družbe, v kateri živijo. Staršem se več ne podaljšujejo roditeljske
pravice in s tem obveze, da so do smrti formalno-zakonsko
dolžni skrbeti za svojega otroka. Že njihova vseživljenjska
emocionalna, vzgojna, bivanjska skrb je dovolj velika in obremenjujoča ter nad skrbjo staršev, ki takšnih otrok nimajo.
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Tem osebam pa se ne jemlje več opravilna sposobnost v
celoti in se jih s tem ne razčloveči ter ne postavlja v brezpravni položaj, čemur smo bili priča več desetletij. Sedaj
se jim le s sklepom sodišča omejijo določene pravice, če o
le-teh zaradi svojih znižanih intelektualnih sposobnosti
resnično ne morejo sami odločati. Postavi pa se jim skrbnik,
ki mora biti visoko etična oseba, da ne izkorišča svoje funkcije
odločujoče osebe. Takšna opredelitev je danes v veliko korist
oseb z motnjo in v zadovoljstvo vseh, ki so tako ali drugače
odgovorni za te osebe, ker je etična, humana in v skladu z
evropsko zakonodajo ter s strokovnimi izhodišči.
Čeprav seveda ni vse vzorno rešeno, smo v Sloveniji lahko z
uresničevanjem pravic oseb z motnjo v duševnem razvoju,
ki zadevajo formalno urejenost, relativno zadovoljni. V
korelaciji s splošnim življenjskim standardom, ki ga imamo,
so ekonomsko-socialni status in formalno-pravne rešitve za
osebe z motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z ostalimi
evropskimi državami dokaj solidno urejeni. To zadovoljstvo
praviloma velja za prvih osem alinej. Tega pa ne moremo s
tako gotovostjo reči za zadnjo alinejo v zgoraj navedenih
opredelitvah deklaracije.
Ta alineja opredeljuje pravico do zaščite pred izkoriščanjem,
zlorabo in ponižujočim ravnanjem. Če so vsa prejšnja določila
vezana na formalna izhodišča in zakonske določbe, gre v
tej alineji za sklop moralno-etičnih načel, ki opredeljujejo
odnos posameznikov, skupin in celotne družbe do oseb
z motnjo v duševnem razvoju. V bistvu gre torej za odnos
družbe in posameznika v njej do drugačnosti. Osebe z motnjo
v duševnem razvoju so zaradi svojih znižanih intelektualnih sposobnosti namreč drugačne. To znižanje je takšne
stopnje, da ne zmorejo pričakovanih zahtev v vsakdanjem
življenju, da odstopajo od tega, kar okolica od njih pričakuje,
da ne zmorejo povprečno pričakovanih nalog, aktivnosti
in komunikacije. Zaradi tega se je skozi preteklost (in še
tudi danes) na njih po eni skrajnosti obešalo spoznanja o
njihovi ničvrednosti in po drugi skrajnosti videnje ubožcev
vrednih vsega usmiljenja. Ne prva in ne druga skrajnost nista
v dobro teh oseb. V obeh primerih pa so se (in se še tudi
danes) na njih lepili izrazi, kot so bedak, neumnež, prismojen,
ubožec, debil, glup, siromak, idiot, premaknjenec, budalo,
norec idr. Končna posledica takšnega naziranja pa je bila
(in je) pol legalna pravica v družbi, da lahko s temi osebami
manipuliramo, za njih odločamo, si jih prilaščamo, kar malo
tudi izkoriščamo, jih zaničujemo, se jim posmehujemo, jih
ponižujemo ipd. Nekaj primerov iz vsakdanjega življenja, iz
splošne uporabe, ki nam to potrdijo: mi jih tikamo, oni nas
morajo vikati; mi jih lahko pošljemo po cigarete, obratno
pa je nekaj popolnoma nesprejemljivega; imajo pravico do
dela, razpolaganje z njihovim zaslužkom pa si vzamemo mi;
z njimi soodločamo o manj pomembnih zadevah, odločitve
o pomembnih zadevah pa sprejmemo sami; vzamemo si
jih v tutorsko zaščito, kot kakšnega domačega ljubljenca,
z nezmožnostjo njihovega odločanja o sebi; kljub njihovi
starosti in odraslosti jih vidimo kot kvazi otroke in tako z
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njimi tudi ravnamo; v detajle planiramo njihovo aktivnost in
jih premikamo kot figure na šahovnici; v družini ali v ustanovi
so nek »levi« faktor, ki ne odloča nič o sebi, vsi drugi o njih
vedo več kot oni sami itd.
Skratka, odnos do njih na splošno ni bil (še ni) dovolj stimulativen; a nam je to postal kar nek standard, nekaj običajnega.
Pa ni! V času moje službene kariere, in tudi sicer, mi je bilo
dano potovati po svetu (še posebej po Nemčiji, skandinavskih državah in ZDA) in spoznavati skrb za osebe z motnjo
v razvoju. Kaj hitro sem uvidel, da je v teh deželah odnos
do teh oseb precej bolj drugačen, veliko bolj stimulativen,
veliko bolj spoštljiv. Pa ne samo to, uvidel sem, da je odnos
do kakršnekoli drugačnosti (invalidi, istospolni, Romi, tujci,
begunci, starejši, ženske nenazadnje …) bolj pozitiven in
toleranten kot pri nas. To pa v bistvu potrjuje dejstvo, da
Slovenci a priori nimamo dobro internaliziranega (vgrajenega v sebe) pozitivnega odnosa do drugačnosti, kot ga
imajo ljudje velikih narodov. Verjetno je to pripisati naši
majhnosti ter neprestanemu boju pred večjimi sosedi za
obstoj, kar je v zaščitniškem odnosu do samega sebe rodilo
narodovo fobijo pred kakršno koli drugačnostjo. V bistvu
je to neka izven zavestna obrambna reakcija. Trditev je
seveda potrebno potrditi z vsaj nekaj primeri: Džamijo smo
v Ljubljani »gradili« okoli 40 let in našli neprestano nove
vzroke, zakaj je ne moremo začeti graditi, v bistvu pa je
bil le en vzrok, en velik strah pred nečim novim, ne našim,
sredi prestolnice. Pred leti naj bi v Sloveniji organizirali
kongres istospolnih oseb, a se dve leti niso uspeli dogovoriti
o organizaciji, pa se je vse skupaj prestavilo v Nemčijo, kjer
so se v dveh tednih dogovorili o vsem potrebnem. Širom
Slovenije imamo primere, ko so želeli ustanoviti zadruge
za narkomane, stanovanjske enote za invalide in bivalne
skupnosti za osebe z motnjo v duševnem razvoju, pa je šla
soseska v zrak, kaj takšnega pa že ne bo v naši idilični soseski
(med nasprotniki so bili tudi vidni intelektualci in politiki);
v zahodnoevropskih državah ustanavljanje takšnih bivalnih
enot v urbanem okolju že zelo dolgo ni nikakršen problem.
Da bi skrili svojo frustriranost in strah pred »južnjaki«, Romi,
begunci, geji, invalidi ipd, le-to vse prevečkrat izpeljemo tudi
na način njihovega žaljenja, podcenjevanja, omalovaževanja,
da bi se s tem z nekim iracionalnim izhodom počutili v svoji
fobiji močnejše in bolj samozavestne.
Seveda danes odnos do oseb z motnjo ni več tako negativen,
kot je bil pred leti, desetletji. Z njihovim vse bolj obsežnim in
sistematičnim vključevanjem v okolje (po principu: neznano
odklanjaš, bolj ko ti je kaj poznano, lažje to sprejemaš) se je
tudi pri nas kar veliko spremenilo na bolje v odnosu do teh
oseb. Sedaj si le malokdo še upa reči (kar je bilo le nekaj let
nazaj še družbeno sprejemljivo): te osebe pa ne morejo biti
v istem hotelu kot jaz, ne morejo jesti v isti restavraciji kot
jaz, ne morejo v isti bazen kot jaz, ne morejo biti ob meni v
gledališču, za njih je potrebno narediti posebne sanitarije,
ne morejo se vključiti v naše društvo, nenazadnje ne morejo
iti na volitve, ker ne znajo presoditi, kaj je najbolj prav (kot
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da bi mi drugi to vedno vedeli).
Seveda pa smo kljub temu še daleč od situacije, da bi jih
sprejemali kot naše sopotnike v življenju, upoštevajoč z vsem
spoštovanjem njihovo drugačnost in toleriranje odstopanj
od utečenih socialnih norm (seveda v okvirih, ki ne škodujejo drugim). Pri tem je glavna ovira umanjkanje spoznanja,
da problem oseb z motnjo v duševnem razvoju dejansko
ni njihov problem, temveč problem vseh zdravih oseb,
ob katerih in s katerimi oni živijo. Torej dejansko problem
vseh nas. Osebe z motnjo v duševnem razvoju so zaradi
svojih znižanih umskih sposobnosti takšne, kot so, in ne
morejo biti drugačne. Zato je odvisno dejansko od zdravih
(pametnih!) oseb, od njihovega okolja, kako bodo živele in
kako bodo sprejete. In ko o tem govorimo na takšen način,
nam pravijo, pa saj vi ste popolnoma nerealni optimisti in kaj
takega ne bomo nikoli dočakali. Pa bomo, zakaj pa ne. Če so
v Ameriki, Nemčiji, Skandinaviji, bomo tudi pri nas. Prišel bo
čas, ko bo oseba z motnjo tudi pri nas, kot v zgoraj navedenih
deželah, prišla v trgovino in ne bo znala jasno povedati, kaj
hoče, oz. bo to povedala na svoj način (torej ona je povedala,
če pa mi ne razumemo, je to naš problem, ali, če hočete, mi
smo neumni, ker je ne razumemo) in takrat se bodo trgovki
odprli vsi registri razmišljanja, kako razumeti to osebo, kako
ji pomagati. Pa bo stala oseba z motnjo v duševnem razvoju
na avtobusni postaji in se bo že na daleč videlo, da je nekam

izgubljena; pa mimoidoči na njo ne bodo gledali brezbrižno,
z usmiljenjem, zasmehujoče, ampak se bodo prav potrudili,
kdo ji bo prvi priskočil na pomoč. Ko bo neka oseba za naše
pojme dejansko reagirala neumno ali dala neumen odgovor,
se ne bomo režali kot počeni lesovi, ne bomo se muzali, ne
bomo si mislili (ali celo rekli), o ti ubožec, o ti neumnež,
temveč bomo vso našo pozornost obrnili v to, da se bomo z
njo resno, odgovorno pogovorili, na njej razumljiv način, in ji
s tem poskušali pomagati. Ko bo oseba v avli supermarketa
dobila epileptični napad, ne bomo pogledali stran, ne bomo
se zgrozili, ne bomo panično kričali, temveč bomo po vseh
svojih močeh in presoji poskušali narediti kaj koristnega,
ponuditi tako ali drugačno pomoč, ki jo zmoremo in ki jo
oseba z napadom nujno potrebuje.
S tem ko bomo rešili ali vsaj poskušali rešiti njen problem,
bomo dejansko rešili tudi svojo zagato in slabo vest, da smo
bili brezbrižni, pogledali stran, se skrivali ali bežali pred
objektivnostmi tega sveta, ki nas je naredil drugačne, ene na
srečo močne, druge žal zelo ranljive. In tako bo svet postal
za vse bolj prijazen.
Je vse to naša nebodigatreba obveza, naloga, ki zapravlja
naš dragoceni čas, neka neumnost, ki si jo je nekdo izmislil?
Ne, vse to ni. Še posebej ni obveza; če jo bomo vzeli kot
obvezo, smo daleč od bistva, daleč od kultiviranega,
humanega, spoštljivega sveta. To je preprosto (naj bi bilo)
naše ČLOVEŠKO spoznanje, da smo vsi ljudje, ne glede
na to, kako smo drugačni, vredni osnovnega človeškega
spoštovanja in dostojanstva … Kdor tega ne dojame, je sam
usodno prizadet. Kljub občasni družbeni krizi pa občasnemu nazadovanju in odstopanju je pot k večji humanosti in
spoštljivosti v ideji premočrtno začrtana in v 50 letih se je v
veliki meri tudi uresničila. Bili bi brezkoristni fatalisti, če ne
bi bili prepričani (pa seveda tudi kaj naredili za to), da bo šla
ta pot naprej, da bo življenje vseh ljudi, torej tudi drugačnih,
odrinjenih, nemočnih jutri lepše in bolj osmišljeno, kot je
danes; da bo odnos do njih bolj human in bolj spoštljiv.
Marijan Lačen
(Objavljeno tudi v Sobotni prilogi Dela, 11. 12. 2021)

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega kraja in okolice, ljudi, zgodovine, pridobitev,
problemov ..., da nam pošljete zapis ali vsaj idejo, koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem
časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literature.
Urednica
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CUDV

Projekt deinstitucionalizacije

V

Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem (CUDV Črna) od septembra 2020 dalje
poteka projekt »Deinstitucionalizacije«, s katerim bo
CUDV Črna na Koroškem izvedel prehod od institucionalne
v skupnostno obliko oskrbe.
Projekt omogoča ranljivim vrstam populacije, ne glede na
njihovo oviranost, samostojnejše življenje in zagotavljanje
osnovnih človekovih pravic, v skladu s Konvencijo o invalidih.
V CUDV Črna na Koroškem načrtujemo, da bomo v triletnem
obdobju trajanja projekta preselili večino uporabnikov iz
dotrajane centralne zgradbe v stanovanjske enote za 4–6
oseb v več koroških občin.
V okviru skupnostnih oblik oskrbe bodo v času projekta
formirani trije mobilni timi v Mežiški, Dravski in Mislinjski
dolini. Timi bodo sestavljeni iz različnih kadrovskih profilov,
ki bodo z izdelanim osebnim paketom podpore zagotavljali
uporabnikom kakovostno podporo v skupnosti.
V CUDV Črna potekajo z vidika deinstitucionalizacije
številne intenzivne aktivnosti, ki bodo skozi obdobje procesa
preobrazbe institucije v Center skupnostnih oblik oskrbe
uresničile zastavljene cilje.
Uporabniki, ki že več desetletij (nekateri že 50 let) živijo v
veliki in dotrajani stavbi, bodo na ta način lahko pridobili
ustrezen in zgleden bivalni standard, ki jim bo zagotavljal
zasebnost, večjo mero odločanja o svojem življenju
ter pravico do bivanja v skupnosti. S tem želimo slediti

sodobnim smernicam dela v socialnem varstvu ter s tem k
izboljšanju človekovih pravic v skladu s Konvencijo o človekovih pravicah.
Uporabniki bodo z ustrezno mero podpore po osebni meri
zaživeli v manjših enotah, v urbanih središčih lokalnih okolij,
bližje domu in primarnim družinam. Na ta način jim bo
zagotovljena večja socialna vključenost in krepitev socialne
mreže v okoljih, iz katerih prihajajo.
Projektni tim za deinstitucionalizacijo, skupaj z zaposlenimi
v CUDV Črna, ves čas trajanja projekta izvaja individualno
pripravo uporabnikov na preselitev, hkrati pa na preselitve
pripravljamo tudi lokalna okolja, kamor vstopamo. Ob tem
želimo uporabnikom zagotoviti, da bodo v nova okolja vstopali z novimi pogledi in spodbudami, ki jim bodo omogočale
živeti čim bolj samostojno življenje. Naloga in skrb območnih
timov bosta temeljila na podpori v skupnosti, ki bo naravnana na posameznika in ne na skupino, kot smo vajeni iz
življenja v institucijah.
Projekt se uspešno nadaljuje tudi v investicijskem delu za
gradnjo stanovanjskih skupin. 18. novembra letos je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. V tej fazi
gre za gradnjo 10 stanovanjskih hiš. Na lokaciji Mežica bosta
zgrajeni dve hiši, na lokaciji Ravne štiri, v Slovenj Gradcu
dve in v Dravogradu dve hiši. V Radljah ob Dravi načrtujemo
izgradnjo z manjšim zamikom zaradi urejanja OPPN.
Postopek javnega razpisa se zaključuje v sredini decembra,
v okviru tega pričakujemo,
da se bodo postopki odvijali pozitivno in bomo lahko
v začetku prihodnjega leta
že imeli sklenjene pogodbe
z izvajalci gradbenih del.
Gradnja bo potekala v letu
2022.
Naložbo sof inancirata
Evropska unija, v okviru
Evropskega socialnega
sklada in Evropskega sklada
za regionalni razvoj, ter
Republika Slovenija.
Obiskali smo
knjižnico v Črni
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Žana Avberšek
in Marko Vrečič

Na mladih svet stoji

»

Na mladih svet stoji«, radi rečemo. Mladi so tisti, ki
še imajo sanje, ki še verjamejo vanje in oni so tisti, ki
lahko dosežejo spremembe v svetu. Vendar potrebujejo
pri tem pomoč, nekoga, ki jim bo dal priložnost, odskočno
desko, da lahko nekje začnejo, in nekoga, ki jim bo zaupal.
In mladi v Črni imamo srečo, ker je ta naš »nekdo« Romana
Lesjak. Ne le da nam je dala priložnost, da v domačem kraju
ustvarimo boljše in nenazadnje tudi bolj zdravo, motivacijsko
okolje za mlade, ampak nas na vsakem koraku tudi spodbuja
ter nam včasih kaj za nas popolnoma nedosegljivega prinese
na pladnju. Naša županja je tista, ki je v prvi vrsti dala iniciativo, da mladi začnemo ne le živeti, ampak si ustvarjati in
prilagajati življenje glede na naše potrebe in želje. Zato, draga
Romana, en velik hvala v imenu ekipe Črjanske mladine in
vseh, ki so z nami, ter vseh, ki še bodo.
Prvi korak na poti k ustvarjanju mladim še bolj prijazne
občine so mladinski prostori v Kulturnem domu Črna, ki
so namenjeni vsemu, kar mladi pač potrebujejo. Sama sem
jih v času pisanja diplomske naloge uporabljala prav za to.
Opremljeni so namreč z mizami, stoli, omaricami, majhno
indukcijsko ploščo za kavo ali čaj, prav tako pa imajo dostop
do toalet na spodnjem kegljišču. Dobili smo torej osnovno
opremo, zdaj pa je v načrtu te prostore narediti še bolj
»cozy« in jih opremiti s sedežno, fotelji, lučkami, kakšno
mizo več, prav tako pa bomo v decembru te naše prostore
tudi božično krasili, tako da vabljeni vsi mladi, mlajši, tudi
malce starejši, da se z nami podružite in dodate svoj pečat.
V kratkem bomo dobili tudi računalnik, namenjen vsem, ki
ga morda doma nimajo, da lahko tam opravijo šolske naloge,
ki zahtevajo podatke z interneta ali pa za pisanje seminarskih nalog, zapiskov itd. Dogajale se bodo tudi delavnice
za otroke, druženje s starejšimi, igranje družabnih iger,
nenazadnje pa so v načrtu tudi »gavde«, da vsaj za kratek
čas pozabimo na trenutno situacijo, ki nam greni življenje.
Za leto 2022 imamo že zastavljene cilje, ki jih bomo uresničili
skupaj z vašo pomočjo. Zato pozivam vse mlade, da nam
zaupajo svoje ideje, predloge in želje ter se vključijo v aktivnosti Črjanske mladine in skupaj z nami začnejo ustvarjati
boljšo, bolj zabavno, predvsem pa bolj aktivno prihodnosti
mladih v naši občini.
O vseh dogodkih boste obveščeni na našem Instagram
računu crjanskamladina, kjer lahko tudi izrazite svoje predloge in želje, v kratkem pa prihaja tudi Facebook stran.
Za konec pa naj dodam še svoj razmislek o življenju v
najlepšem kraju na svetu.
Let me tell you something about Črna.
To je čudno lep kraj, obdan z goram pa povn dorih ldi. Pa
postmo tst, da smo Vas olimpijcev. Svda štejejo dosežki naših
športnikov pa svda se spoštuje njihov trud pa odrekanje, sam

to je sam en izmed razlogov, zaka je šta vasica “na konco
svta” tk lepa.
Res je, v Črni vsak ve vse o vsakmo. Mislim, ldi se na dnevni
bazi pravhamo drug o drugmo, mrm rčt, da smo še kr
kvatrnce, sam to pač v obzir vzameš, ko živiš v malmo krajo.
- Ti, a veš, da ga ona z onmo serje?
- Daj, eri se zajbavat, ma pa ja družino doma.
- Ja, res, ti prajim, ona mi je povedva, da jova je zadnč on vido
dol spoda pr onmo onemo.
- Marija, što si pa res nism mislava.
To je sam en izmed primerov. Skratka, vs vemo vse in pa še
več o vsmo pa vsakmo. Pa res se vtaknemo v ama čist vse. Ne
morš ga še posrat ne s komo, brez da bi vs vedli. Svaka čast
tstam, ko ste uspeli kaj skrt, sam saj mo še zvedli! Pa špotljivi
smo tut še kr. Najbol, bi lahk rekva. Pa nimamo trgovskih
centrov, Lidl al pa Hofr, pozabte. Zaj so nam še banko vzeli,
tk da mamo sam pošto. Pa bankomat, ko tri četrt cajta tk
ne deva. Sam mamo pa dva Mercatorja, kar pa tut ni kr tk,
al. Pa nimamo nekih fancy gostiln (več). Pa nimamo fitnesa.
Tedi pa šte pizdarije nč ni. Bogo za leđima smo, hvala bogo
za što Sleme. Pa največji dogodek je Turistični kedn al pa
ko Peca prot Akumulatorjo špila. Pač razn tga, da je lpo, bi
rek človek - nč kaj extra.
Sam ...
Smo pa ena vlka družina. In to taka, da ko se rešilc pele
skos Črno, te pr srco stisne, ko točno veš, da je nekdo, ko
ga poznaš. Prnas ne gremo v trafiko, ampak gremo k Anči.
Ne gremo v cvetličarno, ampak gremo k Tjaši. Ko prideš v
trgovino v Črno, pa išeš kaj, ne greš do prodajalke pa rečeš
»Dober dan, se opravičujem, a mate mogoč to pa to pa to.«
Ne, prnas prideš nt pa rečeš »Zdravo, Nada, a mate tst pa
tst.« Če nucaš kaj s pošte, greš k Andreji, ko Andreja vse
zrihta. Majce si devamo pr Blanki. Z GRS-jevcam smo si tut
na ti, tk da če ti kaj pride, mo kr po Instagramo napišeš, ke s
pa naj te pride rešit. Ko pride jagr s klobuko pa veji na desni
strani, mo tut, če maš kake zadržke, rečeš »lovski blagor«.
Ko gremo v Kurnika, v bistvo gremo k Olgici. Vs vemo, kdo
je Pepi pa da bo prš po 4 po 1 cent. Če nucaš kaj extra, te ni
sram poklicat županjo, pa rčt »Zdravo, Romana, a mi lahk
što pa što zrihtaš.« Iz trgovine hodiš včas 1 uro, ko mrš mavo
počvekat z ldmi, ko se tk vs poznamo. Če si kelnerca, doro
veš, kda bo kdo prš, kam se bo usedo, ka bo piv, pa ka ti bo
reko. V gostilni, ko se vsedeš zravn k mizi dov, ne rečeš sam
»js bom en per«, ampak še »pa što daj še eno«. Pa v Senico
gremo radi zmern, ko je mama (Lila) na šihto. Četud se radi
oberamo, znamo pa skop tut stopit, ko je trba (predvsm
prot Mežičarjam!).
In zarad vsga tga se nikjer na svto nem počutva bol doma
ko pa v Črni.
Ana Mostnar
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Črjanske karte

V

mesecu septembru smo na skupnem dogodku v
Kulturnem domu predstavili enega od številnih
projektov, ki se odvijajo v Črni. Projekt smo
poimenovali Črjanske karte, saj upodabljajo različna bajeslovna bitja iz Črne in okolice. Sicer imamo v črjanski zgodovini kar nekaj znanih Črjanov, a vseeno ne dovolj, da bi jih
lahko nabrali v takšnem številu, ki bi zadostovalo za izdelavo
celega seta kart. Za prave špilkarte, kot jim rečemo, potrebujemo namreč devet moških in štiri ženske like. Imamo pa
zato Črjani bogato ustno slovstvo. Vrsta bajeslovnih bitij,
ki še živijo v različnih pripovedkah, legendah in pravljicah,
je bila izhodišče za oblikovanje črjanskih kart. Tako so na
kartah upodobljeni liki: kralj Matjaž, Alenčica in vojak, nato
povodni mož, sv. Uršula in pastir; sledijo gozdni mož, divja
jaga in šokpnek ter v zadnjem sklopu še gorski škrat, žal
žena in perkmandlc.

Črjanske karte
Črjanske karte so nastajale s pomočjo mlade oblikovalke Ane
Vičič, ki je bila pred zahtevno nalogo. Za nekaj od upodobljenih bitij namreč ne vemo, kako natančno izgledajo. Če
imamo vsaj približno predstavo o tem, kakšen naj bi bil
kralj Matjaž s svojo Alenčico, vemo toliko manj, denimo, o
izgledu gozdnega moža. Izročilo govori o njem le, da je bil
sila močan in imel opičjo postavo. Še trši oreh je bila jaga
baba, ki jo pripovedke opisujejo le kot strašno šumenje po
gozdu, spremljala naj bi jo okostja majhnih živali, v rokah
pa naj bi nosila sekiro. Tudi škopnek je eno tisith bitij, ki je
glede izgleda precej izmuzljiv. Pripovedke govorijo, da je

lahko menjal podobe in se tako pojavljal sicer v zelo različnih,
a vedno z ognjem in dimom povezanih oblikah. S študijem
različnega gradiva tako pravljic in drugih virov so se počasi
pričele kazati podobe črjanskih kart.
Kot vsake karte imajo tudi črjanske štiri barve: srce, karo,
pik in križ. Vsaka od barv je povezana z zgodbami iz Črne in
okolice, ki govorijo o posameznem bajeslovnem bitju. Za srce
so izbrani liki, ki jih odlikuje predvsem srečna ljubezenska
pripoved med kraljem Matjažem, Alenčico in srčnostjo ter
zvestobo Matjaževih vojakov.
Srce: kralj Matjaž, Alenčica in vojak
Na Koroškem je v davnih časih vladal kralj Matjaž. Bil je dober
in pravičen kralj, ki je dal kovati same zlatnike. V tistih časih
med ljudmi ni bilo pomanjkanja, vrata njegovega gradu pa so
bila noč in dan odprta za vse ljudi. Zaročenka kralja Matjaža
je bila Alenčica. Po vseh kraljestvih je bila znana po svoji
lepoti in dobrosrčnosti. O njej je slišal tudi turški sultan, ki
jo je ugrabil in odpeljal v svoj šotor. Ko je kralj Matjaž opazil,
da je Alenčica izginila, je zbral svojo vojsko in napadel Turke.
Turki so se borili, a jih je kralj Matjaž premagal in pognal v
beg. Alenčico je našel v najlepšem od sultanovih šotorov
in jo odpeljal na svoj grad, kjer sta se poročila. Nista živela
dolgo v miru, ko se je nad kralja Matjaža in njegovo kraljestvo
zopet zgrnila velika vojska. Kralj Matjaž se je sicer boril, a je
videl, da je bilo sovražnikov veliko več od njegovih zvestih
vitezov. Ko je že mislil, da bo poražen, se je odprla gora Peca.
V njej so se zasvetili veliki zakladi in kralj Matjaž se je lahko
s svojo vojsko v goro umaknil. Utrujeni vojaki in kralj Matjaž
so v varnem naročju Pece posedli in zaspali. Tam počivajo še
danes in ko se bo brada kralja Matjaža devetkrat ovila okrog
kamnite mize, za katero kralj Matjaž spi, in ko bo ljudem
zopet zelo hudo na svetu, se bo prebudil ter s svojo vojsko
in Alenčico zavladal svetu. Takrat se bosta na svet vrnila
pravičnost in blaginja.

Ena od skic kralja Matjaža in njegova končna podoba.
Trije osnutki divje jage, kot jih je zasnovala oblikovalka Ana
Vičič.
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Ena od skic Alenčice, v ozadju katere je skala, ki se je odprla,
ko se je Matjaž umikal s svojo vojsko, in slika njene končne
podobe na kartah.
Karo je zasnovan na zgodbi o sporazumu med povodnim
možem in sv. Uršulo, vse skupaj pa je začinil še prebrisani
pastir s Pudgarskega.
Karo: povodni mož, sv. Uršula in pastir
Nekoč je bilo na Uršlji gori veliko jezero, v katerem je živel
povodni mož. Večkrat mu je bilo dolgčas, saj so tja le redko
zahajli obiskovalci. Želel si je, da bi se preselil bližje k ljudem.
Nekega dne pa je prišla mimo sv. Uršula. Gora in njen mir sta
ji bila zelo všeč, zato je povodnemu možu rekla, naj prenese
svoje jezero na ravnico na Pudgarskem (pod Smrekovec).
Najverjetneje gre za današnje Črno jezero. Tam bo bližje
ljudem, Črjani kar radi zahajo pod Smrekovec. Kjer je na
gori bilo jezero, so ljudje nato zgradili cerkev sv. Uršule. Sv.
Uršula je bila tod okoli od nekdaj zelo čislana tudi zaradi
svoje dobrosrčnosti. Spomnimo, da se je, ko je stopala po
Gori, pod njeno dobroto zmehčala tudi skala, zato lahko
pod vrhom še danes vidimo njeno stopinjo, udrto v to skalo.
Kljub temu da je sv. Uršula želela svoj mir, je njeno svetišče
postalo priljubljena romarska izletniška točka.
Ko je povodni mož že nekaj časa zadovoljno kraljeval v
steklenem gradu, ki si ga je postavil na dnu jezera pod Smrekovcem, je na njegovo obrežje prišel kozji pastir. Bilo mu je
dolgčas in je v vodo prišel metat sprva majhne, potem pa
vedno večje kamne. Preizkušal se je, kako je močan, in zato
je daleč v jezero, na sredo vode, zalučal velik kamen. Na
lepem so se valovi pričeli večati in večati, dokler se ni na
površini pokazal sam povodni mož. Jezno je vprašal, kdo je
vrgel kamen, ki je med obedom zbil žlico njegovemu sinu iz
rok. Pastir je bil prebrisan in pokazal na kozo, ki se je pasla
ob jezeru. Povodni mož je besno stegnil roko, pograbil kozo
in za vedno izginil z njo pod gladino.

Povodni mož, sv. Uršula in pastir

Barvo križa zaznamujejo zgodbe o bitjih, ki niso bila vedno
naklonjena ljudem. Včasih so jim sicer lahko pomagala, a
jih pogosteje na najrazličneje načine kaznovala ali jim celo
škodovala.
Križ: gozdni mož, divja jaga in škopnek
V globokih gozdovih nad Črno je nekoč živel velik in silno
močan gozdni mož, ki pa ni bil kaj prida pameten. Pravijo,
da je imel zelo močne roke in opičjo postavo. Večkrat je
hodil h kmetom, jim pojedel vse, kar so imeli, nato pa zaspal
na krušni peči. Nekoč pa pride mimo potpotnik, ki je na
verigi peljal medveda. Ko je prišel v hišo, sta se medved in
gozdni mož prijela in medved ga je grdo zdelal. Vse krvav in
pokraspan je gozdni mož moral zbežati. Dolgo ga ni bilo na
spregled med okoliške ljudi. Čez čas pa gozdni mož globoko
v gozdu le sreča tega kmeta in ga vpraša: »Ali še imaš tistega
hudega mačka?« »Seveda!« mu je odvrnil kmet in od takrat
gozdnega moža zaradi strahu pred tem vražjim mačkom ni
bilo več na spregled.
Strah in trepet gozdov je tudi divja jaga. Posebej naj bi se je
bali divji lovci ali drugi nepošteni ljudje. Pravijo, da jim divja
jaga po smrti vzame njihovo dušo. Sicer odeta v črnino in
kosti hiti po gozdu in se oglaša kot trop živali, ki mijavkajo,
lajajo ter tulijo. Vedno jo spremlja močan veter, v rokah pa
nosi sekiro. Kdor jo sliši, se mora nemudoma uleči v kolesnico na kolovozu ali usesti na drevesni panj, v katerega je
urezan križ. Marsikomu se je namreč že zgodilo, da tega ni
storil, zato ga je divja jaga kaznovala tako, da mu je zasadila
sekiro v križ ali kakšen drugi del telesa. Nesrečnika je zelo
bolelo in ni bilo zdravnika, ki bi mu lahko pomagal. Po letu
dni se je divja jaga vrnila na isto mesto, tam pa jo je moral
čakati nesrečnik s sekiro. Takrat je rekla: »Lani sem dala,
letos pa vzela!« in mu izdrla sekiro, človeku pa je bolečina
popustila. Divja jaga še danes hodi po gozdovih okrog Črne.
Škopnek naj bi na zemljo prišel kot zvezdni utrinek. Bil je
najlepša zvezda repatica, a ker se je prevzel, so ga bogovi
kaznovali tako, da so mu odsekali rep. V Črni se je naselil v
Šumahove peči. Škopnek je lahko zavzel različne podobe.
Največkrat si ga lahko videl v obliki leteče goreče metle ali
šopa slame, ponekod se je pokazal kot žareča ptica ali lep
kot mladenič. Če kdaj niso pazili na novorojenčke, je škopnek
dobil nad njimi oblast in jih mučil tako, da je sedal na njih
ali jim je pihal dim pod nos. Ko sta enkrat slišala hlapec in
dekla, kako joka še ne enoletni sin v hiši, sta se vrnila s polja
in videla, da ga je vzel šokpnek. Vedela sta, da ga bosta dobila
nazaj le, če prižgeta tresko na obeh koncih in vstopita v
hišo. Takrat je škopnek izgubil oblast nad otrokom ter za
vedno izginil.

Na
računalniškem zaslonu
nastajajo podobe
perkmandlca in
škopneka.
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Barva pika je povezana s tremi bitji: kraljem podzemlja gorskim škratom, plašnimi in dobrotljivimi bitji, ki so gospodovale po umaknjenih delih gozdov v hribih ter pomočnikom
rudarjev. Če je gorski škrat vladal podzemlju in imel silne
zaklade, so na površju živele in imele posebne magične moči
žal žene. Tako so gorski škrat, žal žene in perkmandlc so
večkrat pomagali kmetom in rudarjem, marsikdaj pa so jih
lahko tudi kaznovali.
Pik: gorski škrat, žal žena in perkmandelc
V najglobljih jamah Pece živi pravičen in silno bogat gorski
škrat. Je kralj podzemlja in v njegovih podzemnih dvoranah se
skrivajo velika bogastva, saj hrani tam zlato, srebro, diamante
in druge drage kamne. Nekega dne so šli na delo štirje rudarji
v rov v Podpeci. Sicer so jamo dobro poznali, a tisti dan se
je pot po njej zdela drugačna. Rov se je naenkrat razširil in
znašli so se v veliki dvorani, polni zlata. Gorski škrat jim je
rekel: »Vzemite, kolikor potrebujete za življenje!« Rudarji
pa so si objestno začeli tlačiti zlata in diamantov v žepe in
nahrbtnike. Ko so pričeli zajemati zlato še v klobuke, se je
gorski škrat ujezil in rekel: »Požrešnost kaznujem!« V hipu
se je vse spremenilo v navadno kamenje, dvorana je izginila
in z njo tudi gorski škrat. Rudarjem je bilo kasneje sicer žal,
a gorskega škrata niso videli nikoli več.
Gorski škrat je bil kralj pod zemljo in je vladal drugim škratom.
Posebej znani so bili perkmandelci, ki so s svojimi svetilkami
hodili po jamah in radi priskočili na pomoč rudarjem med
njihovim delom. Večkrat so jim naznanjali nevarnosti. V
zameno, da so perkmandelci rudarjem pokazali žile svinčene
rude ali pomoč pri kopanju, so jim morali dati del svoje
malice. Če pa se je rudar prevzel ali kdaj povedal, zakaj lahko
toliko nakoplje ali kdo mu je pokazal svinčeno rudo, se je
perkmandelc skril in se nikoli več vrnil.
Če so pod zemljo ljudem pomagali škratje, so na pobočjih
Pece, Smrekovca in Olševe kmetom pomagale žal žene. To
so bile lepe, visokorasle ženske, z gostimi, lepimi, dolgimi
lasmi, ki so poznale skrivnosti narave. Večkrat so pomagale
žeti žito. Pomagale pa so le takrat, če so jim žanjice izročile
srpe, ki so jih držale v rokah ženske, ki niso pljuvale v roke.
Žal žene so bile pridne pri delu, kmetje pa so jih imeli radi
tudi, ker so izjemno lepo pele.
Ko je kmetom pretila lakota, so govorile sredi zime: »Bob
sej, bob sej!« Kmet je tako posul po snegu nekaj boba, ki so
ga žal žene skuhale. Prihodnje leto pa je imel tako obilno
letino boba, kot bi ga v desetih letih skupaj ne obrodilo. S
svojo magično močjo so žal žene pogosto obvarovale kmete
pred hudimi časi.
Ena morda nekoliko manj znana zgodba pa govori o tem,
kako je Črna sploh nastala. Lik pastirja, ki nastopa v tej
zgodbi, je bil izbran za karto jockerja.
Jocker: črjanski pastir
Nekoč naj bi bil na območju, kjer danes leži Črna, temen in
zelo gost gozd. Po legendi naj bi vas nastala tako, da je tod
mimo prišel pastir, ki je iskal svojo čredo izgubljenih ovac.
Končno je čredo le našel, a ker je bil že mrak, si je zakuril.
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Naenkrat se je ogenj razširil in preden se je zavedal, je bilo
vse v plamenih. Pastir je komaj rešil sebe in svojo čredo. Ko
se je požar polegel, se je odprla čistina, na kateri si je izdelal
kočo. Kmalu so pričeli tja prihajati še drugi ljudje in zidati
hiše. Voda, ki je tekla mimo, je včasih prestopila bregove.
Tam je bilo dosti pepela in saj od velikega požara, zato je
bila voda večkrat črna. To je bil razlog, zakaj so prvo naselje
pričeli imenovat Črni potok, kar pa so kasneje skrajšali kar
v ime Črna.

Skica s svinčnikom, na
osnovi katere je nastala
podoba jockerja - prvega
Črjana.

Končna podoba pastirja, ki
velja za prvega prebivalca
Črne.

Z lokalnim izročilom je povezana tudi hrbtna stran kart.
Tam se nahaja t. i. trontamora. Trontamora je lahko bila na
eni strani bitje, ki je ponoči prinašalo nočne more otrokom.
Večkrat se omenja, da se je lahko mora ulegla na spečega in
sesala njegove prsi. Pogosteje kot bitje pa se pojavlja trontamora kot znak, ki ima žarkasto ali zvezdasto obliko. Ta
znak smo izbrali tudi za hrbet kart. Obstaja vrsta različic teh
znakov, ki so se narisani ali izdolbljeni pojavljali na slemenih
hiš, na glavnem tramu osrednjega hišnega prostora, v zibkah
otrok itd. To je bil namreč znak, ki so ga uporabljali zato, da
je odganjal zle sile in bitja od posameznika ali hiše.
Trontamora naj odžene tudi od vas vse slabo in vam v novem
letu prinese sreče povsod, tudi pri igranju črjanskih kart.
Dodam naj še, da so črjanske
karte na prodaj v TIC-u in na
Občini Črna.

Hrbtna stran črjanskih kart s
simbolom trontamore.
Dr. Tomaž Simetinger
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Odbojkarski klub Črna

M

alo iz zgodovine
Odbojkarski klub Črna je bil ustanovljen kot sekcija
TVD Partizan Črna, društva za športno vzgojo in
rekreacijo, leta 1967. Odbojka pa se je v Črni pričela igrati že
davnega leta 1929, ko je koroško okrožje društev Sokol v Črni
organiziralo odbojkarski turnir, na katerem so sodelovale
ekipe iz Žerjava, Mežice in Guštanja. Moška ekipa OK Črne
je v različnih kategorijah od mlajših in starejših dečkov,
kadetov, mladincev in članov, tekmovala v letih 1967 do
2016 v različnih ligaških tekmovanjih. Ženske ekipe pa so
prav tako v različnih starostnih kategorijah pričele igrati
leta 1974 in igrajo tudi še danes. V tem času je bilo v OK Črna
registriranih 144 moških in čez 300 žensk, vadilo pa jih je 25
odbojkarskih trenerjev.

smo prvo tekmo izgubili, že naslednjo na Ptuju pa gladko
zmagali. Nato je sledil tesen domači poraz proti vodilni ekipi
iz Slovenske Bistrice, naslednje tri tekme proti Mežici, Celju
in Ljutomeru pa smo gladko zmagali brez izgubljenega seta.
Trenutno zasedamo drugo mesto na lestvici in upamo,
da ga bomo z dobrimi igrami v naslednjih tekmah proti
ekipam Dravograda, Vuzenice in Prebolda zadržali do konca
jesenskega dela prvenstva. V spomladanskem delu pa zopet

Članice nastopajo v 3. državni ligi
V sezono 2019/2020 in 2020/2021 je ekipa članic pod
vodstvom trenerja Rada Krenkarja uspešno nastopala
v 2. državni odbojkarski ligi. Zaradi epidemije in zaostrenih ukrepov je bil odigran samo pomladanski del sezone
2020/2021. Odigrale so enajst tekem, štiri zmagale in
osvojile osmo mesto, kar jim je zagotovilo obstanek v drugi
ligi. Priprave na sezono so se pričele 16. avgusta v domači
telovadnici in od 26. do 29 avgusta nadaljevale v Brestanici,
kjer so igralke pridno nabirale kondicijo in odigrale dve
prijateljski tekmi. Štiri dni druženja pod isto streho in dobro
načrtovani treningi so bili dobra napoved za izpolnitev
zastavljenega cilja, saj je v ekipi zrasel prijateljski duh, ki
je v kolektivnih športih, kot je odbojka, še kako potreben.
V mesecu septembru so se tri ključne igralke odločile, da
iz zdravstvenih in osebnih razlogov prenehajo z igranjem
odbojke. Znašli smo se v zelo neprijetni situaciji oziroma
pred težko odločitvijo, ali je smiselno s tako okrnjeno ekipo
še nastopati v 2. ligi. Po temeljitem premisleku vodstva in
soglasni odločitvi igralk smo se vsi strinjali, da bomo tekmovanje nadaljevali v 3. državni ligi. S pomlajeno ekipo smo 16.
oktobra pričeli z igranjem v 3. ligi proti ekipi Benedikta. Žal
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startamo na prvo mesto in ponovno uvrstitev v 2. državno
ligo. Vsi ljubitelji odbojke ste lepo vabljeni na oglede tekem
v telovadnico OŠ Črna. Pogoj za ogled tekme je obvezno
nošenje maske in izpolnjen PCT pogoj za vse starejše od
12 let.
Milan Kumer, predsednik TVD Partizan OK Črna

Šahovski klub Črna na Koroškem

Š

ahovsko dogajanje je bilo tudi v letu 2021 zaradi znanih
razmer okrnjeno. V klubskih prostorih smo se šahisti
srečevali le od aprila dalje. Šahiranja se je udeleževalo
manj šahistov kot v časih pred epidemijo. Tudi šahovskih
turnirjev na Koroškem in drugod ni bilo veliko.
Odpovedati smo morali turnirje za Koroški ciklus, ki jih
skupaj organiziramo s koroškimi šahovskimi klubi ŠK Slovenj
Gradec, ŠK Fužinar, KOŠK Dravograd in klubom iz avstrijske
Koroške Schahmaty iz Rudna. V letih 2020 in 2021 smo skupaj
lahko izvedli le sedem takih turnirjev. Ekipa šahovskega kluba
Črna se v letu 2021 ni udeležila tekmovanja v 3. ligi vzhod,
ki je sicer potekala v okrnjeni sestavi.
Šahovski krožek trenutno poteka v Osnovni šoli Črna na
Koroškem. Vanj je vključenih kar nekaj mladih šahistov, ki
spoznavajo to kraljevsko igro in se je učijo. Šolskih šahovskih
tekmovanj v preteklem šolskem letu ni bilo. Upamo, da jih
bomo v tem šolskem letu lahko izvedli.
V času Koroškega turističnega tedna smo izvedli tradicionalni šahovski turnir. Udeležilo se ga je 18 šahistov. Prvo
mesto je osvojil Marko Vrečič, drugi je bil Fikret Šahinović,
tretji pa Gregor Šmon. Ostali črjanski šahisti so zasedli
naslednja mesta: 6. Ivan Podlesnik, 7. Ciril Sonjak, 11. Mitja

Fikret Šahinovič, Marko Vrečič, Gregor Šmon

Šahovski turnir na Koroškem turističnem tednu

Pranjič, 13. Zdravko Burjak, 16. Jože Modrej, 17. Veljo
Čagorović in 18. Alojz Golob.
4. septembra smo v Črni že tretjič, po letih 2012 in 2016,
gostili srečanje dopisnih šahistov Slovenije. V sklopu seje
Sveta za dopisni šah Šahovske zveze Slovenije so bila podeljena priznanja za dosežke dopisnih šahistov v zadnjih dveh
letih. Udeleženci srečanja so si ogledali Črno in ob zaključku
dneva odigrali še šahovski turnir. Udeležence srečanja je
pozdravila županja mag. Romana Lesjak, ki je tudi sodelovala
pri podelitvi pokalov, medalj in drugih priznanj. Predsednik
Sveta za dopisni šah Marko Coklin je v zahvalo za organizacijo srečanja županji Romani Lesjak in Mitji Pranjiču predal
knjižno darilo.
Verjamemo in želimo si, da se bodo razmere izboljšale in
se bomo v naslednjem letu 2022 lahko ukvarjali s šahovsko
igro, kot smo se v časih pred začetkom epidemije.
Mitja Pranjič
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Planinski filmski večer
Planinski filmski večer Emila Milana Savellija, ki je ob prvi
izvedbi bil mišljen le kot enkraten dogodek, je prerasel
v tradicionalno letno prireditev. V letošnjem letu (zaradi
korone smo ga iz februarja prenesli v junij) smo organizirali
peto izvedbo, za naslednje leto pa pripravljamo že šesto,
18. februarja 2022. Ob vsaki izvedbi je bila dvorana Kulturnega doma skoraj polno zasedena. To nam je bil motiv, da
smo organizirali naslednje večere in so le-ti sedaj postali
že tradicionalni. Kot rečeno, pa je bila prireditev prvotno
mišljena le kot enkraten dogodek, s katerim bi počastili
Emila Milana Savellija kot navdušenega hribovca, filmarja
in dolgoletnega predsednika našega društva, Planinskega
društva Črna na Koroškem.
Osnovna ideja večera pa je skozi vseh pet izvedb ostala enaka
in takšna ostaja tudi v bodoče: planinski filmski večer je
razdeljen na dva dela. V prvem delu so prikazani filmi Emila
Milana Savellija, ki jih je posnel v svoji dolgi filmski karieri.
Njegovi filmi po eni strani kažejo njegov subtilen odnos
do ljudi, do narave ter njegovo kot rojeno filmsko oko. Po
drugi strani pa so dobro pričevanje naše planinske in tudi
splošne preteklosti; so spomin in ogledalo naši preteklosti.
Pa še marsikdo sebe najde v kakšnem prizoru, ko je bil še v
rosnih letih, kar filmom daje še poseben čar. V drugem delu
filmskega večera pa se prikažejo filmi aktualnih filmarjev
in fotografov s Koroške ali pa je v filmih drugih avtorjev
upodobljena koroška krajina. Filmski večer je edinstven in
poseben po tem, da daje v ospredje Koroško in Korošce. S
tem se razlikuje od drugih filmskih srečanj, ki prikazujejo
filme svetovnih avtorjev in posebnosti ter lepote celega
sveta. S tem mogoče nekoliko trpi pestrost filmske ponudbe
kot tudi njena kvaliteta. Ampak kljub temu bo filmski večer
ostal zvest samemu sebi in bo še nadalje skrbel za promocijo
koroških filmsko-fotografskih ustvarjalcev ter prikazom
lepot in zanimivosti naše krajine. Kot kaže, je takšna
usmeritev filmskega večera dovolj aktualna, saj smo doslej
na vseh večerih uspeli skoraj napolniti Kulturni dom v Črni.
V kolikor pa bo večer vztrajal še prihodnja leta, se bo njegova
struktura morala spremeniti. Zmanjkalo bo namreč filmov
E. M. Savellija in vrzel bodo morali v celoti napolniti filmi fotografije aktualnih gorsko-hribovskih ustvarjalcev. Doslej
odziv le-teh še ni bil takšen, da bi zapolnili cel večer. Vemo
pa, da mnogo planincev, alpinistov, pohodnikov, gorskih
kolesarjev, reševalcev veliko snema in fotografira. Mnogi
seveda predvsem in samo za sebe. Verjamemo pa, da so
nekateri tudi zainteresirani, da njihove stvaritve vidi širša
javnost, širši krog prijateljev, krajanov, Korošcev. In vse te
vabimo, da se odzovejo na naš razpis za filmski večer, ki ga
redno, vsako leto, objavljamo v mesecu novembru.

Ker smo prepričani, da ti filmski večeri plemenitijo in
bogatijo našo hribovsko kulturo v kraju, kot je Črna, pa
smo s hribi tako ali drugače povezani in tudi odvisni od
njih, upamo, da bo pri organizatorjih še toliko elana, da
bodo večer organizirali, pri ustvarjalcih toliko ustvarjenega,
da bodo zadostili razpisu večera, pa toliko korajže, da se
bodo prijavili na razpis, in pri gledalcih toliko interesa, da
bo dvorana Kulturnega doma solidno zasedena. Če bo v
prihodnosti izpadel le eden od treh pogojev, se bo filmski
večer moral posloviti in žal oditi v pozabo. To pa bi bilo
verjetno škoda.
Planinsko društvo
Črna na Koroškem

Vabilo na lanski filmski večer
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Srečanje krajanov Bistre in
Ludranskega Vrha

N

a lepo oktobrsko soboto
smo se krajani Bistre in
Ludranskega Vrha srečali
na turistični kmetiji Smrečnik –
Gorza na tradicionalnem srečanju
krajanov. Pričetek druženja smo
otvorili s sveto mašo in si nato
privoščili lovski golaž. Za vse
udeležence je Občina pripravila
lepo darilo v obliki majic. Družili
smo se ob peki kostanjev, igranju
odbojke ter ob ostalih družabnih
igrah. Za naše najmlajše je bil
organiziran skriti zaklad. Naše
pridne gospodinje so poskrbele
tudi za sladke dobrote, ki smo si
jih ob pogovoru in pijači privoščili.
Iskrena zahvala domačim na
Turistični kmetiji Smrečnik –
Gorza, Lovskemu društvu Bistra
in županji občine za donirano je vložila kar nekaj sredstev v čiščenje brežin in namestitev zaščitne mreže na cesti
pomoč, da smo lahko tako kot Jasa–Stane. Poleg tega so asfaltirali odsek cestišča pri Najevski lipi. V upanju, da se
vsako leto srečanje organizirali. bodo cestna dela izvajala še naprej, se občini in županji iskreno zahvaljujemo.
Se pa v našem kraju tudi nekaj
dogaja na področju cest. Občina
Tanja Šepul

Upokojenci
kljub covid omejitvam aktivni

D

ruštvo upokojencev v začetku leta pripravi program
dela na osnovi potreb in želja naših članov. Omogoča
nam, da se vključujemo aktivno na različnih področjih
- da se izobražujemo, ohranjamo psihofizične sposobnosti,
da bogatimo medčloveške odnose, da prepoznamo pomen
vključevanja v društvo ter da smo v čim večjem številu soustvarjalci in izvajalci tega programa.
Kljub temu da so nam bile v letošnjem letu te aktivnosti
omejene, saj nas je epidemija prikrajšala za marsikaj, smo
poskrbeli za dejavnosti pri uresničevanju ciljev projekta
»Starejši za starejše«, pri obiskih naših članov ob praznovanju njihovih jubilejev, pri sodelovanju pri organizaciji
»varna pot v šolo« ter pri aktivnostih za zadovoljevanje
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potreb s področja kulture, športa in drugih sprostitvenih
dejavnosti.
Naši člani in članice se športno udejstvujejo v kegljanju,
rekreaciji, šahu, kolesarjenju in smučanju. Skozi celo leto
kegljajo pod pogoji PCT ter se udeležujejo tekem po koroški
regiji.
V sklopu Koroške pokrajinske zveze DU smo v juniju organizirali šahovski turnir, katerega se je udeležilo pet ekip oz.
31 udeležencev.
Tudi razvedrilne dejavnosti poskušamo uresničevati. Tako
smo v mesecu maju organizirali pohod na Brinjevo goro. V
lepem sončnem vremenu in v prijetnem vzdušju je po mnenju
vseh navzočih pohod uspel.

DRUŠTVA

Ponosno je naš član Jože Gorišek ponesel slovensko olimpijsko
baklo del poti po Črni in s tem prispeval naš del k skupnemu
dogodku Slovenije za Olimpijske igre Tokio 2021.
Za sodelovanje pri otvoritvi Koroškega turističnega tedna, ki
poteka v Domu starejših na Fari, so članice skupine Solzice
in Alenčice spekle kekse, s katerimi smo pogostili naše člane
in ostale občane Črne, ki so nastanjeni v domu.
Kljub našim zrelim letom pa v nas še vedno tli adrenalinski
duh, saj se je sončno nedeljo v septembru po črjanski jeklenici
spustilo kar devet naših članic in članov.
Tudi pri Evropskem tednu mobilnosti smo sodelovali na
stadionu NK Peca, kjer so potekale delavnice za starejše
»Ostanimo mobilni, aktivni, fit.«
Precej naših članov se je v mesecu oktobru udeležilo tudi
srečanja starostnikov, ki ga vsako leto pripravi gospa županja.
Omeniti je potrebno, da smo lahko vse aktivnosti v zadovoljivem obsegu izvajali tudi v teh izrednih razmerah, predvsem zaradi zavednosti naših članov, da je cepljenje proti
COVID-19 nujno, če hočemo normalno življenje. Večina
tistih, ki se redno družijo na športnem področju, so polno
precepljeni, veliko že s tretjim - poživitvenim odmerkom.
Žal pa razglašene epidemije in covid okužbe precej posegajo
v naše dejavnosti. Tako nam ni uspelo organizirati svečane
razgrnitve novega prapora, tridnevnega izleta v Istro in
enodnevnega na Roglo. Tudi merjenje krvnega tlaka in sladkorja v naših prostorih do meseca oktobra nismo izvajali.
Želimo si, da bi leto, ki je za vse nas tako posebno, tako
neobičajno, takšno, da bi ga vsi najraje čim prej pozabili,

hitro minilo, da bi se vrnila leta, ko smo se z zadovoljstvom
srečevali brez mask, se rokovali, se veselili in družili.
Zaradi vseh omejitev, ki so bile potrebne, nobena aktivnost
ni potekala, kot bi morala, pa kljub temu bi rada poudarila,
da je nekaj ljudi, ki prostovoljno, brez plačil opravljajo svoje
poslanstvo v prid društvu in tudi kraju. Največje plačilo za
njihovo delo so prijazne besede in stisk roke, ki pa v teh časih
tudi ne pride v poštev in se ljudje nekako odtujujemo, zato
upam, da boste tisti, ki ste pripravljeni karkoli narediti prostovoljno, to tudi opravljali še naprej, v zadovoljstvo vseh nas.
Želim in upam, da bo zajezitev covid virusov v interesu

nas vseh, kajti lahko jih ustavimo samo s svojim odgovornim
ravnanjem vsakega posameznika, ki je edini ključ pri obvladovanju epidemije. Le tako bomo lahko nadaljevali s športnimi, rekreacijskimi in sprostitvenimi aktivnostmi.
Vsem želim zdravja in moči, da bi se skupaj in vsak zase
kakovostno starali in nekaj svoje dragocene energije še
naprej vlagali v delo našega društva.
Zala Močnik,
predsednica Društva upokojencev Črna na Koroškem
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Cvetličarna Pušlc

N

azaj v mesec marec 2020: kot strela z jasnega
pri poročilih izveš, da ne smeš več imeti odprte
cvetličarne, ne spadaš med izjeme. Ne veš, za kako
dolgo, ne veš nič, prebiraš maile, gledaš poročila, kličeš
vsepovsod, nihče ne da pravih odgovorov ... cvetličarna
ostaja do nadaljnjega zaprta.
Po mesecu dni končno dobim informacijo, da če v cvetličarni
prodajam sadike, lahko odprem, seveda ob navodilih oz. pod
kakšnimi pogoji. Ni problema, vse uredim (na vratih en kup
novih obvestil: obvezna ustna zaščita, razkuževanje rok,
omejeno št. oseb v prostoru ...), cvetličarno odpremo z nekaj
zelenjavnimi sadikami, zunaj pa seveda še sneg. Nekako
prebrodimo april, maj, tedensko sem lepila obvestila na
vrata in okna, kaj je pogoj za vstop, inšpektorji pa so izvajali
kontrole, če se držimo navodil.
S strankami v prvem valu ni bilo težav, nekako so kar sprejeli
pogoje, včasih je kdo zavil z očmi ali pa me kam poslal, ko
sem ga opozorila za masko. Vsi smo bili nekako prestrašeni,
zgodilo se je nekaj novega in nismo točno vedeli, kaj in kako.
Poletje mine, skoraj smo se že vrnili v normalno življenje,
a spet porast okužb, spet na trnih, ali se bo zaprlo, bliža se
september, naročiti je treba material, ne veš koliko, ne veš,
a boš lahko delal ali ne; potniki te priganjajo, želijo naročila,
na borzi cene iz dneva v dan rastejo, sploh ne veš več, kaj
storiti. Nekako “preguramo” čez prvi november z vsemi
danimi ukrepi, ko spet izobesim obvestilo, da je do nadaljnjega cvetličarna zaprta. Nisem vedela, ali naj se predam
ali se naj nekako borim naprej: stroški ostajajo, prometa
ni, ne veš, kako dolgo bo zaprto, ali se boš pobral iz vsega
tega ... dogajale so se res grozne stvari. Pri vsem skupaj
pa je bilo najbolj žalostno to, da so živilske trgovine lahko
prodajale cvetje, lončnice, aranžmaje in božično dekoracijo,
cvetličarne pa so morale biti zaprte.
Pri tretjem zapiranju smo lahko prodajali na prevzem in
dostavo na dom. Izdelke in določene artikle sem objavljala
na spletu, ker pa je bil tedaj prehod občin prepovedan,
sem vsako soboto po končanem delu dostavljala izdelke
po Koroški. Tako nekako sem prišla do konca leta 2020 z
mislijo, konec je ... Obrnemo nov list, novo leto, novi izzivi,
ampak cvetličarna še vedno zaprta. V začetku februarja se
obeta odprtje (vstop dovoljen posamezno), novi pogoj za
zaposlene je testiranje enkrat tedensko, a sprejmeš vse,
samo da lahko odpreš, da vidiš stranke, da spregovoriš z
njimi, takrat pozabiš na vse slabo, kar je bilo.
Z vsemi možnimi ukrepi cvetličarna lahko obratuje in se
nekako privadimo pravil: maska, razkuževanje in varnostna
razdalja, enkrat omejitev oseb, drugič spet ne. Skoraj dnevno
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so se spreminjala pravila. Dobili smo drobtinice pomoči, da
smo lahko sploh preživeli, da se ni vse skupaj zaprlo.
In pride dan, ko morajo stranke za vstop v cvetličarno izpolnjevati PCT pogoj: zmeda, strah, nasprotovanje ... Sreda
zjutraj, stranka mora imeti potrdilo in osebni dokument;
preizkušajo, kaj boš, kako boš odreagiral, eni pokažejo, eni ne
želijo, spet nekateri sprejmejo, drugi bi se kregali, izgovori,
takšni in drugačni, ampak v večini so sprejeli, sreča pri nas je
ta, da se vsi med sabo poznamo in se vse nekako “poštima”.
Covid nas je spremenil, vsi smo nekako previdni, ni več
dotikov, rokovanj, v težkih trenutkih objemov, kar bi rabili
po vsem tem, kar se dogaja, kar se je; vse je nekako umetno,
stranke pridejo po točno določeno stvar in hitro opravijo
nakup, nič ni več tako, kot je nekdaj bilo.
Upam da bo kmalu konec in si želim, da bo “corona” spet
samo še pivo, da bodo “testi” samo še v šolah, da bo “izolacija”
le še na hišah in kablih, da bo “pozitivno” res le pozitivno in
da bodo “maske” samo še za pusta.
Strankam pa velika hvala, ker ste in da ste z mano že 16 let
v dobrem in slabem in da podpirate lokalno.
VSE LEPO V PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH!
Tjaša Vrčkovnik - cvetličarna Pušlc

KORONAVIRUS

Frizerstvo Nataša

K

orona je tako kot v vseh ostalih panogah tudi v frizerstvu pospešila spremembe. Zavedamo se, da ne bo več
mogoče delati tako, kot se je delalo do sedaj!
Naš cilj ostaja že od leta 1994 isti. Poglobiti se, dati kakovostno
storitev na družinski ravni in ne širiti zgodb. Najpomembnejše
v frizerski industriji so znanje, izobraževanje in vodenje. Kljub
temu da se je čas v svetu med korono ustavil, nenehno prihajajo
novi trendi, nova moda in nove tehnike striženja in barvanja.
Tako smo v času zaprtja salona, ki je bil del ukrepov, izkoristili
za vsakodnevno izobraževanje preko Zoom-a. Z veseljem smo
spremljali Luko, ki je razpet med Ljubljano in Zagrebom, kjer
opravlja službo mednarodnega edukatorja pri Keune, ki nam
v vsej tej situaciji stoji z roko v roki ob strani. V vsem tem času
smo se v upanju, da ostanemo odprti, držali vseh predpisanih
ukrepov. Pojavili so se nam različni izzivi, ki nam do sedaj
niso bili poznani. Tako smo morali delovna mesta razmakniti
na dva metra. Prilagoditi smo morali striženje okrog ušes
(zaradi nošenja mask). Po vsaki stranki smo morali nameniti
več časa za zračenje in razkuževanje prostora. Izboljšati smo
morali organizacijo, pri čimer nam je bila v veliko pomoč naša
sodelavka Manca Vesnicer.
Zavedamo se, da je trenutna situacija težka, predvsem pa
kaotična. Tako se našim strankam iskreno zahvaljujemo za
zaupanje in potrpežljivost!
Nataša Škvorc

Studio lepote
Angelika

Ž

e dobro leto je minilo, odkar sem prvič odprla vrata
svojega salona v Črni. Čas kljub težkim pogojem za
gospodarstvo hitro beži. Covid ukrepi so se začeli že
pred mojim začetkom samostojne poslovne poti, vendar
sem kot po navadi optimistično premišljevala, da bo že
šlo. In res, po nekaj mesecih sanjarjenja in načrtovanja sem
avgusta 2020, ko so se državni ukrepi nekoliko umirili, začela
z delom v salonu. Začetek je bil obetaven, hvaležna sem
vsem strankam, ki so upale med prvimi preizkusiti moje
storitve. Kmalu potem so bili vladni odloki vedno hujši,
nekaj časa smo lahko delali le “nujne storitve”, kot je pedikura za težavna stopala. Težko mi je bilo odkloniti ostale
stranke in seveda ostati skoraj brez dohodka. Sledilo je
popolno zaprtje in čakanje, kdaj se bomo lahko vrnili na
delo. Po novem letu smo lahko zopet delali s polno paro.
Nato zopet omejitve storitev in števila strank v salonu ter
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zapiranje. Ampak tudi to smo potrpeli.
Sedaj salon obratuje normalno, je pa res,
da nas še vedno omejuje PCT pogoj, ki ga
stranke kot skoraj povsod drugod morajo
izpolnjevati. Mislim, da smo se že kar
navadili, da je večina strank to sprejela.
Gotovo pa PCT pogoj še vedno predstavlja upad dohodka za lastnike salonov
in lokalov, saj se nekatere stranke zaradi
teh pogojev raje odpovejo storitvi. Preostane nam le eno: s pozitivnimi mislimi
naprej na delo, v upanju, da bodo pogoji
vedno boljši in predvsem, da bomo ostali
zdravi!
Na koncu pa seveda zahvala vsem
strankam, ki kljub omejitvam še vedno
rade prihajate na masažo, nego obraza,
ličenje, pedikuro in manikiro ter
prinašate življenje v moj studio.
Angelika Kumer

Virus naš vsakdanji
SKORAJ SMO SE GA ZNEBILI,
SMO UPALI,
DA SE DO KONCA LETA VEČ Z NJIM NE BOMO UKVARJALI,
PA NAS JE SPET PRESENETIL TA NIHČE,
ZA KATEREGA SE NE VE, AL’ SPLOH ŽIVO BITJE JE AL’ NE!
SE CEPIMO, TESTIRAMO IN MASKE SKORAJ POVSOD NOSIMO,
PA IZGLEDA, DA ZASTONJ PROSIMO IN MOLIMO,
SAJ ŠTEVILKE STALNO IN VZTRAJNO RASTEJO,.
BOLNIŠNICE SE POLNIJO TAKO ZELO,
DA PRISTOJNI KOMAJ PRAZNE POSTELJE ŠE NAJDEJO!
VENDAR UPAJMO, DA NA KONCU
ČLOVEŠKI UM GA PEREMAGAL BO, DA BO ŠE
VSE TAKO LEPO, KOT JE PRED DVEMA LETOMA BILO,
ZATO SE ZDRUŽIMO, STROKO POSLUŠAJMO IN SE
ODGOVORNO OBNAŠAJMO!
IVAN KOS

Ranč Jerak

V

Podpeci, natančneje v Heleni, na zračnem in
sončnem pobočju, s pogledom na Peco in proti
Raduhi, sta odprla svoj ranč Jože in Klara Jerak. Konji
so že dolga leta Klarina ljubezen, že od otroštva jih neguje in
jaha, a večinoma jih je imela drugje v oskrbi. Njen mož Joži
je sčasoma tudi vzljubil konje in ji potem lastnoročno, ob
pomoči prijateljev, zgradil hlev.
Letos sta poskusila s ponudbo jahanja za druge. Sedaj imata
dva konja pasme ‘quarter horse’, to sta western konja. Pasma
izhaja iz Severne Amerike, zanje pa je značilno, da na kratkih
razdaljah dosežejo velike hitrosti (od tod tudi njihovo ime
‘konji za četrt milje’). Tudi jahanje na ranču Jerak je na
western način. V njunem hlevu pa je še en konj v oskrbi.
Poleti sta svojo dejavnost uradno odprla, in sicer ponujata praznovanje z jahanjem za skupino ljudi. Večinoma
starši rezervirajo jahanje za skupino okoli 10 otrok – kot
rojstnodnevno praznovanje, in to za cel popoldan s spremljajočimi animacijami. Otroci so v družbi konjev, lahko jih
krtačijo, jim delajo kitke na grivi in jih kopajo. Z vodičem
malo jahajo v krogu ali gredo z njim na bližnji teren. Za
dodatno bolj zanimivo vzdušje pa sta Joži in Klara kupila
nekaj napihljivih gradov za otroško igro in skakanje, Klara pa
kot odlična pevka, ki ima za sabo bogate izkušnje z glasbenih
nastopov, z otroki poje in pleše. Nad temi aktivnostmi so
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najbolj navdušena dekleta, ki pravijo, da so že zasvojene s
konji. Joži pa s starši, medtem ko čakajo, odigra kako partijo
biljarda.
Ranč Jerak ponuja tudi individualno samostojno jahanje. Ker
je bilo letos dolgo sončno poletje, so na tem prizorišču gostili
mnogo obiskovalcev; namreč slabo vreme lahko vse pokvari
in je treba dogodek odpovedati. Za plačilo sta lastnika ranča
sprejemala tudi bone.
Joži in Klara sta se prav podjetno lotila svojega projekta.
Denar sta vložila v odkup zemljišča, vzela nekaj zemlje v
najem in dala stari, razpadajoči blok podreti. Tam bo namreč
ob hlevu in prizorišču za jahalne in družabne aktivnosti
zrasla najprej delavnica, potem pa še nova hiša. Joži je odprl
s. p., saj izdeluje nadstreške, vetrolove, stopnice, ograje in
podobno, svoje pa prispevajo še njegovi ‘šlosarski’ pomočniki:
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Zorč, Darč in Bojč. V načrtu ranča je tudi odprtje gostinskega
lokala, seveda čez čas …
Te dni je družinica dobila novega člana, dojenčka Bineta, ki
se je pridružil sestrici Nomé. Zima je njihove prireditvene

dejavnosti malo umirila, a ne popolnoma. Kako romantično
je šele jahati po zasneženi gozdni cesti!
Irena Greiner

Utrinki

Iz oddaje Moja dežela lepa in gostoljubna

Pomočnice DPM čarovniku v njegovi čarovniški predstavi

Razstava vrtca Kralj Matjaž v
Del črjanske ekipe na snemanju RTV za oddajo V petek zvečer

avli občinske uprave
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Oto se vedno rad vrača v Črno

N

a Pristavi lahko kdaj pa kdaj, še posebej pozimi,
srečamo starejšega Črjana, ki je več kot pol življenja
preživel v Franciji. Oto Fortin se je kot 22-letni soboslikar-pleskar po nizu naključij odločil, da kakšno leto pomaga
v prijateljevi delavnici v predmestju Pariza. Toda tam je ostal
do upokojitve in še dlje! Danes se zadovoljen ozira nazaj na
svojo uspešno življenjsko pot …
Rodil se je leta 1944 mami Mariji Fortin v Spodnjem Javorju.
»Z mamo sva potem prišla v Črno in živela pri Geršaku.
Izučil sem se za soboslikarja–pleskarja. Zaposlil sem se
pri Komunali, kjer smo delali skupaj zidarji, sobopleskarji,
mizarji, moje delovno mesto pa je bilo na Prevaljah. Nato sem
tri leta delal v Ljubljani; ko se je zgodil potres v Skopju, smo
šli pleskat v Makedonijo, nato pa sem moral odslužiti vojsko.
Nekega dne me je trgovka Greta Kupec začela gnjaviti, da
mož njene prijateljice, ki živi v Franciji, rabi soboslikarja in
če bi šel tja v službo. »Ne grem,« sem jo takoj zavrnil. Spet
drugič me je nagovarjala: »Daj, pojdi mu pomagat, ker ima
veliko dela!« »Ni govora, ne bom hodil v Francijo!« sem ji
večkrat odgovarjal. Potem so prosili še prijatelja, ki jim je
rekel, da bi šel, če bi tudi jaz šel. Jaz pa nisem hotel. Čez nekaj
mesecev, ko je mama sodelovala pri takem pogovoru, me je
še ona spodbujala, naj mu vendarle grem pomagat. Končno
sem se res odločil in si na tihem zrihtal pasuš. »No, zdaj pa
grem!« sem rekel mami, ona pa: »Kam?« (Smeh.)
Odšel sem v to tujo deželo, ne da bi znal eno samo francosko besedo. Z vlakom sem se pripeljal na veliko železniško
postajo v Parizu in se zaman oziral za tistim, ki naj bi me
pričakal. Z listkom, na katerem je bil naslov, sem se obrnil
na nekega Jugoslovana. Odnesel je listek na postajo, kjer so
preverili naslovnika Orlača, in potem našel nekoga, da je šel
z mano na notranji vlak, trikrat sva prestopila in nazadnje
mi je poklical taksi. Ko sva prispela v mestece Linas, to je v
predmestju Pariza, so meščani, ki sva jih ustavljala, pritrdili,
da ga poznajo, a niso vedeli, kje stanuje. Ko sem končno našel
svojega delodajalca, mi je razložil, da me je bil prišel čakat
na postajo, a si je potem zaspal.
Pri njem sem bil zaposlen pet let kot soboslikar-pleskar.
Domotožja niti ni bilo preveč, moj šef je bil Slovenec, njegova
žena Črjanka, doma smo govorili slovensko, sodelavec je
bil Srb, torej z jezikom ni bilo problema. Težko pa se je
bilo naučiti francosko; kar tri leta sem rabil, da sem jezik v
glavnem obvladal, potem pa ga z leti še izboljševal. Vsako
leto pa sem tri tedne dopusta preživel v Sloveniji, v Črni.
Tam sem leta 1980 kupil staro hišo, jo podrl in potem počasi
gradil novo. Ko sem spoznal ženo, pa sem prijavil svojo
obrt v Linasu in delal kot obrtnik 34 let in imel zaposlena
dva delavca. To je 22 km izven Pariza, kraj je manjši, vendar
je bilo tam zaposlenih ogromno privatnikov: sedem vodo-
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inštalaterjev, šest mizarjev, poleg mene je bil še en pleskar
– in vsi smo imeli delo. V službo v Pariz me nikoli ni vleklo,
pa saj sem imel dovolj posla v predmestju. Večinoma sem
pleskal v privat hišah, a tudi pri nekaj podjetjih: za občino,
v internatu, v domu starostnikov.
Delati v Franciji je bilo v primerjavi s Slovenijo popolnima
drugače! Tam si res moral znati delati! V Jugoslaviji je bil
socializem, v Franciji pa vse privat, tudi večja podjetja. Za
nas je bilo v tisti okolici ogromno dela, vsekakor več kot
takrat v Sloveniji. Tu še danes ljudje niso navajeni, da bi dali
komu prepleskat stanovanje. Še vedno velja prepričanje, da s
‘penzlom’ lahko vsak maže. Pri slovenskih obrtnikih vidim, da
večinoma delajo za večja podjetja, pri francoskih podjetjih pa
je vse drugače. Glede materialov lahko za moj posel povem,
da smo delali vse v oljnatih barvah in lakih; strop in zidovi
v kuhinji so se pleskali z laki; pred tem smo šli z izravnalno
maso trikrat ali štirikrat skozi, potem pa zbrusili. Pa tapete ali
blago smo polagali, v modi sta bila na primer japonski papir
in slama. Tudi moj delovni čas je bil drugačen kot nekoč v
Sloveniji: začel sem zjutraj ob pol osmih, ob dvanajstih sem
šel na kosilo, točno ob enih sem bil že nazaj na delovišču
in potem je trajala služba do sedmih zvečer. Vsak dan tako,
ob sobotah pa le dopoldne. Ne morem reči, da se je delalo
strogo resno, vmes je bil tudi čas za kavo in cigareto, glede
alkohola pa sem bil dosleden, ker pač lahko pride do kake
nezgode, delavec lahko pade z lestve, tako da nikogar nisem
spustil pod streho pleskat pod napušč, raje sem sam opravil,
tudi na višini 16 m.
Ja, včasih je bilo v Sloveniji čisto drugačno razmišljanje.
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Spomnim se, da smo pozimi delali na Prevaljah polstolpnice,
zunaj je bilo minus 20 stopinj in vse ledeno, mojster pa je
hotel, da vseeno pridemo na šiht. Seveda nismo mogli delati,
v eni sobi smo si zakurili in igrali karte. Bolje bi bilo, da bi
ostali doma in delodajalcu ne bi bilo treba plačati prevozov
in šihtov!
No, tudi moja plača v tujini je bila drugačna, več sem zaslužil
kot prej doma. Ampak standard v Franciji je višji! Stanovanja
pa so izjemno draga; poznam ljudi, ki povprečno zaslužijo,
a si ne morejo privoščiti sobe.
Moja žena Monika je Francozinja, najprej je imela frizerski
salon v Parizu, potem pa jo je z leti vožnja tja in nazaj preveč
utrujala, zato je vse skupaj prodala. Hčerka Marie Celin
je medtem zrastla, zdaj živi v centru Pariza. Kot otrok je
hodila v Črno k bici na počitnice in se naučila slovensko.
Znanje slovenskega jezika je pridobivala tudi na posebni
šoli v Parizu, tja jo je na dodatni pouk vozila žena, poučevala
jo je učiteljica iz Ljubljane, in ta je prihajala tudi na dom,
izmenoma še k eni drugi slovenski družini, in to ob vikendih.
Vesel sem, da smo vztrajali pri tem.
Ob nedeljah, ko sem bil prost, smo hodili na izlete, tako da
sem veliko zanimivega videl, Francija je namreč ogromna.
Slovenija je v primerjavi z njo Francija v malem, ravno tako
lepa, geografsko imata obe vse, od Alp do morja. Večkrat
sem potoval na Azurno obalo, bil sem v Monacu, Nici, Sant
Tropezu … Tja dol sem šel tudi na svetovno razstavo cvetja,
v Belgijo pa na svetovno razstavo ptic. Pariz dobro poznam,
ampak ga ne maram. Če že grem tja, se peljem z avtom,
podzemna železnica mi ni pri srcu.
Za hobije ni bilo veliko časa, ribolov pa sem si vedno privoščil.
Ko je žena prodala salon v Parizu, smo na morju kupili hišico,
staro, brez stranišča, zato sem potem hodil na morje vsak
vikend, da sem jo preuredil in da sem ribaril. Nikoli nisem
kupil kake ribe, vse sem ujel na mrežo; ribaril sem podnevi
in ponoči, pač glede na plimo, tam se namreč voda ob oseki

Otov prvi avto v Franciji

potegne do 5 km v morje. Ribarjenje je zame res užitek.
Kot mladenič pa sem bil v Sloveniji planinec in alpinist.
V Kamniških Alpah smo plezali z Jurharjevim Romčem,
Zagorčevim Dragom, Pušnikovim Dodijem, z Dušanom
Kukovcem, takrat še ni bilo veliko avtomobilov, pa smo
pešačili tja in nazaj in se v tej druščini veliko presmejali. V
Franciji pa za gore ni bilo časa, a tudi predaleč so bile.«
Odkar je Oto večkrat tu, se je dvakrat povzpel na Triglav,
hčerka že trikrat, rad pa obišče vse koroške gore. V penziji
je od 2006. leta. Malo je v Franciji, malo pri nas. Dvakrat ali
trikrat na leto je v Črni, da porihta vrt in vzdržuje hišo, poleti
se mu pridruži še žena, pozimi pa mora sam kuriti in skrbeti
za hišo, kajti njegova življenjska sopotnica ne mara mraza in
snega. Toda Oto ima prijatelje, s katerimi odigra kako partijo
taroka in se preizkusi v biljardu, tako da kot upokojenec res
uživa v svoji dragi Črni.
Irena Greiner

Utrinki

Ob dnevu prijaznosti so uporabniki CUDV delavcem občinske uprave
Na delavnici o zdravilnih zeliščih

podarili poslikane kamenčke
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Sprejem novorojenčkov pri županji

Igre brez meja ob tednu
otroka v organizaciji DPM
Srečanje starejših krajanov

Delavnica Pot do odkrivanja geoloških, naravnih in kulturnih poseb-

Ulična razstava - Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let

nosti Geoparka Karavanke v okviru Tedna vseživljenjskega učenja

Zdrenka Šipek in Virginija Špeh sta izdelali čudovite
Miklavž in tajflni iz Solčave, foto Boris Keber
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adventne venčke

OBLETNICE

Obletnice
in jubileji

90. rojstni dan Marije Gregor

90 let Viktorije Mlačnik

Čestitamo

Ivan Paradiž 90 let

Novinarka RTV Mojca Mavec in mojster Polda Kos
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DA NE POZABIMO

Marija Jop

P

ri prebiranju slik sem se spomnila, kaj mi je nekoč
rekel gospod Ivan Miklavžina, ki je bil takrat predsednik upokojencev v Črni. Omenil je našo bico Marijo
Jop, rojeno leta 1915, da je bila prva pobudnica, da je pri DU
ustanovila ročnodelski krožek, in prva, da so naredile razstavo ročnih del za Turistični teden. Kdaj točno so začele, ne
vem, vem le za leto 1983, ko so imele to razstavo. Po zaprtju
razstave pa je ona vse prtičke in druge stvari s kolesom
razvozila ženskam, ki so sodelovale. 24. avgusta jo je zadela
kap, umrla je v starosti 68 let. Prilagam njeno fotografijo.
Omenila bi še vse njene hobije, ki jih je imela. Včasih še ni bilo
takih holahopk, bile pa so židane oziroma svilene nogavice.
Ko je šla zanka po nogavici oziroma se je le-ta strgala, je
ona tako popravljala nogavice, da je pobirala zanke ter tako
izvrstno zašila, da se je nogavice lahko še dolgo časa nosilo.
Leta 1962 je kupila pletilni stroj. Vsa navodila za štrikanje
so bila večinoma v nemških zvezkih, nemško pa je znala.
Kar hitro se je vpeljala v to štrikarijo in šlo ji je dobro od
rok. Kmalu se je posodobila z novim pletilnim strojem, na
katerem se je dalo plesti več patentov in norveških vzorcev.
Štrikala je za dojenčke in za odrasle: jopice, puloverje, kape,
rokavice, tudi plašč je naredila. V tistem času je bilo tako
delo veliko vredno, ker v trgovinah marsičesa ni bilo mogoče
kupiti. Na roke je štrikala prtičke vseh oblik in velikosti, in
to z zelo tanko prejo.
Nekaj malega je tudi kvačkala. Vsega se je lotila in uspevalo
ji je.
Imam pa še nekaj njenih fotografij, ko je igrala v raznih igrah v
starih časih. Prilagam nekaj tistih, ki so opremljene z datumi.

Marija Jop

1957, (Marija kleči) - priznanje

Amalija Pudgar
1946 “Trije vaški svetniki” (Marija 2. z desne)

Igra “Iskrena ljubezen, Čašica kave, Ljubosumnost” (Marija 2. desno
prva vrsta), 1935

36

1934 “Cigani” (Marija 3. z desne, 2. vrsta)

BILO JE NEKOČ

V

abilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko BILO JE
NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKOLICI, 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.greiner18@gmail.com ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.
1. Tokrat je prvo fotografijo prispevala Ana Šušel. Posneta
je bila leta 1944, sedaj je tam Rudarjevo 17, na fotografiji so
delavci Rudnika Mežica z družinami in sosedovimi otroki.
Lastnica fotografije se za morebitne napake pri popisu oseb
na fotografiji opravičuje.

Prva vrsta: Milan Simetinger, Ivanka Praznik, Rozi Žaže, Elica
Paradiž, Nesti Lepičnik, Hubi Simetinger, Mili Strmčnik, Johi in
Roman Gosnik, Drejč Fajmut, Adi Simetinger, Micka Gosnik, Zofka
Večko. Druga vrsta: Tilka Lepičnik, njena mama Marija z Majdo
Veršnik, ga. Žaže in Hildika, Marija Paradiž, sin Ernest, družina
Veršnik: Marija, Betka, Micka, Martin, Franc in Pavla, Štefka in
Ida Gosnik, Helena Gregor, stoji sin Tini, Milan Praznik v naročju
spredaj. Tretja vrsta: Pepka in Ančka Simetinger, Ivan Gaber, sin
Robert, Karel Žaže, Avgust Paradiž, Lovro Praznik, Pepka Večko,
Franc Gosnik, Martin Gregor, Slavka Paradiž. Stojijo: Herman Žaže,
Lojz Gosnik, Lorč Praznik, Tonček Žaže, Mirko Paradiž, Karli Žaže,
Ivan Paradiž, Vanč Gregor.

2. Ostale fotografije je prispevala Vanja Petovar. Vir: Ilustrirani Slovenec, leto II, Tedenska priloga Slovenca, 21.
november 1926, št. 267 (št. 47)
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PREDSTAVITEV KNJIGE

Še en biser v koroško in slovensko
zakladnico poznavanja naše zgodovine:
Čevnice
V letošnjem Turističnem tednu smo imeli v Črni
predstavitev knjige ALEKSANDRE ZRELEC (Saške
Knez) ČEVNICE, s podnaslovom MOTIVIKA NA
PANJSKIH KONČNICAH IZ ZBIRKE RUDOLFA
GALOBA.
Knjiga je izšla novembra 2019, a smo predstavitev
odlagali zaradi pandemije, v katero nas je pahnila
‘korona’. Ima 355 strani, je večjega formata, s
strokovnim uvodom dr. Bojane Rogelj Škafar,
ogromno je barvnih fotografij, ki jih je posnel
priznani fotograf, naš rojak, Tomo Jeseničnik.
ČEVNICE so izjemno obsežno delo, ki je nastajalo
kar nekaj let; med družinsko zapuščino Rudolfa
Galoba (1900-1986) je bila tudi zbirka panjskih
končnic, ki jih je ta čebelar zbiral, ko so ob koncu
19. in na začetku 20. stoletja čebelarji opuščali panje
kranjiče in so prehajali na čebelarjenje v AŽ panjih.
Panjske končnice – Rudolf Galob jih je imenoval
čevnice, kot so jim rekli na avstrijskem Koroškem,
od koder je Galob izhajal – so predstavljale pravo
bogastvo čebelarske dediščine.
V uvodu pravi avtorica: »Mene so lesene deščice s
prijaznimi, toplimi barvnimi motivi očarale. Poklicale! Prevzela sem zbirko in jo začela proučevati.
Nisem prepoznavala vsebine motivov, naslikanih
na čevnicah. Kot vnukinja čebelarja pa sem vedela,
da so si naši predniki, globoko verni, preprosti,
delovni, pogosto slabo pismeni, vajeni trdega
življenja in odrekanja lepšali življenje tako, da so
na cvetočih travnikih postavili zavetišče, ki je bilo
hkrati tudi galerija. To je bil čebelnjak, v katerem je
čebelar čuval in negoval svoje ljube muhe … Hkrati
je bil tudi njegov duhovni prostor, tu se je spočil,
pomolil, si nabral moči in razmišljal in se napajal z
lepoto; tisto, ki jo je dala narava, in ono, ki jo je na
panjih naslikal človek. Kašno bogastvo!«
Kot pravi še naprej, je »v naslednjih letih študirala,
raziskovala, primerjala in iskala, da bi razumela
pomen motivov na čevnicah.« Predstaviti je hotela
njihove zgodbe!
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Čevnice so urejene tako:
Nabožni motivi so razporejeni
kot Motivi iz Svetega pisma Stare
zaveze, Motivi iz Svetega pisma
Nove zaveze, Motivi svetnic in
svetnikov in prizorov iz svetniških legend, Motivi drugih
nabožnih upodobitev;

je kot učiteljiščnik sodeloval v
času plebiscita po prvi svetovni
vojni, na usodne posledice tega
delovanja, kako je prišel v Mežico
kot mlad učitelj in pozneje upravitelj na osnovni šoli desetletja
deloval na mnogih področjih v
dobro kraja.

Posvetni motivi: Stvarno pojmovani posvetni motivi, Fantastično
pojmovani posvetni motivi;

Drugi dodatek pa je objava prvič
iz nemščine v slovenščino prevedenega besedila Franca Wytopila iz leta 1863, kjer podrobno
opisano delovanje, kako je
‘cesarica Marija Terezija leta
1770 ukazala postavitev čebelarske šole in nanjo poklicala
sposobnega in znanega čebelarja
Antona Janšo kot cesarsko-kraljevega učitelja čebeloreje s plačo
800 goldinarjev …’ Zelo zanimivo
branje.

Drugi motivi: Reliefno izrezljane
čevnice, Neprepozna(v)ni motivi.
Posebej si je oblikovalec vzel
prostor, da je vsaka izmed čevnic
predstavljena v vsej svoji barvitosti, kar so omogočile vrhunsko
izdelane fotografije Toma
Jeseničnika.
Tako vsaka izmed 130 poslikanih
čevnic pripoveduje zgodbo na
dva načina: eno je zgodba iz
cerkvene ali posvetne literature,
pod sliko pa je avtoričina razlaga
poslikave. Poudarja, da ni nujno,
da je njena razlaga edina možna.
»Vsak bralec lahko najde svojo,
če bo gledal z očmi in srcem ter
poslušal svoj notranji glas.«
Naj opozorimo še na dva dodatka.
Uvodoma je avtorica predstavila
obsežen življenjepis Rudolfa
Galoba. V njem pripoveduje,
kakšno je bilo življenje Slovencev
na avstrijskem Koroškem ob
razpadu Avstro-Ogrske, kako

Knjiga je izjemno skrbno oblikovana in tako zanimivo branje za
vsakega čebelarja, ki tudi drugih
bralcev ne bo razočarala.
Knjiga ČEVNICE - MOTIVIKA
NA PANJSKIH KONČNICAH IZ
ZBIRKE RUDOLFA GALOBA je v
Črni naprodaj v Turistični pisarni
Črna. Naročite jo lahko tudi na
naslov info@gallob.si
Cena je 28,80 EUR.
Marta Repanšek

ŠILCE LITERATURE

Izdajalska kapljica

B
I.

ilo je mrko megleno jutro. Rahlo je padal dež. Po ozki
vijugasti stezi sem se vračal domov z zasliševanja
velikega petelina. Steza je bila posuta z borovimi
storži, kar mi je narekovalo previden korak. Bil sem slabe
volje. Na rastišču, kjer je še pred leti pelo veliko petelinov,
sem videl in slišal le dve kuri. Enako stanje so ugotavljali
tudi drugi člani naše LD. Stalež velikega petelina je v tistem
času močno upadal.
Tla so bila mokra, pa sem hodil dokaj tiho. Pot mi je prečkal
gams. Imel sem ugoden veter, ni me opazil. Oddaljenost
do gamsa je bila le slabih 20 metrov. S prostim očesom
sem videl, da je gams star, z močnimi roglji, zrel za odstrel.
Počasi se je umaknil levo od mene v smeri melišča, ki mu
pravimo Rupni plazi. Ustavil se je na manjši čistini, porasli
z avrikljem, ki je bil ravno takrat v polnem razcvetu. Videti
je bilo, kot da gams stoji na rumeni preprogi. Previdno sem
dvignil daljnogled, oddaljenost je bila sedaj že precej večja,
preko 50 metrov. Pogled je bil čudovit, enkraten! Na veliko
presenečenje pa sem na njegovi sprednji levi nogi zagledal
oteklino, ki je bila kot nekakšen obroč okrog noge. Srečanje
z gamsom mi je pregnalo slabo razpoloženje. Oglasila se je
kukavica. To leto sem jo slišal prvič, zato sem bil nekoliko
nejevoljen, saj sem bil brez ficka v žepu.
To srečanje z gamsom sem lovcem netovariško zamolčal,
sklenil pa sem, da gamsa v jeseni poiščem.
II.
Poletje je minilo dokaj hitro. Meseca avgusta sem si ogledoval okoliške senožeti, če bi gams kje stopal na pašo. Žal
so Obretanove in Rupni travnik spremenili v pašnike za
govedo in konje. Jeseni sem nekajkrat obhodil ta del lovišča
s krajevnim imenom Rupe in Škarje. Žal brez uspeha, gamsa
nisem videl. Mesec november in prsk pa sta mi dala novega
upanja. Ko sem vodil gosta, sem gamsa videl čisto v dolini ob
potoku Jazbina, čez teden dni pa na vrhu Obretanovih peči.
Za strel ni bilo možnosti, v meni pa se je rodilo hrepenenje
z željo po novem srečanju.
Macesnove iglice so obarvale strmine okoliških hribov. Za
deževjem je prišel tudi prvi sneg, ki se je v osojnih legah
obdržal. Z mopedom sem se zapeljal po dolini Jazbine do
Kristavca. Moped sem prislonil ob steno podirajoče se ovčje
staje, oddaljene od nenaseljene zapuščene hiše le nekaj
korakov.
Po strmi stezi v smeri Obretana sem zakorakal v tanko plast
pomrznjenega snega. Menil sem, da bo gams po napornem
prsku ostal v odmaknjenih skalah Obretana in Škarij. Pod
skalami, kjer ni steze, sem prečkal bukovo strmino. Tanek
sneg je pokrival pomrznjeno listje. Med hojo sem opazoval
okolico ter iskal varne stopinje, ko mi je nepričakovano

zdrsnilo. Oblečen sem bil v pumparice iz gladkega usnja.
Strmina, po kateri sem drsel, je bila gladka, brez podrasti.
Sedel sem na zadnji plati. V desnici sem držal puško, z levico
sem krmaril in lovil ravnotežje. Hitrost mojega drsenja je bila
vedno večja. V velikem strahu in še večjem olajšanju sem
po 100 metrih pristal na stezi, ki prečka to pobočje. Tam
sede počakam, da se mi povrnejo moči in ponovno steče
zaledenela kri.
Prestrašen, razočaran, nezainteresiran za okolico koračim
v dolino. Dan je vse bolj turoben, začele so padati snežinke.
Pri mopedu se oblečem za prevoz in zapeljem mimo hiše.
Na vogalu se bežno ozrem preko strmega travnika proti
gozdu. Na vrhu med mladim borovjem zagledam gamsa, ki
razkopava sneg. Ustavim moped in se ritensko umaknem
za vogal hiše. Snel sem rokavice, očala, vzel daljnogled ter
previdno pogledal, kaj sploh je. Gams je mulil suho travo,
izkopano izpod snega. Po postavi in rogovju je bil pravi. Otekline na nogi nisem videl, odločil pa sem se za strel. Umaknil
sem se za hišo, slekel plašč in tiho napolnil puško. Previdno
sem se vrnil na vogal in prislonil puško. Gams je bil oddaljen
preko 100 metrov. Z mušico sem poiskal gamsovo zaplečje
in sprožil. Gams je skočil v zrak, se obrnil za polovico kroga
ter v dolgih skokih izginil v borovem gozdu, točno v smeri
mojega prihoda. Iz mogočne lipe, ki raste nedaleč od hiše, je
po strelu zletela jata ptic, ki jih ob prihodu sploh nisem opazil.
Z mislimi, kaj je narobe, sem se počasi odpravil proti nastrelu.
Zakaj gams ni padel? Do takrat strela s kroglo na divjad še
nisem zgrešil. Korak, dva pred mestom, kjer je stal gams, sem
našel za svinčnik debelo odstreljeno borovo vejico, drugega
nič. Neznani čut, neka skrita sila me je vlekla, da sem se vrnil
po stezi, od koder sem prišel. Vzpenjal sem se po strmem
delu, ko sem na veliko presenečenje v lastni stopinji zagledal
kapljico krvi. Gams je z dolgim skokom prečkal mojo sled.
Izdala ga je živordeča kapljica, ki je v belem snegu kar bodla
v oči. Sled je vodila navzdol po bregu, čez žuboreči potok ter
na drugi strani strmo v sosednji hrib Strgarije. Tam sem našel
še nekaj kapljic krvi, a sem se odločil, da zaradi pozne ure in

Ago z uplenjenim gamsom
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zato, da se gams umiri, za tisti dan zasledovanje opustim. Že
med potjo domov sem razmišljal, kaj bom storil naslednji dan.
III.
Ponoči sem premleval, kako nadaljevati lov. Zjutraj me je moj
lovski terier Ago veselo pozdravil. O krvosledništvu sem
vedel le to, da rabim poleg psa še dolg povodec, ovratnik, ki
psa ne zateguje, da naj povodec teče psu med nogami in da
je treba ubogati psa. Česa drugega se takrat nisem spomnil,
tudi tega ne, kje sem to prebral, ali v knjigi Naš lov ali kje
drugje. K povodcu sem privezal nekaj metrov močnejše vrvi
in jo dal v nahrbtnik. Rahlo je naletaval sneg. Ago je skočil na
moped in sedel na moj rezervoar goriva med moje roke. Na
tak način sem ga vozil na lov. O tem mojem psu pa še to: bil
je močnejše postave, a pravi lepotec, vsestransko uporaben,
odličen jamar, gonič, vodoljuben, prinašalec in dober čuvaj.
Na poti do Žerjava se sneg še ni prijemal cestišča, po dolini
Jazbine pa ga je bilo vedno več. Srečno sva se pripeljala na
Kristavec, na kraj dogajanja prejšnjega dne.
Medtem je zapadlo že več kot 10 cm snega. Aga sem odpeljal
na nastrel. Razkopaval je sneg in ga dolgo ovohaval. Nemočen
sem ga gledal in si mislil: »Nič ne bo, iz te moke ne bo
kruha.« Ago pa se je počasi usmeril na pot gamsovega bega
in me pripeljal do potoka, kjer sem minuli dan prenehal s
sledenjem. Ago je prečkal potok in potegnil v hrib. Počasi
sva nadaljevala sledenje. Ker psu nisem popolnima zaupal,
sem nekajkrat razbrskal suhi sneg. Na več mestih je bil
okrvavljen, zato sem zadovoljno gazil za psom. Gams je
dvakrat spremenil smer in nama otežil sledenje. Po hribu
je dan ali dva pred tem nekdo vlekel gamsa, kar je mojega
psa zmedlo, in sva porabila kar nekaj časa za rešitev križanja
sledi. Dve uri hoje v breg in navzdol, spotikanja in zdrsi, vse
to je iz mene izvabljalo moč in življenjski sok. Znoj se je lepil
po meni, zato sem slekel jopič in pulover, na meni je ostala
samo še srajca. Prepoten klobuk sem imel bolj v rokah kot na
glavi. Bližala sva se večji skali, ki je samevala med ostarelimi
borovci. Ago je postal nemiren, pričel je rahlo cviliti, kar mi
je dalo slutiti, da je gams blizu. Odložil sem nahrbtnik in psu
dal prostor. Ker je bil za terierja izredno ubogljiv, je to dobro
obvladal. S puško in daljnogledom sem potem sam nadaljeval pot. Vzpenjam se proti sedlu, ki je bilo kot prehod med
pobočjem in samotno skalo. Sveži sneg in brezvetrje sta mi
omogočala povsem tiho hojo. Previdno sem pogledal preko
sedla na sosednji greben in na melišče, ki ju je ločevalo. V
mladem borovju in redkimi brinovimi grmiči nad meliščem

sem zagledal gamsa. Mirno je stal in gledal nekam v dolino.
Z daljnogledom ugotavljam, če je gams isti. Ugotovim, da je!
Oddaljenost je bila okoli 80 m. Naslon za puško sem našel
na posušenem boru. S sosednjega borovca se je rahlo vsul
sneg, ko je odjeknil strel in zamrl v Hlevnikovi planini. Gams
je, kot radi rečemo, obležal v ognju. Vrnil sem se do psa in
nahrbtnika. Aga sem napotil po gamsovi sledi naprej, sam
pa sem šel po bližnjici. Do gamsa sva prišla istočasno.
Aga sem objemal in ga hvalil za opravljeno delo. Preštel
sem obroče na gamsovih rogljih. Na bližnjem brinovem
grmu sem odlomil zadnji grižljaj za uplenjenega gamsa. Iz
nahrbtnika sem potegnil steklenico in naredil dolg požirek.
Vame je počasi lezel mraz, oblekel sem pulover in gamsa
hitro iztrebil. Nato sem poiskal rano minulega dne. Na
vratu, ob grlu, tik ob glavi je bila prilepljena za golobje jajce
debela krvava snežna kepica. Pustil sem jo, ko pa se je doma
odtalila, je bila pod njo za 2 cm dolga površinska rana. Gams
bi zaradi te rane lahko mirno živel. Bila pa je dovolj, da je rahla
krvavitev v snegu izdajala njegovo sled. Zarastlina na nogi
je bila debela 3 cm in široka 7 cm, obraščena in odlakana,
v sredini pa je bila za dva milimetra široka zareza, ki je po
mojem mnenju ostala od žice, v katero se je bil zapletel gams.
Za spravilo sem zavezal tri močne smrekove veje, nanje
privezal kozla ter se med drevjem in redkimi skalami v
rahlem slalomu spustil v dolino. Potem sem ga pustil ob
poti in pri njem odložil Aga, sam pa odšel po moped. Kljub
slabim razmeram na cesti, težkemu tovoru za nahrbtnikom
(prtljažnika nisem imel) ter psom na rezervoarju sem srečno
pribilanciral domov. Med potjo je nehalo snežiti. Doma sem
gamsa obesil, ga dobro izbrisal in pustil, da se hladi.
Tako se je končal dan, ki ga beležim kot 13. december 1968.
Ostalo pa mi je tudi nekaj uspelih fotografij.
Na rastišču petelina, omenjenega na začetku tega pisanja, so
v tem letu zopet peli trije trubadurji. Te vrstice sem namenil
gamsu in Agu. Gams je v knjigi Lovske trofeje na Slovenskem
zabeležen pod tekočo številko 488 s 105, 05 točke. Ago je
dočakal 13 let, toliko obročev ima tudi gams. Z Agom sva
uspešno nadaljevala iskanja po krvnem sledu. To iskanje je
bilo v Mežiški dolini prvo (kolikor sem uspel izvedeti med
lovci), zato je ta moj prispevek daljši. Takrat sem se tudi
odločil, da bo moj naslednji pes krvosledec. In tudi je bil …
(Zgodba je bila v sedemdesetih letih objavljena v reviji Lovec)
Milan Simetinger

Dan odprtih vrat ČD Žerjav
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PROJEKT

Evropski teden mobilnosti

O

bčina Črna na Koroškem se je v sodelovanju z
društvi, organizacijami in posamezniki tudi letos
pridružila pri pripravi in izvedbi aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 (ETM) v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata Ministrstvo za okolje in
prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe
in Ministrstvo za infrastrukturo.
Namen projekta je med prebivalstvom krepiti oblike
trajnostne mobilnosti, zlasti hojo in uporabo okolju prijaznejših prevoznih sredstev. Letošnji ETM je potekal pod
sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« V kraju smo
uspešno izvedli naslednje sklope aktivnosti: DELAVNICA
ZA STAREJŠE »OSTANIMO MOBILNI«, AKTIVNO V VRTEC
ALI ŠOLO IN PARKIRNI DAN. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, tako obiskovalcem prireditev kot tudi izvajalcem
posameznih aktivnosti, saj smo s skupnimi močmi uspešno
izpeljali Evropski teden mobilnosti 2021 tudi v našem kraju.
Skupnega ustvarjalnega in trajnostnega sodelovanja si
želimo tudi v prihodnjem letu.

Brezplačni ogled etnološke zbirke

Lucija Pušnik
Ostanimo mobilni, aktivni in fit, delavnica za starejše

Vadba 1000 gibov, obisk skupine iz Mežice
Literarni večer z Jankom Plescem in Tatjano Strmčnik

Peš bus, prejem dežnikov v okviru projekta

Vrtčevski detektivi
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Vodna in Grofovska pot

V

Črni na Koroškem smo bogatejši za dve novo urejeni
in opremljeni naravoslovni učni poti - Vodno pot
in Grofovsko pot, ki smo ju s pomočjo finančnih
sredstev iz programa LEADER – Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja uredili v Črni in Žerjavu.

POTOK BISTRA s čisto, bistro vodo, ki teče skozi dolino
Bistra. Je slikoviti
potok z razgibano in slikovito strugo, polno manjših slapičev
in tolmunov.

VODNA POT

Otvoritev Vodne poti

Črna na Koroškem se ponaša s številnimi naravnimi bogastvi,
eno od njih je tudi voda. Po vseh hribovitih pobočjih in ozkih
dolinah se vijejo večji ali manjši potočki, nahajajo skriti izviri,
slikoviti tolmuni in brzice ter mogočni slapovi, ki se nato
izlivajo v Javorski in Helenski potok, v potok Bistra in Jazbina,
nato pa se stečejo v reko Mežo in nadaljujejo pot navzdol
po Mežiški dolini.
Za Črno na Koroškem je značilno tudi zelo pestro in zanimivo
poimenovanje teh voda in z njimi povezanih pojavnih oblik.
Skozi ljudsko izročilo se tako ohranjajo edinstvena imena,
ki ponazarjajo značilnosti in lastnosti z njimi poimenovane
vode.
V Vodno pot smo povezali dvanajst najbolj prepoznavnih
voda, potokov, slapov in korit, ki se nahajajo na območju
celotne Črne, vse od centra do Koprivne, Bistre, Tople,
Ludranskega Vrha in Helene. Vsako od točk na Vodni poti
smo poimenovali in opisali njene značilnosti, označili z
interpretacijskimi tablami in smerokazi, prav tako pa smo
oblikovali logotip poti in vse točke predstavili v zgibanki, ki
je na voljo v naši turistični pisarni.
Točke, ki jih povezuje Vodna pot, so:
IZVIR REKE MEŽE v Koprivni, nad kmetijo Kos, kjer pride
reka Meža na slovenski strani meje ponovno na plan v slikovitem skritem izviru. Voda se v penečih tolmunih prebija na
plano in se po terasah, obloženih z mahom, v obliki brzic
poda na svojo dolgo pot v dolino.
GLADOVNA VODA, ki teče po hribovitem pobočju na
zahodni strani Koprivne in je med domačini poznana po
tem, da po pitju te vode postaneš lačen - gladoven.
POTOK TOPLA, ki teče po čudoviti alpski dolini Topla in je
svoje ime dobil zato, ker je voda v njem tudi pozimi topla,
tako da potok nikoli ne zamrzne.
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HELENSKI POTOK, ki zvira pod Stoparjevim vrhom, teče
pod cerkvico sv. Helene in rudniškim rovom Helena ter si v
spodnjem toku kot levi pritok reke Meže utira pot v soteski
pod Navrškim vrhom.

Božičev slap

Helenski potok

REZMANOV SLAP ob cesti v Ludranski Vrh, ki je najlepši na
Koroškem. Čeprav je visok le 9 m, je zelo vodnat in zato nudi
pravo doživetje intenzivno padajoče vode in odlične energije.
8. BOŽIČEV SLAP ob cesti v Ludranski Vrh pred odcepom
za Božičevo kmetijo, ki je visok kar 25 m. V mrzlih zimah
voda v slapu zaledeni in omogoča plezalcem svojevrstne
adrenalinske užitke ob lednem plezanju.

JEŽEPOVO KORITO v centru Črne, pri Gasilskem domu,
iz katerega so se krajani nekoč oskrbovali s pitno vodo in
obnovljeno še zdaj dobro služi krajanom.

POTI

Ježepovo korito
Otvoritev Grofovske poti
NARAVNI PARK BISTRA, streljaj iz centra Črne, ob potoku
Bistra, ki ponuja pravo zeleno sprostitev z urejeno pešpotjo,
klopcami, jezercema z ribami, hotelom za žuželke, energetskim kamnom in koritom s pitno vodo in tolmunov.
GOČEVO KORITO v dolini potoka Bistra, nekaj deset metrov
naprej od Naravnega parka Bistra, iz katerega teče zdravilna
voda.

Gočevo korito

Slap pod Povžnekom

GLADEK GRABEN na poti proti Smrekovcu, ki je poimenovan
po gladkih skalah, čez katere se pretaka in so vulkanskega
izvora.
SLAP POD POVŽNEKOM v Koprivni, blizu kmetije Janšk, ki
je čudovit, več kot 8 metrov visok slap, ki svojo vodo škropi
daleč naokoli.

Pot iz Žerjava proti lovski koči Dukles je zelo dobro obiskana.
Večina obiskovalcev pot pozna po bujnem cvetenju vresja
in avriklja oziroma »ženitla«, kot mu rečemo domačini.
Zaradi vse več pohodnikov iz drugih krajev smo se v Krajevni
skupnosti Žerjav in Mladinskem športno-kulturnem društvu
(MŠKD) Žerjav odločili, da pot uredimo in označimo. V
sodelovanju z Občino Črna na Koroškem smo pridobili
sredstva iz programa Leader, evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, in v začetku jeseni pričeli z delom. Grofovska pot smo jo poimenovali zaradi lovske koče Dukles, ki jo
je leta 1893 postavil grof Johann Duglas von Thurn – Valsassina. Grof Johann Duglas je bil avstroogrski diplomat, ki je kot
ataše Avstro-Ogrske služboval v Turčiji, Bolgariji, Romuniji
in Rusiji, kjer si je nabral čudovito zbirko trofej. Že od mladih
let je bil vnet lovec in se je kljub službovanju v tujini zelo
rad vračal med domače vrhove. Svoje prijatelje in znance
je večkrat povabil na lov v okolico lovske koče Dukles, ki je
bila izhodišče lovskih pohodov in druženja. Njegove trofeje,
uplenjene v pogorju Uršlje gore in Pece, so bile večkrat
razstavljene na domačih in mednarodnih lovskih razstavah.
Grof je bil tudi ustanovni član takratnega Lovskega društva
Maribor. Poleg lovstva je bila njegova velika strast gojenje
divjadi. Bil je prvi, ki je prepovedal lov s psi v svojih loviščih
ter s skrbjo za divjad in zmernim lovom pripomogel k dvigu
populacije divjadi v vseh svojih loviščih. Grof je vodil tudi
evidence uplenjene divjadi. Izdelal je poseben žig divjega
petelina, ki je odtisnjen v stene lovske koče Dukles.

Bolj podrobne opise in še več zanimivosti o naših vodah
boste našli v zgibanki in na tablah ob vsaki točki, zato vas
vabimo, da pot čim prej
obiščete in spoznate našo
prekrasno naravo.

GROFOVSKA POT
Lovska koča Dukles nekoč
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vresja nas spremljajo neskončna preproge rdečkasto vijolične barve cvetočega vresja. Ob hoji po poti vas ob zgodnjih
urah srečujejo rosne kapljice, ki se v meglicah preganjajo
po pobočju Pogorevca in lovijo sončne žarke skozi krošnje
mogočnih borovcev.

Ohranjena stena z žigom divjega petelina na lovski koči
Dukles
Pot poleg lovske koče Dukles še povezuje nekdanje kmetije,
ki so se nahajale na tem območju. Prične se z Bosjakovo
kmetijo, ki je stala ob vznožju travnikov, kamor so jo preselili po požaru v 19.stoletju, ki je uničil prvotno kmetijo na
vzpetini ob mogočni lipi. Kmalu po drugi svetovni vojni pa
so na prostoru spodnje Bosjakove domačije zgrajena vrtec
in Delavski dom, hišno ime Bosjakovo pa se je ohranilo vse
do danes. Nato se pot nadaljuje po gozdni poti po obronkih
Pogorevca, mimo piramide, ki smo jo skupaj s člani MŠKD
postavili na novo. Naj omenim, da je bilo potrebno vse pripomočke in piramido na hrbtu prinesti do mesta, kjer danes
stoji.

Igra meglic na poti na lovsko kočo Dukles
Posamezna rastišča avriklja ob poti nas vseskozi pozdravljajo,
tik pred lovsko kočo Dukles pa vas za ves trud nagradi bogato
rastišče avrikljev, ki ponosno pogledujejo proti soncu. Da
ne bi bila hoja po vrhovih Pogorevca prehuda, smo skupaj

z MŠKD postavili tudi klopi
za oddih in poglede v dolino
ter interpretacijske table, ki
na vsaki posamezni točki
pohodniku očarajo pridih
preteklosti.

Piramida in »nosači«
Celotna pot pohodniku postreže s prekrasnimi razgledi na
goro Peco, Olševo, Raduho, Smrekovec ter ostale manjše
hribe v okolici. Če boste imeli srečo in bo lep dan, se v daljavi
pokažejo tudi Kamniško-Savinjske Alpe. V času cvetenja

Cvetoči
avrikelj
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Pot se preko lovske koče Dukles nadaljuje do Borovčnikove
kmetije, ki je od poti malo oddaljena, pa vendar na svoj način
z njo povezana. Naslednja točka se nahaja na nekdanji kmetiji
Kristavčnik, kjer smo poleg klopi postavili tudi korito za
vodo. Po kratkem počitku pa še po cesti mimo kmetije Korizl
vse do Mrdavsovega, kjer se pot zaključi. Prva naravoslovna
učna pot v Krajevni skupnosti Žerjav obiskovalcu predstavi
lokalno okolje, neokrnjeno naravo in živalstvo ter spoznavanje in ohranjanje starih lokalnih imen krajev in kmetij, pa
tudi spoznavanje zgodovine lokalnega okolja.
Pogled s poti

Foto: arhiv Občine Črna

Irena Nagernik,
Jože Kropivnik

Črna v letu 2021
Z VESELJEM LAHKO UGOTOVIMO, DA V NAŠEM KRAJU
VSAKO LETO KAJ NOVEGA DOBIMO!
IZJEMA TUDI TO LETO NI,
SAJ ČRNO SO PRISTOJNI SPET OLEPŠALI.
NIČ KAJ ČUDNO NI, DA NAŠA LEPA VAS VSAKO LETO NAGRADO
ZA TAKŠNO ALI DRUGAČNO UREJENOST DOBI!
NEKAJ PROJEKTOV SE ŠE VEDNO GRADI,
A VENDAR LAHKO ZA KONČANE PROGLASIMO NASLEDNJE PRIDOBITNOSTI:
ADRENALINSKO DOŽIVETJE ZA STAREJŠE IN TEŽJE
OD ŠTIRIDESETIH KIL ŽE DVE LETI LEPO ZIP LAJN SKRBI,
PO KATEREM SE NAVZDOL DRVI,
ZA VEČJO TEŽAVNOST IN VEČ PORABLJENE MOČI
PA V ŽERJAVU FERATA MUČEVO POSKRBI!
DA PA NE BI BILI ZA TE UŽITKE PRIKRAJŠANI TUDI NAJMLAJŠI,
SO NA FAROVŠKEM POSTAVILI ZA NJIH NEKAJ TEŽAVNOSTI,
KI TUDI NJIM POMAGAJO, DA JIM SRČNI UTRIP HITREJE POSPEŠI
IN ZA NEKAJ ČASA STARŠI SO BREZ OBVEZNOSTI!
ČRJANI TUDI ZA KULTURO LEPO SKRBIMO,
ZATO JE ZELO OPRAVIČENO SE KNJIŽNICA POSODOBILA.
TA NOVI KNJIŽNI RAJ ZA VSAKEGA PONUJA KAJ,
SODOBNO JE OPREMLJENA IN
Z VSEMI LITERATI ČRNE JE OZALJŠANA!
NA SOTOČJU REKE MEŽE IN POTOKA BISTRE
SE NOV MOST ZELO LEPO UREJENO
PRI PRAUHARTU BLEŠČI!
OKOLICA OKROG ŠOLE VEDNO BOLJ JE UREJENA.
LETOŠNJE LETO ČEBELARSKI PARK JO JE OBOGATIL, SAJ
LIPOV DREVORED 55 POMEMBNIM ČEBELARJEM SLOVENIJE
JE POKLON IN SPOMIN NA NJIHOV PRISPEVEK TEM
DROBNIM, PRIDNIM, TAKO POMEMBNIM DELAVKAM,
KI ČLOVEKU ZAGOTAVLJAJO PREŽIVETJE IN
NARAVNO PESTROST NA TEJ NAŠI LJUBI ZEMLJICI!

IVAN KOS
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Zgodbe izpod smrečice

N

ekoč je bila vsa naša dolina od Kramarice do
Guštanja (Ravne) eno samo jezero, vse okoli njega pa
poraščeno s temnim smrekovim lesom. Prvi prebivalci doline so začeli graditi cerkev na Najevskem vrhu. Pa
je priletel mogočen črn vran in jim s kremplji in kljunom
odnesel najpomembnejše bruno in ga spustil v jezero. Pa
je po višji sili od Žerjava in Mežice počilo pri Votli peči in
jezero je steklo po dolini navzdol. Delavci so takoj začeli iskati
bruno, ki ga je odnesel vran, in ga tudi našli. Na tistem mestu
so začeli graditi cerkev (1137. in jo posvetili sv. OŽBOLTU,
ker le-ta drži v rokah vrana). Okoli cerkvice pa je nastajala
vas, ki so jo poimenovali ČRNA, verjetno zaradi temnega in
bogatega smrekovega gozda okoli nje.
SMREKA pa je že 6000 let pred našim štetjem rasla v gorskih
gozdovih in naši predniki so jo občudovali zaradi njene
kot sveča ravne in visoke rasti. Pogled na smreko, ki raste
sama, je veličasten in stara ljudstva so v tem videla povezavo med nebom in zemljo. Znanstveniki so pred nekaj leti
na Švedskem odkrili najstarejše klonirano drevo na svetu.
Koreninski sistem te smreke je star kar 9550 let. Nekdanji
pomen smreke v starem čaščenju dreves se najbolj kaže v
običajih okoli božiča in prvega maja. Pred prazniki so krasili
hiše s smrekovimi vejami, da prikličejo dobre duhove in
odženejo zimske demone. V 16. stol. se je razvil običaj postavljanja božičnega drevesa. Tudi mlaj je ponazarjal prebujanje
pomladi in rodovitnost. Smreko so olupili skoraj do vrha in
jo postavili v središče vasi. Na mlaj obešen in okrašen venec,
skozi katerega je segalo deblo, je jasno ponazarjalo bistvo
tega sproščenega praznovanja. Vsemu navkljub se je ta običaj
ohranil do danes. Prepričana sem, da imajo različno veliki
mlaji, ki se pojavljajo tu pa tam ob okroglih rojstnih dnevih,
v sebi moč in prepričanje o nečem lepem, ki se bo zgodilo …
Smreka je imela tudi pomembno obrambno nalogo, zato
so z njo krasili prostore, kjer se je kaj dogajalo. Smrekovo
smolo so uporabljali za kadilo, s katerim so zaščitili dom,
predvsem v koledarskih nočeh. Prvotno je bila smreka v
središču čaščenja, vendar se ji pogosto pridruži jelka. Tudi
božičnemu drevesu pravimo jelka, čeprav gre velikokrat za
smreko. Smreko zasledimo tudi v pripovedkah, kjer nudi
zavetje dobrim vilam in porednim škratom.
Ko se ob decembrskih popoldnevih, ki jih prezgodaj zagrne
tema, sprehajam po domačem naselju, vsenaokrog žari. Le
redki so domovi, v katere praznično vzdušje še ni vstopilo.
Fasade, preddverja in balkonske ograje so v razkošju svetlobe
in tisoče barvnih lučk.
SMREKE in smrečice pa imajo svoje zgodbe, kot smo jih
doživeli in jih ohranili v spominu.
Mislim, da sem bila stara še ne sedem let, a mi je tisti božični
večer v nepozabnem spominu. Izbrana sem bila, da bom
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nastopila v cerkvi pri polnočnici, kjer bom igrala angela.
Imela sem dolge lase, znala sem peti, pa tudi strah me ni
bilo. Nastopili smo štirje angelčki, ker pa nisem prepričana
o imenih ostalih, jih ne bom imenovala. Oblečene smo imele
spalne srajce, lesene, v blago oblečene peruti, in to na hrbtu
kot nahrbtnik, razpuščene lase, prevezane z zlatim trakom,
tako da je bila na čelu zvezda, v roki pa smo imele prižgane
sveče. Stale smo za glavnim oltarjem in čakale, da nas
pokličejo. Na sredi polnočnice so nas poklicali, prihajale smo
okoli oltarja in vsaka posebej je s svečko v roki zapela eno
kitico pesmi. Potem pa so pri zadnjih vratih prišli v cerkev
pastirji. Bili so večji fantje, oblečeni v pastirje, spomnim se
visokih palic in lučk, neke vrste lahtern. Tudi oni so peli, bilo
je zelo svečano in nepozabno, saj je bila cela cerkev bogato
okrašena s smrečicami in je dišalo po gozdu in kadilu.
Leta 1947 smo se preselili v MOSKVO (danes Rudarjevo ), in
to v VATIKAN, to je bil prvi blok, ki so ga postavili po vojni,
zaradi velikosti je dobil tako ime. Tudi v to obdobje seže
moj spomin, povezan s smrečjem in prazniki. Vedno sem
zelo spoštovala sv. Miklavža, ker je s svojo skupino prišel
med nas, prinesel, kar smo potrebovali, posladkali smo se
s suhim sadjem, pomarančami … V Božička nisem verjela,
ker je nosil ponoči, vse v zvezi z njim je bilo pravljično, darila
pa odvisna od bogastva staršev. Potem sem spoznala dedka
Mraza, ki me je močno spominjal na Miklavža, najbolj me je
očaral s tem, da smo vsi otroci dobili enaka darila, zato smo
mu vedno pripravili lep sprejem. Navadno je bilo to srečanje
v šolski telovadnici, ki je služila tudi za vse prireditve, od
proslav, iger, telovadnih akademij … Med pospravljanjem sem
med svojimi dokumenti našla igrico, ki je tisto leto očarala in
v kateri nas je pod okriljem TVD Partizana veliko nastopalo.
Oder je bil bogato okrašen s smrečjem in je predstavljal
gozd in na sredi jaso, kjer smo nastopali. Najprej so nastopile SNEŽINKE (pionirke). Pele so pesmico »Majhne smo
snežinke me«, zraven plesale in naletaval je sneg (KONFETI).
Potem smo priplesale VILE in pele »Rasla je jelka do neba«.
Na koncu so na oder prikorakali ŠKRATJE s pesmico »Hajli
hajlo, veseli škratje smo«. Vsi nastopajoči smo bili ustrezno
svoji vlogi oblečeni in ostali na odru kot živa kulisa. Potem pa
sta fant in dekle, ki sta nastope povezovala, na oder pripeljala
DEDKA MRAZA. Vsi nastopajoči smo zaplesali okoli njega,
nato pa je on začel deliti darila, mi vsi pa smo pomagali in
bili srečni in veseli.
To obdarovanje me je spomnilo na prvo darilo, ki smo ga
državnikom poklonili pri NAJEVSKI LIPI in je bilo tako
učinkovito, da smo ga tisto leto in še pozneje večkrat poklanjali. To je bila KOROŠKA CULA, ki so jo župani radi poklonili
svojim pridnim sodelavcem ob koncu leta. Cula, s katero so
se komu zahvalili na poseben način, je vsebovala pristno
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tudi v Ameriki jih je nekaj končalo. Največja in najtežja je
potovala v Švico, in to v bolnico, kjer je okreval naš smučar
Mitja Kunc. V tistem obdobju sem izdelala 1280 cul. Vsaka je
vsebovala domač koroški kruh, mesnine, frakeljc črničevca
in dodatke po želji naročnika (lipov čaj, med, suho sadje …)
Na vsaki sta bila tudi koroški šopek in rogovila za nošnjo.
Iz sedmih različnih cul, ki so in še tu pa tam romajo po
svetu, sem vzela le tisto, kar je bilo najbolj značilno za nas,
Korošce. Danes vidimo cule le v rokah imigrantov na TV in
v njih verjetno vso njihovo premoženje.
Verjetno sem se preveč razpisala, a misel na bližajoče se
praznike, povezane z zimo in smrečjem, me vedno posebej
prevzame. Od vsega, kar v življenju doživimo, ostane tisto,
kar hočemo, da ostane. Spomini, neizpete življenjske
melodije, neuresničene in uresničene želje. Vsak riše svojo
sled na poti življenja. Vrata spoznanj so iz najtežjih kovin.
Odpirajo jih vztrajni in pogumni ljudje z močjo uma in duha
na dolgi življenjski poti.
Bodite vztrajni, pogumni, zdravi in srečni v letu, ki prihaja.
(VIRI: docent dr. Rudi Baiser)
koroško malico, včasih pa še posebne dodatke. Cule so
potovale po naši Koroški, večkrat prečkale naše meje, pa

HELENA OŠLAK

“

Al prav se piše kaša ali kasha … “ (F:.Prešeren)

Na proseno in ajdovo kašo, dobro jed iz starih časov, večkrat
pozabimo. ‘Jegliči’ je bil izraz za proseno kašo, ki se je kuhala
bolj za otroke. Bila je bogata hrana, kuhala se je s suhimi
slivami in ker je bila sladka, so jo otroci radi jedli. Lahko je bila
skuhana tudi v jabolčnem soku. Pravzaprav je bila prosena
kaša za ‘fotranje’ piščancev, papig in otrok. Ali pa so skuhali
kašo v slani vodi in se je jedla kot juha.
Izbrskal sem nekaj receptov …
Zabeljena ‘poštengana’ kaša
½ kg kaše, 10 dag ocvirkov v masti, sol, slan krop
Kašo gosto skuhamo v slanem kropu. Stresemo v skledo in
z žlico ‘poštengcamo’ ter zabelimo (naredimo stopničke,
globlje ko so, več bo na njih grumpov; Bogataj)
Češpljeva kaša
Skuhaj kašo v vodi, da bo popolnoma mehka in srednje gosta,
še prej pa ji prideni nekaj opranih suhih češpljev, da se v njej
skuhajo. Potem jo dobro zabeli.

Mešana kaša
¼ litra prosene, ¼ litra ajdove kaše, 2 žlici masti, 1 čebula,
majaron, 3 klinčki, slan krop; sir
Proseno in ajdovo kašo operi, vodo večkrat premenjaj, dokler
ni čista. Nato kašo odcedi, jo stresi na mast z ocvrto čebulo,
dodaj sol, majaron in klinčke ter nalij toliko kropa, da je kaša
pokrita. Praži pokrito v pečici kakor pražen riž. Ponudi jo
za večerjo, potreseno z nastrganim sirom.
Peter Lenče
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Opravičujemo se za napako pri križanki v prešnji številki.

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, december 2021.
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