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UVODNIK

ŽUPANJIN UVOD

Prihaja mesec maj, za mnoge najlepši me-
sec, ves zelen, cvetoč, prekrasen. Bujno zele-
nje odeva naš kraj v pomladno poletna obla-
čila, cvetje ga še zaljša in oko domačinov ter 
obiskovalcev ob sprehodu skozi Črno takoj 
zazna, zakaj smo že tri leta zapored dobili 
priznanje za urejenost in  prekrasen videz 
kraja.
Kaj se je dogajalo v prvih mesecih letošnje-
ga leta? Mila zima nam je omogočila, da 
smo lahko neovirano izvajali dela na kultur-
nem domu in vrtcu, ki bosta vsak čas odprla 
vrata, prvi vsem kulture in drugih dogodkov 
željnim obiskovalcem, drugi našim malčkom 
in zaposlenim v njem.
Pozno v zimske mesece so se lahko izvajala 
tudi dela na mostu proti Bistri in Ludranske-
mu Vrhu, ki ga gradimo iz sredstev, prido-
bljenih iz državnega proračuna, namenje-
nih za sanacijo po poplavah, in ki ga bomo 
predali svojemu namenu v mesecu maju. 
Kako bomo lahko nadaljevali s sanacijo po 
poplavah, še ni znano, saj državni proračun 
v letošnjem letu za to /še/ nima sredstev. 
Vsekakor pa si bomo še naprej prizadevali, 
da bomo lahko z odpravo posledic škode po 
poplavah, ki je presegla 8 milijonov evrov, 
nadaljevali. Tam, kjer je bilo potrebno takoj 
ukrepati, pa smo najnujnejša dela opravili z 
delavci režijskega obrata, ki tudi sicer opra-
vijo veliko dela na cestah, parkih in zeleni-
cah ter poskrbijo za čist in urejen kraj. 
V mesecu januarju smo Črno na Koroškem, 
njena društva in kulinariko, naše šege in 
običaje v oddaji Dobro jutro predstavili širni 
Sloveniji ter ponovno poskrbeli tudi za našo 
turistično prepoznavnost. 
V tem mesecu smo opravili tudi zbore ob-
čanov in vaških skupnosti, jim predstavili 
proračun za letošnje leto ter spregovorili o 
razvojnih načrtih naše občine. Takšna sre-
čanja se mi zdijo zelo pomembna, saj so 
pobude in predlogi občanov koristen napo-
tek za načrtovanje dela. Vsakodnevni stiki 

z ljudmi mi tudi sicer omogočajo spremljati 
njihove želje ter razreševati njihove stiske in 
probleme.
Že konec lanskega leta smo leto 2014 v Črni 
na Koroškem razglasili za Olimpijsko leto, ki 
smo ga dodobra zaznamovali v času olimpij-
skih iger v ruskem Sočiju, kjer je naša častna 
občanka - olimpionka Tina Maze osvojila dve 
zlati medalji in dokazala, da se s trdno voljo 
in neutrudnim delom da doseči nemogoče. 
Po njeni zaslugi lahko tudi mi presegamo us-
taljena pravila in spreminjamo ime kraja, ki 
ga je velika mojstrica smučanja ponesla po 
celem svetu. Sprejem, ki smo ji ga pripravili 
Črnjani, je bil prisrčen in prežet z veliko po-
zitivne energije. 
Olimpijsko leto pa je namenjeno tudi vsem 
ostalim olimpijcem naše vasi in upam, da 
nam bo letos res uspelo urediti olimpijsko 
sobo, kjer si bomo lahko domačini in obisko-
valci ogledali predmete, filme in članke o na-
ših nadvse uspešnih sokrajanih.
V mesecu marcu je naselje Rudarjevo pos-
talo bogatejše za sodobno urejeno trgovino 
Koroške kmetijske zadruge, ki je za nas po-
membna pridobitev, enako velja za kava bar 
ob trgovini, ki ga Rudarjevo sedaj ni imelo. 
Naselje Rudarjevo je z obnovo fasad in streh 
na stanovanjskih blokih vsako leto lepše, 
urejajo se zelenice, postavljena je bila nova 
avtobusna postaja. Jeseni smo zasadili prva 
drevesa v drevoredu, sajenje le-teh pa bomo 
skupaj z osnovnošolci naslednji mesec nada-
ljevali. 
Nekaj cest znotraj naselja smo že obnovili, 
nekaj pa jih na obnovo še čaka, vendar slej 
ko prej pridejo na vrsto vse. Velik prispevek 
k urejenosti pa dodajo stanovalci, ki poskr-
bijo za cvetje na oknih stanovanjskih blokov 
in urejene vrtove okrog njih. Društvo vrtič-
karjev v Črni na Koroškem je s  svojo aktiv-
nostjo poskrbelo, da smo se ljudje še bolj pri-
čeli ukvarjati z vrtnarjenjem in se vedno bolj  
zavedati, kako pomembna je samooskrba.
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ŽUPANJIN UVOD

Nadaljujemo tudi z urejanjem centra, kjer 
bomo obnovili dotrajane javne površine in z 
vzdrževanjem parkov in zelenic ter raznimi 
vzdrževalnimi deli ohranjali njegov urejen 
izgled.
Ker je vedno manj denarja iz državnega 
proračuna, je še toliko pomembnejše, da 
smo v lanskem letu podpisali pogodbo z Mi-
nistrstvom za kmetijstvo in okolje, ki nam 
omogoča, da bomo lahko v letošnjem letu iz-
vedli veliko del, ki zajemajo nadaljevanje re-
konstrukcije ceste Pristava, začetek obnove  
ceste Lampreče, asfaltiranje javnih površin 
v zaselkih in krajevni skupnosti Žerjav, mo-
kro čiščenje cestišč, ureditev okolice vrtca, 
zagotavljanje varovalne prehrane za otroke 
v vrtcu in šoli ter ureditev varnega vrta v 
Žerjavu. 
Večnamenski kozolec v Mitneku je zgrajen, 
naša skrb pa je, da mu damo vsebino oz. ga 
opremimo s predmeti, ki bodo na ogled obi-
skovalcem dežele kralja Matjaža. Rudarski 
muzej v Podpeci je vreden ogleda, obnovlje-
no kegljišče pa že čaka na prve tekmovalce. 
V vsakem zaselku naše občine se poleg na-
ravnih lepot najde še kakšna znamenitost, 
vredna ogleda, ki jo bomo ponujali skupaj z 
novim turističnim produktom Geopark Ka-
ravanke.
Letošnje leto je leto obletnic, teče dvajseto 

leto samostojne občine, 1. aprila smo obele-
žili stoletnico Prahovega mostu, kjer se nam 
je pridružil minister za infrastrukturo in 
prostor Samo Omerzel, ki smo ga povabili 
tudi zato, da vidi, da so ceste, ki vodijo v naš 
kraj, nujno potrebne obnove. 
Alpinisti v Črni bodo z odpravo v perujske 
Ande obeležili 40 let svojega delovanja, čr-
njanski kurenti so slavili petdesetletnico, 
enak jubilej čaka žerjavske čebelarje, sto let 
pa Čebelarsko društvo Črna. Lahko rečemo, 
da je poleg olimpijskega leta v Črni leto 2014 
tudi leto pomembnih jubilejev in vsakega po-
sebej bomo dostojno proslavili in pokazali, 
da znamo ceniti trud vsakega posameznika 
v društvih, katere odlikuje prostovoljstvo. 
Čas nezadržno hiti, že bo tu 1. maj - praznik 
dela, ki ga bomo obeležili z budnico Pihalne-
ga orkestra Rudnika Mežica-Črna in s tra-
dicionalnim pohodom na Pikovo, ki privabi 
pohodnike od blizu in daleč. Mednarodni 
praznik dela je tudi priložnost, da počastimo 
ljudi, ki opravljajo številne raznovrstne pok-
lice in druga opravila, zatorej živel 1. maj – 
praznik delavcev, katerim želim, da bi si z 
opravljanjem svojega dela lahko zagotovili 
dostojno življenje.

Županja 
Romana Lesjak

Črnjani v oddaji Dobro jutro
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Novo v ČRNI

FOTOREPORTAŽA

Otvoritev Zadruge Večnamenski kozolec  v Mitneku

Prenova vrtca

Nova
Kmetijsko-
gozdarska
zadruga v
Rudarjevem

Obnova Kulturnega doma
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Ureditev ceste, parkirišča in poti na pokopališču

Ureditev okolice, cvetličnih gredic, čiščenje pločnikov in cest

FOTOREPORTAŽA

Zaključna dela na mostu Bistra
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100 let Prahovega mostu

Del gradbenega dovoljenja za Prahovo hidroelek-
trarno (lastnik Franc Knez, Pristava 39) 

STO LET PRAHOVEGA MOSTU

Moralo je biti slovesno, takrat davno, pred 
sto leti, ko so dali v promet PRAHOV MOST.
Tudi 1. aprila letos smo proslavili jubilej. Ob 
mostu častitljive starosti se je zbralo lepo šte-
vilo krajanov, županja pa je med nas pova-
bila še ministra za okolje in prostor, Sama 
Omerzela.
To je bila prilika, da smo se nekoliko zazrli v 
tisti čas, sto let nazaj.
Črna je bila na začetku 20. stoletja perspek-
tiven kraj. Rudnik je bil v razcvetu, ruda je 
bila bogata, pri rudniku so iskali delovno 
silo. Ljudje so prihajali od blizu in daleč, tu-
kaj dobili delo in se naseljevali. Leta 1914 je 
bila zgrajena v Žerjavu izbiralnica rude. Mo-
gočna zgradba je bila takrat eden največjih 
gradbenih projektov iz betona v Avstro-Ogr-
ski. Promet skozi Črno je močno naraščal 
zaradi prevoza rude iz Podpece v topilni-
co Žerjav, zato leseni most čez Mežo ni več 
ustrezal. Ne ve se, kdo je bil pobudnik, niti ni 
znano ime projektanta, ve se le, da je bil leta 
1914 zgrajen betonski most, ki je bil prvi tak 
v Mežiški dolini, za tiste čase  res trden most. 
In kako je dobil ime?
Okoli leta 1900 se je iz Podčetrtka v Črno pri-
selila družina Prah. Kjer je danes cvetličar-
na Pušeljc, so odprli trgovino. Pred mostom 
na desno strani je tedaj stala Kuheljnova zi-

dana hiša, ki jo je lastnik Molk prodal Rudol-
fu Rezarju. Po požaru leta 1910 pa je le-to ku-
pil Jakob Prah in na tem mestu zgradil hišo, 
ki je v prvotni podobi ostala taka do danes. 
To je značilna zgradba iz začetka 19. stoletja, 
še danes ena najlepših hiš daleč naokoli. V 
pritličju so bili prostori trgovine, zgoraj je bil 
stanovanjski del. 
Novi most je dobil ime po najbližjem sosedu, 
še danes ga imenujemo PRAHOV MOST.
Pred mostom je na desni ob Meži stal Kor-
žetov mlin. Do njega so od Ledrarja (danes 
Center štev. 52), kjer je bil jez, bile postavlje-
ne rake (leseni žleb), po katerih je bila spe-
ljana voda, ki je poganjala mlinsko kolo. 
Korže je mlin prodal Rezarju, ta pa Prahu. 
Prah pa ga je spremenil v elektrarno, ko je 
leta 1904 vanj montiral dinamo. Ta elektrar-
na je dajala elektriko za 50 žarnic, ki so sve-
tile z močjo 50 w. (Glej del gradbenega dovo-
ljenja za elektrarno.) 
Na nasprotni strani Prahove trgovine je sta-
la lesena hiša Pri Klocarju. Takratna lastni-
ca je tudi pesmi zlagala. Sosednji hiši se je 
reklo Pri Kranjčiču (danes Štrukl, Center 
41).
Čez most na desni se je reklo Pri Šepulaku. 
Tam je živel samouk, mizar Klarin Tevž, ki je 
slovel po izdelavi najboljših kolovratov. 
Kjer je danes večja zgradba Center 76 (Fak-
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Lepo viden leseni most 
čez Mežo, predhodnik 
Prahovega mostu. Ob 
Meži so vidne rake za 
Koržetov mlin, ki je bil 
postavljen desno pred 
mostom.  Črna okoli leta 
1912/1913, ko so bile hiše 
po požaru 1910 povečini 
obnovljene, betonskega 
mostu pa še ni.

Črnjani imamo izkušnje z dotrajanimi mostovi. 
Balos, dec. 1964                                  Foto: A. Repanšek

torjeva hiša), je bila lesena bajta, kjer je če-
vljaril Žagar. Obe hiši sta v požaru leta 1910 
pogoreli.
Leta 1926 je bila v Črni velika poplava. Reka 
Meža je tako narasla, da je ogrožala celo 
ulico v smeri proti centru Črne. Takrat so 
knapi pod vodstvom Alojza Wirflerja most 
zaminirali, da bi preprečili še večje poplave. 
Vendar je Meža upadla in rušenje mostu ni 
bilo potrebno. Narasla Meža pa je odnesla 
jez in rake, elektrarno so premaknili v Ma-
tevžev mlin, ki je stal na mestu sedanjega 
jeza. Jez zbira vodo za rudniško elektrarno 
PE 1 v Balosu, ki je bila zgrajena leta 1943,  
postavili so rudniško elektrarno in obratuje 
še danes.
Prepričani smo, da ni potrebna draga stro-
kovna raziskava, da bi ugotovili, da je sto let 
stari PRAHOV MOST potreben zamenjave 
v obliki novogradnje. Ne obstaja material, ki 
ni podvržen zobu časa, in sto let stari beton 
v našem mostu je zagotovo načet.
Toplo upamo, da bosta država in Občina 
našla sredstva za novi most, preden bo ta 
stoletnik povsem popustil.
Kajne, gospod minister!?

Alojz Repanšek

Vira: 
lastni arhiv
Šanclov Zepi – Jože Gradišnik, Okrogle in roba-
te storije izpod Pece
300 let Rudnika Mežica
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50 LET KURENTOVANJA V ČRNI

Kurentovanje je slovenski ljudski običaj, ki 
se priredi v pustnem času z namenom od-
ganjanja zime. Značilen je plešoči pohod 
kurentov skozi vas v prav tako značilni op-
ravi in glasnim zvonjenjem. 
V našem kraju, čeprav smo pod Alpami in 
daleč od Ptujskega polja, je s kurentovanjem 
pričel sedaj že pokojni Franc Bezjak, ki iz-
haja iz Markovec pri Ptuju. Z motorjem se 
je zapeljal na Štajersko po kurentijo, kakor 
se imenuje oprema teh izganjalcev zime, ter 
leta 1964 prvič poplesaval po Črni kot ko-
rant, kot tej maski pravijo na Štajerskem. 
Njegov najstarejši sin Drago, ki vsa leta na-
daljuje očetovo tradicijo, se spominja, kako 
je potem mama ob vsakem pustu 'krencljala' 
kurentovo kapo in kako so otroci s pasto čis-
tili zvonce. Z leti se je ta kurentija uničila in 
treba je bilo kupiti novo, mama pa je predla-
gala, da bi lahko Drago delal očetu družbo, 
zato so nabavili še en komplet opreme. »Kas-
neje se nam je še marsikdo poskusil pridru-
žiti, a nihče razen Bezjakov ni vzdržal ve-
čurnega poskakovanja. Zagotovo imamo to 
v krvi, štajerski krvi!« pojasnjuje Drago, ki 
danes vodi 8-člansko (s hudičem celo 9-član-
sko) skupino, imenovano Korant Črna na 

Koroškem. Najprej se je za so-
delovanje odločil še brat Bran-
ko, po rojstvu Dragovih sinov 
pa so se postopoma priključili 
Dejan, Domen in Davorin, tako 
da so v nekem obdobju kuren-
tovale tri generacije. Ko je ne-
koč eden od sinov zbolel, je 
vskočila sosedova Teja Kelenc, 
kasneje pa še njen brat Matija. 
K skupini spada tudi rdeči hu-
diček, v katerega se navadno 
preobleče Darja Bezjak.
Skupina je dolga leta prijatelje-
vala s kurenti iz Markovec in 
izmenjavala obiske, toda zad-
nja leta sta povorka in fašenk 

na isti dan, v soboto, zato turistični društvi 
trenutno nista tako tesno povezani.
»Ko pride pust, skačemo pet dni skupaj po 
cele dneve. Naporno je, a naše poslanstvo 
opravljamo z ljubeznijo. Ko se doma priprav-
ljamo na naše obhode in si urejamo štulpne, 
zvonce, ježevke in drugo opremo, se nam 
dvigne adrenalin. In ko si oblečen, res posta-
neš drug človek! Potem obiščemo vse predele 
Črne in pošteno odganjamo zimo. Ljudje nas 
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To zimo je Črna postala zlata na kvadrat

Naši smučarki smo priredili slavnosten sprejem

Torta navijačev Tine Maze

dobro poznajo, pričakajo nas z robci, kot to 
zahteva tradicija, veseli so našega obiska in 
nas lepo pogostijo. Zadnje čase se odpravlja-
mo tudi v Mežico, kjer nas gostoljubno sprej-
mejo. Letos smo ob obletnici poskakovali še 
na Prevaljah in v Avstriji, vedno pa smo vese-
li tudi vabila iz šole, CUDV in vrtca.«
Kot zanimivost je Drago povedal, da je bil 
njegov oče hud kurent, ki so se ga bali vsi 
otroci, toda njim ni do tega, da bi koga stra-
šili. Spominja se tudi mame, ki se je nekoč 
za šalo oblekla v kožuh in šla na veselico v 
kantino v Žerjav, vendar se ni odkrila, zato 
so vsi mislili, da je Franc, in so ji veselo pla-
čevali pijačo.

Skupina Korant Črna se financira sama, a 
oprema je draga, posebej ker jo je potrebno 
menjavati, saj otroci rastejo. Pri nabavi jim 
pomagajo sorodniki iz Markovec, letos pa so 
poprosili Občino in Turistično društvo tudi 
za denarno pomoč.
Za nadaljnji obstoj skupine kurentov je Dra-
go optimističen. Pravi, da imajo 'pobi' veselje 
ter da bodo zagotovo nadaljevali s tradicijo 
prinašanja sreče in zdravja Črnjanom. Sok-
rajani smo jim hvaležni in jim ob 50-letnici 
čestitamo. 

Irena Greiner
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FOTOREPORTAŽA

Tina Maze 2 x ZLATA na OI Soči 2014
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FOTOREPORTAŽA

Foto:
Boris Keber
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KNJIGA

IZ MOJE LOVSKE MALHE

Konec marca je bila v črnjanskem 
gasilskem domu predstavitev pesni-
ške zbirke Stanka Grla Iz moje lovske 
malhe. Prireditev je vodil Tomaž 
Simetinger. Prisostvovali so: Alojz 
Krevh (ilustrator), predsednik Lovske 
zveze Slovenije mag. Srečko Krope, 
predstavniki Kluba prijateljev lova 
iz Celovca s predsednikom Mirkom 
Kumrom, predsednica Kulturnega 
društva literatov Mežiške doline Iva-
na Čreslovnik … Ob sproščenem in 
rahlo šaljivem pogovoru sta avtor in 
vodja prireditve prebrala vsak nekaj 
pesmi, nekatere je prebrala avtorjeva 
sestra Marija Joksimovič, eno pa županja. 
Za kulturni program je poskrbela etno sku-
pina Zimski kosci z Leš, na koncu ob bogati 
pogostitvi pa še desetletni harmonikar Flori-
jan Ladinik. Dvorana s 130 stoli je bila polna 
že pred začetkom …

Pesmi Stanka Grla so preproste in tople iz-
povedi njegovih občutij in pogledov na živ-
ljenje. Avtorjevi prerisi iz sveta okoli nas so 
realistični in lahkotni, napisani po ljudskem 
vzoru. 
Pesniška zbirka ima štiri sklope z zgovor-
nimi naslovi. V prvem govori o lovcu, tesno 
povezanem z gozdom, gorami in divjadjo, 
toda z mehkim srcem. V lepi prirodi najde 
avtor svoj mir in razmišlja o človeškem mi-
nevanju. V nadaljevanju razodeva preproste 
življenjske resnice. Priložnostne pesmi, ki so 
se porodile ob kakem naravnem pojavu ali 
predmetu, bralca opominjajo na vrednost in 
ga vzgajajo. Avtor orisuje pomembne mejni-
ke in spremljevalce življenja, kot so poljub, 
nasmeh, ljubezen, zvestoba, gorje, solza. Ra-
zodeva nasprotje med mladostjo in starostjo 
ter pogreša nekdanji preprosti podeželski 
svet. Dodal je sklop pesmi o živalih, s po-
manjševalnicami in poosebitvami jih naredi 
ljubke, nekatere med njimi so prav šegave. 

Da je ljubitelj narave, dokazuje skupina pe-
smi o rožah, ki ga nenehno navdihujejo in 
tudi ob njih rad skromno pofilozofira.
Grlove razpoloženjske in miselne pesmi 
večinoma izražajo ali bivanjsko radost ali 
grenkobo. Zaradi umljivega in stvarnega je-
zika bodo njegove štirivrstičnice s preprosto 
metaforiko predstavljale prijetno branje ne-
zahtevnemu bralcu.

Stanko Grl je bil rojen 18.11.1955 v Črni na 
Koroškem, do leta 2008 je živel na Prevaljah, 
sedaj pa stanuje v Črni. Tudi njegova mati je 
pisala pesmi, po njeni zgodnji smrti so izdali 
njeno zbirko z naslovom Tihi večeri.
Stanko Grl piše lovske zgodbe za revijo Lo-
vec in za dve je bil na natečajih nagrajen. 
Pesnikuje že dolga leta, lani pa je svoje pe-
smi prvič predstavil na literarnem večeru v 
Črni. Tudi v rubriki Šilce literature v Črjan-
skih cajtngah smo ga že srečali. Ker je hitro 
izgubil starše in sestro, pravi, da »so pesmi 
zato verjetno žalostna izpoved hrepenenj, ki 
niso bila izpolnjena.« 

Pesniško zbirko lahko kupite v TIC Črna ali 
pri avtorju, cena: 15 €.

Irena Greiner
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MEŠANI PEVSKI ZBOR
 ŽUPNIJE ČRNA NA KOROŠKEM

Že vrsto let je MePZ župnije Črna MOJ zbor. 
Moj zato, ker se v njem počutim dobro! 
Vsak ponedeljek zvečer se dobivamo v pevski 
sobi, ki smo si jo uredili v Mežnariji. Naš pevo-
vodja Simon Potočnik in njegova žena Marija 
sta tam vedno prva, ko pa pridemo vsi, zazve-
nijo pesmi iz petindvajsetih grl.
Simon vodi zbor že sedemintrideseto leto, 
pred njim pa so ga vrsto let vodili organisti 
iz družine Piko. Dolga leta je zbor prepeval 
samo pri bogoslužju, zadnjih dvajset let pa 
smo stopili tudi izza cerkvenega obzidja. Tako 
nas ima možnost slišati večji krog ljudi.
Pojemo sakralne pesmi, pa tudi ljudske in 
umetne, prirejene za štiri- ali večglasno petje. 
In nekatere prireditve so že kar tradicional-
no postale naše. Vsako leto v mesecu januarju 
obiščemo oskrbovance doma za ostarele, kjer 
žive Črnjani - izmenoma enkrat na Prevaljah 
in naslednje leto v Črnečah. Kar nekaj let se v 
različnih krajih predstavljamo tudi na pevski 
reviji Od Pliberka do Traberka, nastopamo 
pa tudi na koncertih cerkvenih pevskih zbo-
rov, ki jih pripravlja dekanija Mežiške doline. 
Sveti Jošt v Javorju je prizorišče vsakoletne-
ga koncerta velikonočnih pesmi, ki jih tam 
prepevamo na velikonočni ponedeljek. Konec 
maja pa s koncertom prelepih Marijinih pe-
smi ob zaključku šmarnic privabljamo v do-
mačo cerkev vedno več poslušalcev. Naš kon-
cert vsako leto obogatijo tudi glasbeniki, ki jih 
v ta namen skrbno izberemo, da naše petje še 
dodatno obogatijo. Koncert božičnih pesmi, 
ki ga imajo ljudje še posebej radi, pripravimo 
v času okrog novega leta, oblikujemo pa ga 
tako, da služi naše prepevanje kot dopolnilo 
zboru, ki ga mi povabimo v goste. Vsako leto 
sodelujemo tudi na prireditvi S pesmijo in ple-
som v novo leto, ki ga organizira Zveza kul-
turnih organizacij občine Črna na Koroškem, 
včasih pa sodelujemo tudi v okviru Turistične-
ga tedna. Lani smo zapeli Črnjanom, ki jih je 
pot ponesla iz rodne Črne v širni svet, pa so se 
na povabilo županje vrnili in se zbrali v prire-
ditvenem šotoru.
Leto 2013 pa je bilo pri nas tudi leto jubilejev, 
ki smo jih z našim prepevanjem prijetno obo-

gatili. Konec junija se je v domači kraj vrnil 
Jože Turk, ki je pred 25 leti v naši cerkvi bral 
novo mašo. Srebrni jubilej smo počastili sku-
paj z njim in njegovimi zdajšnjimi verniki. S 
pesmijo pa smo se zahvalili tudi našemu duš-
nemu pastirju, mag. Tonetu Vrisku za 40 let 
mašništva, od tega za kar 35 let delovanja v 
občini Črna na Koroškem! Naš pevovodja Si-
mon in njegova žena Marija, oba skupaj kot 
najtrdnejši člen v našem pevskem zboru, sta 
slavila 70 let življenja. Prav vsi smo se pridru-
žili njunemu prisrčnemu praznovanju.
Orgle v župnijski cerkvi sv. Ožbolta pa so bile 
lani stare že 100 let. Zato smo ta jubilej še po-
sebno bučno proslavili! Andreja Golež, orga-
nistka, je ob pomoči našega domačega orga-
nista Gašperja Stoparja na orglah, ki pojejo 
in igrajo v vsej svoji veličini že 100 let, izvedla 
izvrsten koncert!
Ker pa je naš zbor vključen v Kulturno dru-
štvo Franc Piko, poskrbimo tudi za izobra-
ževanje. Po pevski plati se vsako leto kdo od 
naših članov udeleži katerega izmed pevskih 
seminarjev, za vse člane pa vsako leto organi-
ziramo tudi strokovno ekskurzijo. Lani smo si 
ogledali Plečnikovo Ljubljano na Barju, v sre-
dišču mesta, na Žalah, pa tudi iz ladjice, ki nas 
je popeljala po Ljubljanici.
Če vam prišepnem, da se znamo ob vseh na-
porih, ki jih terja dobro zapeta pesem, imeti 
lepo, se smejati in veseliti, biti med seboj tova-
riši in prijatelji, potem najbrž razumete, zakaj 
mi je v zboru lepo. Upam, da bo še dolgo tako!

Martina Podričnik, predsednica zbora
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50 LET ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŽERJAV

Kmetijstvo in pridelava hrane sta osnova za 
preživetje ljudi. Ena od panog kmetijstva je 
tudi čebelarstvo, nekateri ga v zanosu ime-
nujejo 'poezija kmetijstva'. Čebelarjenje ni 
zgolj hobi, ampak je vanj potrebno vložiti 
veliko truda in znanja, da bi lahko uspešno 
čebelarili. Marsikdo si misli, da je osnovni 
cilj čebelarjenja pridelava medu. Temu pa ni 
tako, saj je glavna naloga čebel opraševanje 
rastlin, predvsem sadnega drevja. Dokaza-
no je, da je pridelek v sadovnjaku tudi do 70 
% večji, če je v njegovi okolici dovolj čebel. Po-
leg medu nam čebele dajejo še cvetni prah, 
propolis, vosek, matični mleček in čebelji 
strup. Vse te pridelke lahko uporabljamo 
kot hrano, zdravilo, kozmetiko in za izdelavo 
sveč. Naši predniki so že pred davnimi časi 
spoznali moč vseh teh pridelkov, ki pa jih 
danes vse premalo cenimo. Sami čebelarji 
bomo morali veliko več postoriti, da bomo 
ljudi seznanili s tem, kako pomembne so če-
bele in njihovi produkti za ljudi. 
V Žerjavu in okolici so naši predniki čebe-
larili že pred davnimi časi, zato se moramo 
potruditi, da bomo to tradicijo negovali še 
naprej ter na ta način prispevali k ohranja-
nju narave. Ali nam bo to uspelo, pa ni odvis-

no samo od nas, čebelarjev, 
temveč od vseh ljudi na tem 
našem svetu. Kakršnakoli 
že bo bodočnost tega sveta, 
je jasno samo to: čebela je 
450-krat starejša kot človeš-
ki rod, preživela bi z nami 
ali brez nas.
(Iz zbornika Čebelarskega 
društva Žerjav)

Čebelarsko društvo Žerjav 
1964–2014
Nastanek in razvoj organi-
ziranega čebelarjenja na 
območju Žerjava in Jazbine 
moramo poistovetiti s to-

vrstno dejavnostjo Čebelarske podružnice 
Črna, ki je že med 1. svetovno vojno spadala 
pod Čebelarsko društvo Šmihel pri Pliberku.
V Žerjavu in v dolini Jazbine se je čebelar-
stvo razvilo zlasti v času med obema svetov-
nima vojnama, še posebej po letu 1930. Zlasti 
zgodaj se je čebelarstvo razvilo na kmetijah 
po južnih obronkih Uršlje gore: v Čemer-
ju, Krnicah, Krpuhu, Močivju, pri Lavterju, 
Mrdavsu in Mrdavšiču. Rudarji so čebelari-
li v neposredni bližini Žerjava ali celo v sa-
mem naselju. V letih pred drugo svetovno 
vojno je bilo močno razvito prevažanje čebel 
iz Žerjava v višje ležeče predele Jazbine, v 
Javorje, Ludranski Vrh, Koprivno in Bistro. 
Med drugo svetovno vojno je čebelarstvo na-
zadovalo. Mnogo čebeljih družin je odmrlo, 
ker so bili njihovi lastniki žrtve vojne vihre. 
4. novembra 1945 je bila na Prevaljah usta-
novljena podružnica Čebelarske zveze Slo-
venije – Prevalje, ki je zajela 8 ustanovljenih 
družin z 215 člani, med njimi je bila tudi čr-
njanska.
Leta 1945 so žerjavski čebelarji začeli razmi-
šljati o ustanovitvi svoje družine s sedežem 
v Žerjavu. Sestavili so pripravljalni odbor, 
pobudnika osamosvojitve pa sta bila Fric 

Občni zbor ČD Žerjav
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Zmrzlikar in Jože Polajnar. Za predsednika 
odbora je bil izvoljen Jakob Virtič. Do prve-
ga delovanja družine pa v Žerjavu ni prišlo, 
ker so posamezni člani zaradi neurejenih 
razmer izstopili, del članov pa je ostal v Če-
belarski družini Črna, v kateri so bili včla-
njeni do leta 1964.
Leto 1964 je bilo prelomno v zgodovini čebe-
larjenja v Žerjavu. Ustanovni občni zbor je 
potekal v nedeljo, 3. maja, v gostišču Eisin-
ger v Žerjavu. Navzočih je bilo 15 članov, v 
prvi točki dnevnega reda je bil sprejet sklep 
o ustanovitvi Čebelarske družine Žerjav s 
predsednikom upravnega odbora Ivanom 
Kladnikom. Prisotni so sprejeli sklep o naba-
vi žiga. UO ČD Žerjav je 13. 12. 1964 sklical 
1. redni občni zbor v Delavskem domu. ČD 
je štela 22 članov in 131 čebeljih družin. V 
naslednjih letih so se člani družine uspešno 
ukvarjali predvsem s čebeljimi boleznimi.
Zmanjšanje števila čebeljih družin v letih 
1970–1990 pa je bilo predvsem posledica vpli-
va škodljivih industrijskih plinov metalurgije 
Žerjav. Leta 1978 so zgradili odpraševalni 
sistem, kar je bistveno zmanjšalo onesnaže-
vanje okolja.
Prvega februarja 1976 so na ustanovnem 
občnem zboru poimenovali družino v Čebe-
larsko društvo Žerjav. 22. julija 1984 je dru-
štvo uspelo postaviti čebelarskim potrebam 
dostojno zgradbo – čebelarski dom ČD Žer-
jav. Društvo je na dan krajevnega praznika, 

to je 4. maja 1985, razvilo prapor. Posebno 
priznanje, naziv častnega člana, je prejel 
Rudolf Galob iz Mežice.

Dejavnosti društva 1997–2006
Upravni odbor je 5. maja na predlog pred-
sednika Alojza Grubelnika sprejel sklep o 
izgradnji pašnega čebelnjaka v 'rudniku'. 
Objekt je bil dokončan 16. 6. 1998. Aprila 
2000 je ČD Žerjav organiziralo proslavo in 
razstavo ob 35-letnici društva. Potem je sledi-
lo prekrivanje strehe na čebelarskem domu, 
leta 2002 razširitev doma …
(Povzeto po zborniku ČD Žerjav)

Danes šteje Čebelarsko društvo Žerjav 40 
članov in 167 čebeljih družin. Povezani smo v 
regijsko zvezo - Čebelarsko zvezo Koroške in 
seveda v krovno Čebelarsko zvezo Slovenije. 
V okviru promocijskega projekta Ohranimo 
čebele vsako leto organiziramo vseslovenski 
aktivnosti: dan odprtih vrat v čebelarstvu 
ter medeni zajtrk v vrtcu in osnovni šoli. Že 
tretje leto uspešno izvajamo čebelarski kro-
žek na POŠ Žerjav. Čebelarimo v glavnem 
v težkih pogojih, še posebej zaradi vsako 
leto slabših vremenskih razmer, ki vplivajo 
na gozdno medenje. Z različnimi sredstvi in 
nasveti veterinarjev se dokaj uspešno bori-
mo proti varoji destructor, zajedalcu naših 
čebelic, in ohranjamo primerno zdravstveno 
stanje. Čebelarimo z ljubeznijo do čebel, ker 
se dobro zavedamo pomena čebel pri ohra-
njanju naravnega ravnovesja, opraševanju 
žužko-cvetočih rastlin ter vrednosti čebeljih 
pridelkov.

»Ohranimo čebele – brez čebel ni življenja.«
Naj medi!
Proslava 50-letnice ČD Žerjav bo 17. maja 
2014.

Predsednik ČD Žerjav
Zoran Mićić

Čebelarski krožek na POŠ Žerjav
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ČD ČRNA

PO BUČELAH SE VIŽAJ

Že vse življenje živi na kmetiji Bruse, streljaj 
iz vasi, povezana z zemljo in posledično tudi 
s čebelarjenjem. »Vedno je bilo treba delati, 
a kmetovanje in življenje z naravo oblikujeta 
človeka v drugačno osebo,« razlaga 57-letna 
Trezka Mrdavšič. Izhaja iz preproste druži-
ne, kjer so toplina, ljubezen, spoštovanje, is-
krenost bile in so še vedno zanjo vrednote.
Njen sosed Franc Podovšovnik, ki je čebela-
ril v njihovi neposredni bližini, ji je privzgo-
jil ljubezen in spoštovanje do čebel. Kasneje 
sta se za čebelarjenje zanimala tudi oba nje-
na sinova Jaroš in Lovro, toda ko sta šla od 
doma, se je tudi ona lotila tega hobija. Včla-
nila se je v društvo, dobila svoje čebele in po-
tem še eno leto delala s sosedom, ki ji je da-
jal nasvete, od njegove smrti naprej pa dela 
samostojno; tega je sedaj že osem let. »Čebe-
larjenje mi pomeni užitek, s čebelami se ne 
ukvarjam iz komercialnih razlogov. Zame 
so čebele edinstvene, imajo red in disciplino. 
Nikoli ne naredijo napake, le ob vplivu zuna-
njega faktorja se jim kaj zalomi. Znana misel 
'Po bučelah se vižaj!' res drži.«
Druga Trezkina ljubezen pa je oblikovanje 
gline. »Kot otroci smo si šli pod vodstvom 
naše učiteljice za glasbo, gospe Nemec, na 
Ptuj ogledat lončarsko delavnico njenega 
očeta. Ta je naredila name izjemen vtis in 
šele po upokojitvi sem lahko uresničila svojo 
dolgoletno željo. Kupila sem si kocko gline 
in začela v kurilnici 'pacati'.« Prve izdelke je 
spekla v kopi in jih podarila najbližjim. Kas-
neje si je kupila peč in si uredila delavnico. 
Izdeluje lončke, skledice, lestence, svečnike, 
tudi motiv čebele je vpeljala … Vse ročno, 
razvila je svoj stil in njeni izdelki iz tanke 
gline so prave male umetnine. »To delam 
za svojo dušo, a izdelke tudi prodajam, saj 
je veliko povpraševanje po njih. S pomočjo 
podjetniškega  centra sem se udeležila tudi 
mednarodnega rokodelskega festivala.«
Trezka je že upokojenka, ker je zelo mlada 

začela delati in se je kasneje ob delu dodat-
no izobrazila. Vsa leta je opravljala raču-
novodske posle, nekaj le-teh vodi še danes. 
Njen mali srečni svet na kmetiji pa ji poleg 
dela s čebelami, oblikovanja gline in nege 
sadnega drevja lepšajo še številni prijatelji, 
njena Saja, psička častitljive starosti, in seve-
da njena sedaj že odrasla sinova.  

Irena Greiner

Trezkine umetnine iz gline
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ČD ČRNA

ČEBELARI ŽE VEČ KOT 60 LET

Anton Osojnik – Božičev Toni, ki z ženo Bet-
ko kraljuje na manjši kmetiji nad Črno, se 
lahko pohvali z nekaterimi visokimi okrogli-
mi številkami, ki zaznamujejo kar nekaj do-
godkov častitljive starosti: 40 let je delal pri 
Rudniku, večinoma v topilnici, 30 let je že v 
pokoju, z ženo sta lani praznovala biserno 
poroko in za sabo ima več kot 60 let čebelar-
jenja. »Celo življenje sem trdo delal, z ženo 
sva zgradila dve hiši, jaz skorajda tri,« se na-
smehne ob spominu na pomoč pri zidanju 
hčerine hiše, »marsikaj sem se naučil od oče-
ta, veliko pa sam. A delati ni hudo, v delu se 
najde tudi užitek!« Kadar pa je utegnil, je za 
dobro voljo raztegnil svojo diatonično har-
moniko, ki jo igra že od malega.
V času upokojitve je deset let rezbaril. Začel 
je, ko se je zaradi težav z zdravjem z družino 
podal na Brezje; tam je ob pogledu na Ma-
rijino upodobitev pomislil, da bi lahko take  
podobice iz lipovega lesa delal tudi sam. In 
naredil jih je čez sto, ne le z nabožno vsebi-
no, pač pa s prizori iz vsakdanjega življenja, 
tudi iz čebelarskega sveta. V zadnjem letu je 
moral zaradi slabšega vida z rezbarjenjem 
prenehati, a ostale so številne slikarije pri 
njem doma, mnoge pa so bile podarjene vse-
povsod naokrog.
»Moj ati je imel čebele že leta 1942 in ko je 
tri leta zatem umrl, so z njim vred umrle če-
bele. Od njega sem dobil dva kranjiča in ju 
spravil, po poroki prenesel na Nagersko, po 
svoji upokojitvi pa vse skupaj preselil k do-
mači hiši.« Toni je že 35 let član Čebelarske-
ga društva Črna, njegovo vdano delo pa so 
nagradili z redom Antona Janše za posebne 
zasluge za dvig slovenskega čebelarstva. Da-
nes ima v svojem čebelnjaku 15 žnidaršičev, 
5 polovičarjev in 2 kranjiča. Sedanji čebel-
njak je moral pred leti prestaviti izpred hiše 
višje za poslopje, ker so bile čebele zaradi 
hudourniških del motene. »A spodaj so imele 
več sonca, tu pa stalno piha!« se pritožuje. 

Imel pa je še en čebelnjak v Šmelcu, a ga je 
opustil. Zadnji dve leti sta z ženo pridelala le 
po 45 kg medu, še tri leta nazaj pa ga je bilo 
okoli 200 kg. »Predolgo je bilo mrzlo, čebele 
zato oslabijo in potem je glavna paša prehit-
ro mimo,« pojasnjuje stanje zadnjih let, »tudi 
letos so predolgo zaprte.« Da ga imajo čebe-
le rade, potrjuje dejstvo, da ga skoraj nikoli 
nobena ne piči. »Dobro vedo, kdo jih hrani, 
saj z ženo letno prineseva v vsak panj po 17 
litrov sladkornega sirupa.« Za nagrado pa si 
lahko zadovoljni čebelar iz njihovega medu 
naredi tudi žganje.

Irena Greiner
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INTERVJU

MADAGASKAR

Ano Fajmut, dr. med., poznamo krajani po 
njenem dolgoletnem opravljanju zdravni-
škega poklica v Črni. O njenem delu se je z 
njo ob prejemu občinske nagrade leta 2001 za 
Črjanske cajtnge pogovarjala Marta Repan-
šek. Manj pa poznamo požrtvovalnost Ane 
Fajmut v humanitarnih odpravah na Ma-
dagaskar. To zimo se je že tretjič odpravila v 
to nekdanjo francosko kolonijo, deželo jugo-
vzhodno od Afrike. Vse njene vtise in izkušnje 
je bilo kar težko spraviti na nekaj strani in-
tervjuja. 

Kako vas je prvič zaneslo na Madagaskar? 
V okviru katere skupine ste odšli tja?
Leta 2006 me je moj nečak Janez Kompan, 
takrat absolvent medicine, sedaj pa že spe-
cialist anesteziolog v bolnici Slovenj Gradec, 
povabil, da grem z odpravo na Madagaskar 
in bi se mi tako malo zahvalil za vse moje 
dobre zglede in spodbude. Na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani v sklopu Katedre za in-
fekcijske bolezni deluje Sekcija za tropsko 
medicino, ki od leta 1990 vodi projekt huma-
nitarno-medicinske pomoči državam v ra-
zvoju v najrevnejših predelih Afrike, Azije, 
Latinske Amerike in Papue-Nove Gvineje. 
Študentje, ki jih to zanima, se v okviru izbir-
nega predmeta tropska medicina (eno leto 
predavanj in na koncu tropski vikend) do-
datno izobražujejo na tem področju medici-
ne. Kot absolventje medicine ali pa že mladi 
zdravniki in zobozdravniki pa se kot odpra-
va napotijo na izbrano destinacijo. Vsaka 
odprava sama zbere potrebna finančna 
sredstva, ki jih rabi za potovanje in bivanje, 
predvsem pa za nakup zdravil in zdravstvene-
ga materiala, za plačilo potrebnih zdravljenj 
bolnikov v bolnicah, včasih tudi za riž, oble-
ko, šolanje otrok … Namen odprav pa je tudi 
pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj o 
tropskih boleznih.

Kaj pa je vas osebno potegnilo v to humani-

tarno medicinsko dejavnost?
Že kot otrok sem si močno želela, da bi imela 
starše, ki bi bili poslaniki in da bi lahko šla 
v Afriko in tam živela. V prvih letih mojega 
dela v domačem kraju sem spoznala pedia-
trinjo s Hrvaške, ki je delala v tej črni deželi, 
in nakazale so se možnosti, da bi se ji lahko 
pridružila, pa nisem zbrala dovolj poguma. 
Izpustila sem tudi priložnost dela v Libiji, 
kjer so delali slovenski gradbinci, in da bi 
z nečakom Janezom odšla z odpravo v Pa-
namo. Ko pa me je Janez leta 2006 ponovno 
povabil k sodelovanju v odpravi na Madaga-
skar, sem se morala na hitro odločiti in moj 
'da' mi je prinesel veliko lepega. Izborila sem 
si šesttedensko odsotnost od konca aprila 
do začetka junija. Moje znanje tropske me-
dicine je bilo skromno, do odhoda ni bilo 
veliko časa za učenje, le na 'tropski vikend' 
predavanj sem šla, da sem videla, v kaj se 
podajam. V razgovorih mi je infektolog prof. 
Pikelj, začetnik odprav in duša sekcije, kljub 
mojim pomislekom rekel, da sem ravno pra-
va za tako odpravo, za tisti svet, za pomoč 
tamkajšnjim ljudem. Nisem se kaj posebej 
podučila o Madagaskarju, nisem vedela, da 
grem v kraj, kjer je 9 let delala dr. Masleto-
va, internistka iz Slovenj Gradca, tudi o delu 
slovenskih misijonarjev in Pedru Opeki sem 
imela le malo informacij. Za pot in bivanje 
sem namenila svoj denar, takrat sem ravno 
dobila denarno nagrado za 30 let dela, ki je 
zadoščala za polovico cene letalske vozov-
nice. Uspelo pa mi je v dveh mesecih pred 
odhodom zbrati kar lepo vsoto denarja, ki 
so ga prispevala podjetja in posamezniki iz 
cele Mežiške doline. Ljudje so mi podobno 
dobrovoljno darovali prispevke tudi ob mo-
jem drugem in tretjem odhodu na Madaga-
skar, za kar sem jim iskreno hvaležna. Me-
dicinski material pa sem vsakokrat dobila 
v našem zdravstvenem domu, Medikemu, 
bolnišnici, CUDV-ju in lekarnah, za kar prav 
vsem najlepša hvala.
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Kaj je bilo ob vašem prvem prihodu na Ma-
dagaskar in na začetku vaše humanitarne 
dejavnosti za vas najbolj presenetljivo, mor-
da šokantno, in kaj vas je pozitivno prese-
netilo?

Prihod na Madagaskar, ta rdeči otok s črni-
mi ljudmi, ni bil moje prvo srečanje z ljudmi 
drugačne barve kože, z drugimi navadami, 
bedo in revščino velikih mest in podeželja, saj 
sem podobno videvala že na mojih turistič-
nih potovanjih po svetu. Je pa povsem dru-
gače in morda res šokantno, ko z njimi živiš 
vsak dan in ne greš samo mimo. Prvi teden 
smo preživeli v glavnem mestu Antananari-
vo v Akamasoi pri misijonarju Pedru Opeki. 
Srečanje s tem človekom je zagotovo nekaj 
posebnega, še zlasti, ko v živo vidiš, kakšno 
veliko delo je opravil za te male ljudi. Kopica 
radovednih in smejočih se malih Malgašev, 
srečnih, da imajo obrok riža na dan, nas je 
spremljala na vsakem koraku. V tem tednu 
smo delali v dispanzerju in se tako prvič 
srečali z malo drugačnimi bolniki. Največ 
je bilo prehladnih obolenj in vsi, ki so imeli 
temperaturo 390 C in čez, so dobili zdravi-
lo kinin, kar me je čudilo. Zdravnici Isabella 
in Silvia sta razložili, da je tako zato, ker ne 
morejo izključiti malarije. V dispanzerju je 
tudi porodnišnica, kjer se rodi 40 do 50 otrok 
na mesec. In ko sem prvič videla nekaj no-
vorojenčkov, sem vprašala, ali so vsi albini, 

na Madagaskarju jih je kar nekaj, ki se jim 
pigment ne tvori in ostane njihova koža bela, 
pa se mi je dr. Silvia od srca nasmejala. Raz-
ložila mi je, da se vsi otroci rodijo rožnato 
beli kot belci, v dveh, treh dneh se začnejo 
barvati in v nekaj tednih postanejo črni. Si-
cer pa pravih afriških črncev tu ne srečaš 
veliko, ker so prebivalci večinoma azijskega 
porekla in mešanica azijskih in afriških ge-
nov je ustvarila lepe temnopolte ljudi meh-
kih potez. Nekega jutra je Pedro Opeka s po-
deželja na polkamionu pripeljal nosečnico, 
ki je rodila med potjo, novorojenček ji je ležal 
med nogami, ni dihal, skočila sem k njemu in 
ga z golimi rokami zgrabila, da je zadihal in 
ga tako držala do premestitve v porodnišni-
co. V tistem trenutku nisem razmišljala o mo-
žnostih okužbe s krvjo; na Madagaskarju si 
to morda še lahko privoščiš, na afriški celini 
pa je zaradi velike okuženosti s HIV nevar-
nejše. Glede cepljenja sem se sprva odločila, 
da se proti hepatitisu ne bom cepila, a sem si 
kasneje premislila, kajti jaz že lahko zbolim, 
toda potem lahko ob svojem delu bolezen 
prenašam naprej. Izvedela sem tudi, da je v 
Akamasoi zaradi prevelikega števila rojstev 
pogoj, da ženske po četrtem otroku pričnejo 
dobivati kontracepcijo v injekcijah. Tisti prvi 
teden sem se veliko naučila, a nekaj svojega 
znanja sem dala tudi tamkajšnjima zdravni-
cama, npr. o delu z otiskopom, o prepozna-
vanju in zdravljenju vnetij ušes, o spiranju in 
čiščenju sluhovodov … Zobozdravnika Vida 
in Miha pa sta delala v dobro opremljeni 
zobni ordinaciji in sta zato tudi podaljšala 
bivanje za 14 dni. Obe zdravnici pa sta nam 
rekli, da bo življenje in delo na jugu, kamor 
gremo, povsem drugačno, bolezni veliko tež-
je in življenjske razmere slabše.

Kako ste se sporazumevali? Na Madaga-
skarju je uradni jezik francoščina.
V glavnem mestu govorijo francosko, tako 
da mi je moje gimnazijsko znanje francošči-
ne, ki sem ga vlekla iz pet, kar prav prišlo, 
tam z angleščino ne opraviš nič. V Akama-
soi smo dobili slovarček, ki ga je spisal žu-
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pnik Janko Slabe prav z namenom poma-
gati zdravnikom pri njihovem delu. V prvem 
tednu učenja se mi je zdelo, da že kar znam 
in razumem nekaj malgaščine, ko pa sem 
se kasneje učila iz slovenskih, angleških in 
francoskih učbenikov in iz francoskih navo-
dil za zdravila, se mi je vse zmešalo in mal-
gaščina se je ustavila. Seveda nekaj osnov-
nih besed o vsakdanjih stvareh in osnovnih 
vprašanj o boleznih znam, zatakne pa se, 
ko bolniki začnejo odgovarjati, pa jih ne ra-
zumeš. Takrat pomaga samo dober prevod, 
da je razumevanje bolezenskih težav in po-
sledično zdravljenje pravilno. V prvi odpra-
vi sta nam prevajala kar sestra Terezija in 
župnik Janez Krmelj, v drugi in tretji pa je 
to delo opravljala domačinka Aline, profeso-
rica angleščine in francoščine, tako da sem 
večinoma uporabljala angleški jezik, nekaj 
pa francoščine v pogovoru z nunami. Mal-
gaščina se mi zdi dokaj težek jezik in če bi 
se ga hotela dobro naučiti, bi morala biti 
dlje časa na Madagaskarju. Pomembno je, 
da obvladaš jezik tako dobro, da razumeš 
vse o bolezenskih težavah in da znaš potem 
bolniku tudi kaj več razložiti o sami bolez-
ni in zdravljenju. Hkrati pa se je prevajalka 
Aline naučila veliko medicinskega dela in 
mi je bila v pomoč pri posegih, pripravljanju 
rehidracijske raztopine, prepričati je znala 
otroke, da so zaužili zdravilo, o marsičem 
je podučila starše, prinašala mi je medicin-
ske instrumente, igle, zdravila iz enega v 
drugi prostor, če smo delali na več koncih; 
spremljala me je tudi na hišnih obiskih, pri 
prevozih bolnikov v bolnico, pripravljena je 
bila delati 24 ur na dan in bila tudi prijetna 
družabnica, ko sem bila sama.

Vaše nadaljnje delo je bilo torej 800 km 
južneje od glavnega mesta Madagaskar-
ja. Kako je izgledal vaš povprečen delovni 
dan?
Na jugovzhodnem delu Madagaskarja, ki 
je najrevnejši, živi in dela večina slovenskih 
misijonarjev in medicinskih sester – nun iz 
reda usmiljenk, ki poleg duhovnega dela 

skrbijo tudi za šolsko izobrazbo in zdravstve-
no oskrbo domačinov. Tako je tudi naša 
odprava potekala v sklopu misijonov in nji-
hovih dispanzerjev. Država je na področju 
zdravstva šibka, v krajih, ki jih poznam, 
so bolnice in dispanzerji slabo opremljeni, 
malo je diagnostičnih aparatov - le rentgen 
in abdominalni ultrazvok, laboratorijska 
diagnostika ni obsežna, ni veliko speciali-
stov, njihovi zdravniki v bolnicah morajo 
obvladati kar veliko področij (porodništvo, 
kirurgijo, notranje bolezni, pediatrijo), jih pa 
primanjkuje; ni dovolj zdravil, sanitetnega 
materiala, oprema je revna in umazana; v 
podeželskih dispanzerjih skorajda ni zdrav-
nikov, zdravstveno oskrbo izvajajo priučeni 
medicinci – dokotere. Vse je samoplačniško 
in če nastopi resna bolezen, se mora zbrati 
cela družina in sorodstvo, da se odločijo, ali 
bodo prodali vola za plačilo zdravljenja, pa 
tudi del družine mora z lonci in rogoznicami 
vred z bolnikom v bolnico, da mu tam pris-
krbijo hrano in nego, ker tega bolnišnice ne 
nudijo. Prav iz teh razlogov nam je poslati 
bolnika v bolnico velik problem, dodatna te-
žava pa je še prevoz. Zdravniki, ki pridemo 
delat na Madagaskar, nimamo od države 
nobenega dovoljenja, a dopuščajo naše delo 
in nas pustijo pri miru. Da le kdo pomaga!
V vseh treh odpravah sem delala v Ranome-
ni, mestu s 3.000 prebivalci, brez elektrike, 
vodovoda, kanalizacije, ceste so iz kamenja 
in prsti, hiše lesene in krite s palmovimi listi, 
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slamo ali pločevino. Zidane so le cerkev, žu-
pnišče, pošta, državni dispanzer, šole, hiše 
v samostanu. Stanovali smo v župnišču pri 
župniku Janezu Krmelju, delali pa nekaj sto 
metrov naprej pri sestrah usmiljenkah. Na-
sproti župnišča je državni dispanzer, reven 
in umazan, skromno opremljen, s temačno 
porodno sobo in sobo za porodnice, zdrav-
nik tam poredko dela in tudi dokotere so naj-
večkrat odsotni. Leta 2006 pa smo tudi mi de-
lali v zelo skromnih razmerah, ker je ciklon 
porušil dispanzer, tako da smo bili v leseni 
hiši z dvema prostoroma. Vida in Miha sta 
si morala urediti svojo zobno ordinacijo kar 
na verandi župnišča, kjer je bilo ob soncu 
dovolj svetlobe za delo. Dispanzer in samo-
stan je do leta 2012 vodila medicinska sestra 
Terezija Pavlič, ki je na Madagaskarju že 47 
let, sedaj pa vodi le še dispanzer; letos bo 
stara 80 let, a še vedno ima energijo in voljo 
za delo. Vsa ta leta delata v dispanzerju tudi 
domačinki, medicinski sestri Julienne in Su-
zanne, ki skrbita za preveze, dajeta injekcije, 
tehtata otroke, merita temperaturo, izdajata 
zdravila, mikroskopirata blato in sputume. 
Delo se začne ob osmih zjutraj in traja do 
dvanajstih, nato pa popoldne od dveh do pe-
tih ali dlje, do nastopa teme in da se izprazni 
čakalnica, od ponedeljka do petka, ob sre-
dah popoldne pa je prosto. Ob ponedeljkih 
je v dispanzerju vedno veliko bolnikov, ker 
pridejo s podeželja v mesto na semenj, mi-
mogrede pa še k zdravniku. V prvi odpra-
vi sva z Janezom dnevno pregledala do 30 
bolnikov, kar je bilo za dane delovne razme-
re in znanje jezika kar veliko. In tu sem se 
res srečala s pravimi tropskimi boleznimi, 
podhranjenimi in bolnimi otroki, gobavci in 
tuberkolotiki, umirajočimi, težko bolnimi, ki 
niso mogli ali hoteli v bolnico na zdravljenje, 
mi pa zanje nismo mogli storiti kaj več. Tako 
so se začele pojavljati tudi prve osebne sti-
ske ob lastni nemoči zaradi premalo znanja 
in izkušenj. Ker je morala sestra Terezija 
zaradi bolezni zapreti dispanzer, smo nekaj 
dni delali kar pred župniščem, nato pa smo 
odšli za pet dni delat v misijon v Matangi; po 

mojem odhodu domov pa so Vida, Janez in 
Miha šli v 50 km oddaljen Midongy k misi-
jonarju Tonetu Kerinu in delali v tamkajšnji 
bolnici. 
Pred mojim odhodom so začeli kopati te-
melje za nov dispanzer. Sestra Terezija je 
že zbrala večino denarja in med pogovori o 
prostorih sem ji svetovala glede potrebnih 
prostorov in komunikacije med njimi ter 
narisala okvirni tloris. Vesela in ponosna 
sem, da so upoštevali moje nasvete, tako da 
je dispanzer uporabnejši, manjka le tekoča 
voda, elektrike pa je toliko, kolikor je zberejo 
sončne celice na strehi. Kot sem omenila, je 
treba za zdravljenje plačati, zato sva z Jane-
zom na začetku hotela dajati naša zdravila 
zastonj, pa nama je sestra Terezija razloži-
la, da tako ne bo šlo. Malgaši pričakujejo, 
da ker smo belci gospodje, po njihovo 'vaza', 
imamo in naj jim damo! Pacienti so nato 
vendarle morali plačati manjšo vsoto, ki jo je 
sestra porabila za nakup novih zdravil. Tudi 
ni prav, da paciente razvadimo; niti zdravil 
jim ne daš celo škatlico, ker jih bodo nekaj 
dni uporabljali zase, potem pa zamenjali za 
kako drugo dobrino.  

Katere bolezni oz. zdravstveni problemi so 
na Madagaskarju drugačni kot pri nas? 
Kako ste se spoprijemali z njimi?
Veliko je kroničnih obolenj dihal, ki jim rečejo 
kar astma, tam je namreč veliko vlage, noči 
so v zimskem času od aprila do septembra 
hladne, vlaga in mraz lezeta skozi špranje 
lesenih sten, ljudje pa ležijo kar na tleh, samo 
na rogoznicah z malo ali nič odeje. Obole-
vajo otroci in odrasli. Veliko je glistavosti, ki 
pri otrocih zaradi že tako skromnih obrokov 
hrane vodi v slabokrvnost in podhranjenost. 
Črevesne okužbe z bruhanjem, driskami in 
izsušenostjo so zelo pogoste pri otrocih, od-
rasli pa imajo želodčne težave, ki jih povzro-
ča prehranjevanje z maniokom. Veliko je 
sklepno-mišičnih težav. Pri filariozi piki in-
sektov v telo vnesejo ličinke, ki v podkožju 
zrastejo v do 40 cm dolge gliste z življenjsko 
dobo 10 do 20 let in ki znova in znova roje-
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vajo drobne črvičke – mikrofilarije, te pa 
potujejo po telesu in zamašijo mezgovnice in 
bezgavke, posledica pa so zadebeljene noge 
– slonova noga, ogromne skrofalne hernije 
pri moških in pa nenavadne bolečine in čud-
ne genzacije, ki jih ljudje opisujejo, da potuje-
jo od prstov na nogah do trebuha iz ene na 
drugo stran, od tam v prsni koš, vrat in gla-
vo. Nobeno analgetično zdravilo jim tega ne 
odvzame in tudi antiparazitivno zdravljenje 
nima prav velikega učinka. Pri delu na riže-
vih poljih se ljudje skozi golo kožo na nogah 
okužijo s parazitom shistosoma, ki jih je več 
vrst, in prizadenejo mehur, rodila, črevesje, 
jetra in vranico. Jetra in vranica se močno 
povečajo, kar vodi do obremenitve srca in 
oteženega dihanja pri hoji ali pa obilnega 
nabiranja tekočine v trebuhu ascitesa. Te bo-
lezni se zdravijo s specifičnimi antiparaziti-
ki, vendar se ljudje v svojem bivalnem okolju 
znova in znova okužijo. 
V obdobju od oktobra do aprila, ko je na juž-
ni polobli poletje, je najhujša parazitarna 
bolezen malarija, ki najbolj ogroža otroke 
od 1. do 5. leta starosti in nosečnice. Komar-
ji, ki prenašajo to bolezen, pikajo od mraka 
do jutra, zato je zaščita z mrežami proti ko-
marjem zelo pomembna, vendar še vedno 
nedostopna številnim ljudem, zato je smr-
tnost kljub zdravljenju zelo visoka. Lansko 
leto sem se z malarijo srečala v zelo velikem 
številu obolelih in v vseh oblikah pojavnosti: 
od običajne, gripi podobne bolezni, do hude 
slabokrvnosti, izsušenosti zaradi bruhanja 
in driske, do napadov nezavesti in krčev, ko 
otrok moli jezik iz ust in je lahko v takem sta-
nju več ur, preden se zbudi, do hude cereb-
ralne oblike, ki je smrtna ali pa pušča težke 
posledice. Na srečo smo imeli hitre diagno-
stične teste in dovolj zdravil, ki smo jih dobili 
od države, saj je bilo dnevno obolelih za ma-
larijo od 30 do 35 bolnikov. 
Veliko je najrazličnejših kožnih bolezni, ki so 
na temni koži težko prepoznavne, otroci ima-
jo mnogo gnojnih bul, ki jih je treba tudi ope-
rirati, srečujemo se s težjimi vnetji oči, veliko 
je sive mrene in slabovidnosti. Tudi poškodb 

in opeklin je kar nekaj, tako da je precej či-
ščenja ran in prevezov, včasih kako manjšo 
rano tudi sami zašijemo. Mlajše ženske in 
dekleta imajo težave z neplodnostjo, kar je 
hudo, ker je ženska cenjena le po tem, koli-
ko rodi otrok; starejše ženske imajo zaradi 
številnih porodov težave s ponižanimi rodili, 
moški pa težave s prostato. Veliko je bolni-
kov z zvišanim krvnim pritiskom, tudi slad-
kornih bolnikov ni malo; srečamo se tudi z 
rakavimi bolniki, a zdravljenja je žal zelo 
malo. Precej je epilepsije, vzrok katerih so 
tudi parazitarna obolenja, žal pa ni nobe-
ne diagnostike in tudi zdravil primanjkuje; 
včasih so epileptiki tudi izključeni iz sredine, 
ker ljudje tega ne jemljejo kot bolezen, am-
pak kot obsedenost z demoni. Tuberkoloze je 
veliko, tudi gobavosti, ki zaradi izgube občut-
ka za dotik in bolečino privede do mutilaci-
je nog in rok. Sestra Terezija ima licenco za 
zdravljenje teh dveh bolezni in dobi zdravila 
od države in tudi pomoč v hrani za tuberku-
lotike. Kar nekaj je tudi obolenj ščitnice in 
drugih hormonskih motenj, ki pa jih brez la-
boratorijskih kontrol hormonov ne moremo 
zdraviti. Srečamo se še s številnimi drugimi 
boleznimi, ki jim sami nismo kos in prav nič 
ne pomaga govoriti bolnikom, da bo treba 
iti h ginekologu, okulistu, nevrologu ali še 
komu, ko pa vemo, da stotine kilometrov da-
leč naokoli ni nobenega specialista.

Kako je tam z vrači? Ali se njihov način 
zdravljenja tepe s sodobno medicino?
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S tem nimam veliko izkušenj. Srečala sem 
enega izmed njihovih kraljev in ombijašinjo 
(ombijas je vrač), a oba sta bila čisto običaj-
na človeka. Treba je razlikovati med vrači, ki 
na svoj način zdravijo in pomagajo ljudem, 
in črno magijo, ki pa dela le razdore med nji-
mi. So pa Malgaši kar vraževerni ljudje in 
imajo veliko svojih 'fadyev', kar pomeni tabu 
in je prepovedano. Nisem pa še imela časa 
in prilike te stvari posebej raziskati in se o 
tem kaj več poučiti, mora pa biti zelo zanimi-
vo. Aline mi je povedala o mnogih zdravilnih 
rožah in mi jih kar nekaj tudi pokazala, a jih 
ljudje ne uporabljajo in si ne skuhajo čajev iz 
njih ali kako drugače uporabijo.

Kaj vas je gnalo na ponovno pot na Mada-
gaskar? Po petih letih ste spet šli nudit svoje 
znanje in pomoč, lani pa že tretjič.
Ko sem se prvič vrnila domov, sem se čutila 
nekako prazno, neizpolnjeno, nezadovoljna 
sem bila s svojim delom. Zdelo se mi je, da 
nisem ničesar naredila za ljudi, da sem pre-
malo obvladovala njihove stiske. Mučila me 
je smrt enoletne deklice, ki ji nisem mogla 
pomagati in je rešiti iz njene podhranjenos-
ti in izsušenosti; mučila me je smrt 42-letne 
nosečnice, ki je nisem uspela prepričati in 
je poslati na zdravljenje v bolnico, in je nas-
lednji dan umrla ter zapustila kopico otrok. 
Občutek, da moram še kaj narediti za te lju-
di in da je treba dati podporo sestri Tereziji 
in misijonarjem, me je preganjal, da se še 
vrnem. Vsaj za tri tedne, sem si rekla. A za 
tako kratek čas je pot prevelik strošek, zato 
sem takoj vedela, da bom šla dol še delat. 
Rekla pa sem, da ne grem prej, da se nau-
čim francoščine, malgaščine, porodništva in 
kirurgije, a z učenjem ni bilo nič. Zato sem 
se v jeseni 2010 dokončno odločila, da nas-
lednje leto grem, pa sem začela hoditi na 
predavanja iz tropske medicine v Ljubljano. 
S sestro Terezijo in misijonarji sem bila vsa 
leta v stikih, tako da so me z veseljem priča-
kovali. Spoznala sem zobozdravnico Marja-
no in njenega moža, kardiologa, Janeza Za-
letela iz Radovljice, ki sta se tudi odločila za 

delo pri sestri Tereziji, ki sta jo spoznala leta 
2010, ko sta bila na Madagaskarju malo po-
potniško, malo pa so delali v Matangi. Tako 
smo se odločili, da gremo junija 2011 skupaj 
v Ranomeno, onadva in hčerka Lucija za en 
mesec, jaz pa za tri. Začelo se je intenziv-
nejše učenje, zbiranje medicinske opreme, 
zdravil, denarja, navezali pa smo tudi stike 
z mlado zdravniško odpravo, ki je 14 dni za 
nami prišla delat v Matango.
Vsi smo poznali razmere, v katere se gre de-
lat, a tako kot vedno smo na začetku padli 
v hude stiske: človek bi rad naredil kaj več, 
a ni ustreznih pripomočkov in materiala, iz 
dneva v dan je bilo več težkih bolnikov, odra-
slih, ki so nam umirali, mi pa smo jim lahko 
le lajšali bolečine; veliko je bilo dojenčkov in 
malih otrok, izsušenih zaradi bruhanja in 
driske, mame pa jim razen praznih dojk ne 
ponudijo ničesar, niti kaplje vode. Akutni re-
spiratorni prehladi z dihalnimi stiskami pri 
malih otrocih so se kar vrstili, tako da smo 
imeli polne roke dela in ko nam je v nekaj 
minutah po prihodu v ambulanto umrla eno-
letna deklica v respiratorni stiski in krčih in 
so nam jo starši, ko smo jo poskušali oživlja-
ti, iztrgali iz rok in odvihrali iz sobe, nismo 
vedeli, kaj se dogaja: Ali nam je ne zaupajo 
ali so proti nam? Sestra Terezija nam je kas-
neje razložila, da je mrtev otrok neke vrste 
sramota in ga morajo skriti pred drugimi 
ljudmi, zato so tako odvihrali. V nas pa taki 
dogodki ustvarjajo občutek nemoči, hude sti-
ske in potem se sprašuješ, zakaj in čemu si 
tam. Najraje bi kar odšel domov. Traja, da 
se sprijazniš s tamkajšnjimi razmerami, jih 
sprejmeš in vztrajaš naprej v svoji pomoči. 
In ta pomoč je lahko za posameznega bol-
nika v pravem trenutku kar velika in tudi 
edina. Tega ni malo. Uspešno pozdravljene 
kožne bolezni, prehladi, pomirjene bolečine, 
zaceljene rane, dobro urejeni bolniki s hi-
pertenzijo, iz kome – zaradi preveč ali pre-
malo sladkorja – prebujeni bolniki, pravilno 
zdravljene parazitarne bolezni … pa so stva-
ri, ki nas spodbujajo pri delu in so plačilo za 
naš trud. 

INTERVJU
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Zobozdravnica Marjana in Lucija sta tudi 
imeli veliko dela s popravljanjem zob. Tokrat 
se zob ni samo pulilo, ampak tudi zdravilo in 
plombiralo, ker sta imeli vso potrebno opre-
mo in material. 
Dan pred odhodom Zaletelov domov smo 
spet sprejeli 9-mesečnega hudo bolnega ot-
roka, ki že dva meseca ni jedel; bil je podhra-
njen, enemičen, izsušen, jaz pa se po prejšnji 
hudi izkušnji, ko nam je umrla deklica, temu 
otroku nisem upala vstaviti nasogastrične 
sondice. Slučajno so tisti dan imeli v Rano-
meni predavanje o podhranjenosti in so 
prišli v naš dispanzer pogledat zdravniki, 
dokotere, babice, in ko sem enega izmed njih 
prosila za pomoč,je samo skomignil z rame-
ni in odmahnil z roko, češ da mu ni pomoči. 
Tudi dr. Janez mi ni mogel pomagati, tako 
da je bila to zame zopet velika osebna kriza. 
In potem sem zbolela, kljub temu sem delala 
naprej, in to sama.  Imela sem vročino, moč-
no sem kašljala, oslabela sem in shujšala in 
kar nekaj časa je trajalo, da sem si opomo-
gla. Vendar sem v naslednjih dveh mesecih 
precej in dobro delala, da sem se zadovoljna 
vrnila domov.

Je bilo med vašim delom sploh kaj prostega 
časa? Koliko ste si lahko oddahnili od na-
pornega dela?
Leta 2006 sem bila mlajša in mi ni bilo tako 
naporno. Med tednom sem se zvečer veliko 
učila, v vas smo le redko šli, med vikendom 
pa smo se nekajkrat z župnikom odpravili 
na oddaljene podružnice in tako videli po-
krajino in razdalje, ki so jih naši bolniki pre-
pešačili do dispanzerja. Tudi srečanja z do-
mačini so bila pristna in zanimiva. Župnik 
Janez me je peljal tudi na ogled kraja, kjer je 
sredi ničesar zidal porodnišnico in dispan-
zer Ampitafa. Na drugi odpravi pa smo šli 
z Zaleteli večkrat na pohod po Ranomeni, 
tako da sem sploh videla, kako velika je, šli 
smo tudi na prekrasne slapove in na bližnjo 
goro. Ko pa sem ostala sama, sem sprva za-
radi bolezni ostajala doma, potem pa sem si 
kondicijo nabirala s krajšimi sprehodi in hit-

ro hojo. Ko so me prišli obiskat mladi zdrav-
niki iz Matange, sem si še enkrat privoščila 
lepote slapov. Tudi to pot sem odšla z župni-
kom na oddaljene podružnice in enkrat do-
živela lepo posvetitev katehistov, v 500 km 
oddaljenem Fianarontsu pa smo se udeležili 
posvetitve mladih nun. Obe posvetitvi sta bili 
spremljani s petjem, plesi in veliko množico 
domačinov. V Ranomeni so me povabili tudi 
na nastop otrok in odraslih s petjem in ple-
som, no, pa na ohceti naše sestre Julianne 
sem bila. Drugače pa sem večkrat delala 
tudi ob sobotah in nedeljah, ko je bilo potreb-
no opraviti preveze, izmeriti krvni sladkor in 
dati insulin, zdraviti pljučnico in tuberkolozo 
ali pa so pripeljali kakega novega bolnika.

Kakšna pa je bila hrana na vaših odpra-
vah?
Ko sem šla prvič dol, sva z Janezom priča-
kovala, da bova pretežno jedla riž,  tako kot 
Malgaši. Ko sva prispela k župniku Krmelju, 
kruha sicer ni bilo, a smo imeli dobro hra-
no. Župnik je imel kuharico, domačinko, ki 
se je pri nunah naučila francoske kuhinje. 
Tako za kosilo kot za večerjo smo jedli meso, 
seveda v malih količinah, kot priloga pa je 
bil riž. Tega sem jedla tudi za zajtrk. Nasled-
nji dve odpravi pa sem stanovala pri nunah 
in tudi tam je bila hrana dobra. Kruh je bil 
na mizi le, ko je kdo odšel v Vaingandra-
no ali Farafangano in tam kupil francoske 
štruce. V Ranomeni se kruha ne dobi, ker 
ni moke. Nune gojijo tudi veliko zelenjave in 
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tako smo lani imeli precej solate, bučk, tudi 
paradižnik. Prikuhe pa so bile: riž, manjok, 
sladek krompir, tudi običajni krompir, teste-
nine, veliko smo jedli rib. Malgaši se prehra-
njujejo skromno, ker hrane ni veliko. Osnova 
sta riž in manjok, imenovan 'kaza', polivke z 
v vodi kuhanimi listi manjoka in neke vrste 
solate. Ko smo bili po vaseh, smo zdravniki 
in župnik k rižu dobili kak košček kurjega 
mesa, domačini pa so si le z juho polili riž. 
Na tržnicah v večjih mestih se dobi ogromno 
zelenjave, ljudje pa si je ne morejo privoščiti. 
Precej je najrazličnejšega tropskega sadja, 
odvisno od letnega časa. Banane so skozi 
celo leto, enako papaja in apali, v zimskem 
času so mandarine. Lani poleti je bilo veliko 
ananasa, manga in ličija. Mi smo imeli vse to 
v izobilju, kar pa ne velja za domačine. Zakaj 
je tako, je zame neodgovorjeno vprašanje.

Se je v času teh treh vaših odprav vendarle 
v tej deželi kaj spremenilo na bolje?
Malo, kar zadeva zdravniških razmer. Dr-
žavna bolnica, v katero sem večkrat vstopila, 
je v enakem stanju, marsikateri dispanzer je 
še slabši. Občutek imam, da kolikor toliko 
dobro delujejo le dispanzerji, kamor pride 
zunanja pomoč. Poznam protestantsko bol-
nico, ki precej bolje deluje kot državna. Ma-
dagaskar je bil francoska kolonija, takrat so 
imeli urejene ceste, infrastrukturo, bolnice, 
po osamosvojitvi pa gre vse navzdol. Zadnja 
leta je veliko korupcije, kraj, ogromno ban-
ditov in streljanja. Tega prejšnja leta ni bilo 
zaznati. Veliko sprememb pa je od leta 2006 
do lani glede ponudbe tehnične robe in ra-
znovrstnih pijač. Ranomena nima elektrike 
in je bila leta 2006 od mraka ob šestih zvečer 
do šeste ure zjutraj temna, le ognji za kuho 
večerje ter tu in tam sveče ali male petrolej-
ke so jo osvetljevale. Sedaj je veliko ledo sve-
tilk, tudi nekaj generatorjev, trgovinice z naj-
različnejšo robo se kar širijo. V prvih dveh 
odpravah sem le redko videla kak okras na 
ženskah, tu in tam kak amulet ali pa v meči-
cah otrok kar navaden sukanec, lani pa so 
ženske nosile velike pozlačene uhane, veriži-

ce, prstane. Tudi spodnjega perila prej veči-
noma ni bilo, lani pa so imele lepe komplete 
hlačk in modrčkov. Vedno več je mobitelov, 
tudi koles, motorjev in avtomobilov. Prej je 
bila tišina, sedaj je veliko glasbe, še mene so 
fascinirali z radiem na USB ključek. Vendar 
pa je vsega tega skupaj še vedno zelo zelo 
malo, še zmeraj prevladuje pešačenje, no-
šenje bremen na glavah, skromno življenje. 
Kar pa je velika škoda, da se ni spremenilo 
in je še vedno prisotno, je požiganje gozdov, 
da si pripravijo zemljo za posevek manjoke, 
potem pa jim erozija uničuje zemljo - tu še ni 
nobene prosvetljenosti! Tudi šolska izobraz-
ba je slaba, da ne govorim, da ljudje ničesar 
ne vedo o svojem telesu, o boleznih, ki jih mu-
čijo, o zdravi prehrani …

Kako bi povzeli svoje občutke in spoznanja 
ob koncu tretjega obdobja dela na Madaga-
skarju?
Tretjič nisem imela namena iti na Madaga-
skar tako hitro, pa sta me s povabilom za 
sodelovanje premamila Zaletelova. Mislila 
sem si, če me vabita s seboj, pomeni, da ce-
nita moje delo in tudi mojo družbo. Takega 
povabila nisem hotela zavrniti in tudi moje 
izkušnje iz prejšnje odprave so bile dobre. 
Lažje je delati, če nas je več, drug drugemu 
pomagamo in se eden od drugega učimo. Po-
novilo se je spet zbiranje denarja, materiala, 
ponovno učenje, ob prihodu in na začetku 
dela pa spet enake stiske, samo da jih je bilo 
lani zaradi malarije več. Kar nekajkrat sem 
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pomagala s prehranjevanjem po sondici, a 
kljub temu sta mi dva novorojenčka umrla. 
14 dni sem nadomeščala zdravnico v porod-
nišnici Ampitafa. Ker si še vedno nisem pri-
dobila izkušenj iz porodništva, me je bilo kar 
strah. A k sreči je bilo vse dobro. Rodili so se 
nam štirje otroci, tako da sem malo pridobi-
la na znanju in samozavesti. Videla pa sem 
problem, ko mame po porodu nimajo mleka, 
ker so prsi prazne kožne vreče, saj premalo 
jedo in skoraj nič ne pijejo, tako da sem po-
skušala narediti nekaj na tem. Preračunala 
sem sheme obrokov za hranjenje z mlekom 
po žlički, kupila mleko in velike termo ste-
klenice, da imajo čez dan pripravljeno vodo; 
tudi babica in medicinska sestra sta bili s 
tem zadovoljni in pripravljeni sodelovati. Ali-
ne je dala dobre domače nasvete za mame, 
katera hrana spodbuja mlečnost, predvsem 
pa, da se samo na rižu in malo vode mleko 
ne bo delalo. Kupili smo tudi nekaj oblekic, 
ker marsikatera mama nima v kaj zaviti svo-
jega deteta. Delo pa je bilo tudi v dispanzer-
ju, nekaj malega bolnikov smo imeli hospi-
taliziranih, zanje sem opravila vizito zjutraj 
in zvečer. Kljub vsemu temu smo bili vsi trije 
zadovoljni, da smo bili in delali v Ranomeni; 
vendar je tudi dva meseca bolj malo, če ho-
češ storiti več in dobiti nazaj informacijo o 
svojem delu, rabil bi vsaj še en mesec dela.
Na Madagaskarju nekako podoživljam svo-
jo mladost: čas, ko smo živeli skromno, tudi 
brez elektrike in ob petrolejkah, ko je bil li-
kalnik na oglje, bivali smo v eni topli sobi, 
drugod pa je bilo mrzlo, čas, ko ni bilo av-
tobusov in smo z mamo pešačili kilome-
tre in kilometre po makadamu, ko smo si 
hodili služit kruh, ko je bilo v vsaki družini 
polno otrok in smo si sami izdelovali igrače 
iz lubja, punčke iz cunj, košarice iz lapuho-
vih listov … Tu podoživljam začetke svojega 
zdravnikovanja, čeprav je bilo zdravstvo na 
našem koncu zaradi industrije na visokem 

nivoju, pa vseeno razen slušalk, aparata za 
merjenje pritiska in skromnega laboratorija 
nismo imeli kaj več vzeti v roke; nič infuzij, 
inhalatorjev, kisika … Sestri Tereziji še sedaj 
pridejo prav izkušnje, ki si jih je okrog leta 
1960 nabirala v  ginekološko-porodniškem in 
na otroškem oddelku v Beogradu. Tudi zato 
sva se kar dobro ujeli pri delu. Na Madaga-
skarju sem tudi spoznala, kako malo potre-
bujemo za življenje in da ne rabimo vse te 
krame, ki smo si jo navlekli. Ko izkusiš tako 
revščino in skromno življenje, se ti spremeni 
pogled na življenje in svet.

Kakšni so vaši načrti za naprej? Verjetno 
boste svoje znanje in pripravljenost poma-
gati še kdaj nudili Malgašem. 
Moj načrt oziroma projekt je najprej zbrati 
denar za mleko in haljičke ter ga poslati v 
Ampitafa. Vsaj kako leto bi rada pomagala, 
da bom videla, če bo to zaživelo. Prej ko v 
letu ali dveh pa tako ne bom uspela ponov-
no iti na Madagaskar. Odvisno je tudi, kdo 
bo vodil dispanzer, ko sestra Terezija ne bo 
zmogla več, nima pa naslednice; včasih so 
nune same šolale medicinske sestre, zdaj pa 
je to prevzela država in gre izobraževanje 
preko vojske, kjer pa nune nimajo mesta. 
Verjetno bom še šla, me pa malo mika pogle-
dati tudi v kako drugo državo, kamor hodijo 
študentske odprave, če bom uspela z mladi-
mi navezati stike. Upam, da je časa še dovolj!

Hvala za slikovit in zanimiv prikaz vašega 
humanitarnega dela na Madagaskarju. V 
imenu bralcev Črjanskih cajtng se vam zah-
valjujem za pogovor ter vam želim še veliko 
uspeha in lepih trenutkov na vaših humani-
tarno-medicinskih odpravah v nerazvitem 
svetu.

Irena Greiner

INTERVJU
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VAŠKE SKUPNOSTI

TUDI V JAVORJU SE DOGAJAJO
LEPE STVARI

MATERINSKI DAN V JAVORJU

Že dvanajst let se javorske gospodinje zbira-
mo in voščimo druga drugi za rojstni dan. 
To je po naše ofiranje. Gremo k tisti, katera 
praznuje bolj okroglo obletnico, na primer 
30, 35 … let. Tako da je vsaka na vrsti vsakih 
5 let. Na večer se zberemo v bližini slavljen-
ke in potem skupaj odidemo k njej. Da smo 
prišle, naznanimo tudi z malo pokanja. Pri-
nesemo ji skromno darilo. Sledijo pogostitev, 
pogovor in tudi veliko smeha.

Nas pa je tudi že kar nekaj, kar nas je obi-
skal abraham. Zato pri tisti postavimo mlaj. 
Pri tem nam pomagajo naši možje, da je 
bolj pestro in veselo. Da pa se naši možje 
ne bi počutili preveč osamljene, smo tudi 
njih priključile v abrahamsko druščino. Tudi 

njim pripravimo slavlje. Abrahamovec ali 
abrahamovka pa morata takrat izpolniti 
kakšne naloge in pri tem je veliko smeha in 
zabave.

Že tretje leto zapored pa se zberemo na 
skupni večerji. To je v mesecu januarju, da je 
vzdušje še bolj novoletno. Takrat tudi malo 
zaplešemo in se poveselimo. Dvakrat smo 
bili pri Vidi v Zavodnjah, enkrat pa na Sle-
menu.
Želimo, da bi se ta tradicija še nadaljevala. 
Če se nam želi katera priključiti, je vedno 
dobrodošla. 

Rozalija Kompan 

Postati mamica je nekaj najlepšega na svetu. 
Čutiti bitje malega srčka pod svojim srcem, 
devet mesecev nositi malo bitjece v sebi in se 
z njim pogovarjati, spremljati prve gibe, se od 
njega niti za sekundo ne ločiti ... To je res naj-
lepše darilo v življenju. A tu se vse zares šele 
začne. Od tu vodi dolga pot skozi otroštvo, 
puberteto in odraščanje do obdobja odra-
slosti. In na tej poti srečamo toliko lepih tre-

nutkov in veselja svojih otrok, da se jih sploh 
ne da našteti in opisati.

Materinski dan praznujemo tudi v Javorju. 
Kot vsako leto smo se tudi letos zbrale kra-
janke Javorja, županja in ravnateljica na 
podružnični osnovni šoli Javorje. To je dan, 
ko nam učenci POŠ Javorje vsako leto pripra-
vijo krasen program in prisrčno darilo. Pa 



28

VAŠKE SKUPNOSTI

VISOK JUBILEJ
V CUDV

ne samo svojim mamicam, ampak vsem v 
kraju. Mamice si vzamemo čas, malo pose-
dimo, poklepetamo, se nasmejimo in obuja-
mo spomine. Vsaka mamica s sabo prinese 
nekaj malega sladic, narezek ali sadje in na 
koncu sedimo celo popoldne ob obloženi 
mizi. Na šoli je res le osem otrok, a s svojo 
prisrčnostjo polepšajo dan celemu kraju.

Predsednica Vaške skupnosti
Magdalena Mateja Modrej

V Javorju smo dobili dva nova smerokaza, na ka-
terih so napisane številke in domača imena kme-
tij. Eden je na Rezmanovem mostu, drugi pa na 
meji s šoštanjsko občino.

Avgusta Brunet je januarja letos v CUDV do-
polnila okroglih 90 let. Ob praznovanju naše 
»bice« Guste smo se zbrali delavci, varovanci 
in upokojenci. Nanjo ni pozabila niti gospa 
županja.
Starejši krajani poznajo Brunetovo dečvo 
kot nasmejano in dobrovoljno, zmeraj prip-
ravljeno na obujanje spominov na otroštvo 
in mladost. Številne črnjanske dedije in bice 
je pestovala in spravljala v dobro voljo.
Zadnje leto ji moči pohajajo in vse bolj pored-
ko nas nasmeje s pripovedovanjem zgodb.

Draga naša bica: »Vse najboljše«.

Sanda Peter
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VSAKA POSLIKAVA TELESA MI JE IZZIV

Tetoviranje, to je telesna poslikava, izdelek 
pa se imenuje tatu – tattoo, lahko že nekaj 
časa opravimo tudi v našem kraju. Prvi, ki 
je tu odprl svoj studio, je 33-letni Jure Ab-
raham. S partnerko Anjo Ivanušič imata v 
centru Črne Dream ink tattoo and piercing 
studio. 
Sodobnega tatuja, to je trajne okrasitve kože 
na način, s katerim se z iglo pod kožo vne-
se črnilo, se je Jure lotil že pred petimi leti. 
Sprva je veliko risal z airbrushem, predvsem 
zase, potem si je iz Irske naročil komplet in 
kmalu šel po prvo znanje v Anglijo. V Hor-
sehamu blizu Londona se je udeležil tečaja 
v studiu Red Dragon Tattoo. Tam se je učil 
delati poslikave - sprva na umetni koži, po-
tem pa na sebi, in sicer si je najprej naslikal 
zmajevo glavo. Nato je doma pri babici začel 
zares, njegova prva stranka je bila njegova 
sestrična, kasneje pa se je preselil v prostore 
kluba Krsnik.
Tetovira različne motive, najraje živali (tig-
re, ptice). Najprej si vse skupaj nariše, ker 
ne mara kopiranja. »Če pa mi kdo prinese 
sliko tetovaže, mu predlagam, da se izriše 
in malo spremeni, da nastane unikat.« Jure-
tove in Anjine stranke so moški in ženske, 
največ jih je med 25. in 40. letom starosti. Če 
se hoče tetovirati nepolnoletna oseba, mora 
priti v spremstvu staršev. »Za zelo mlade te-
tovaža ni priporočljiva, kajti otroci še raste-
jo in lahko pride do kake deformacije.« Za 
svoje delo uporabljata kvalitetne barve, na 
naravni osnovi in z vsemi certifikati, robo pa 
dobivata iz Anglije.
Pred dvema letoma sta se udeležila tudi te-
čaja 'piercinga', prav tako v Veliki Britaniji. 
Piercing je prebadanje telesa, gre za predi-
ranje ali rezanje, da se ustvari odprtina, v 
kateri se potem nosi nakit. Za svoje delo ne 
uporabljata kirurškega jekla, pač pa titan in 
bioplast; veliko ljudi je namreč alergičnih na 
nikelj. 
»Da sva se tega lotila, nama sploh ni žal! Ne-
kaj je sicer konkurence, a se tudi v Črni lah-

ko s tako obrtjo preživi. Zanimanje za najine 
poslikave in piercinge je kar solidno, v najin 
studio je prišla že kaka stranka tudi od dru-
god: iz Maribora, Ljubljane, celo iz Amerike, 
en obiskovalec iz Nemčije pride dvakrat na 
leto. Enkrat na teden pa se preseliva v Rad-
lje, kjer imava podružnico, vsak četrtek po-
poldne pa ta prostor odstopiva za potrebe 
optike. Ukvarjava se tudi s spletno trgovino.«
Ves čas redno spremljata spremembe na 
področju tetovaže in sledita novim trendom, 
tako glede igle in strojev kot glede higiene, 
zdravstva in zakonov. V Celovcu sta se tako 
kot vsako leto tudi  letos pred kratkim ude-
ležila konvencije Klagenfurt tattoo conven-
tion.  

Irena Greiner
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DEJAVNOST ALPSKE SEKCIJE SK ČRNA 
V SEZONI 2013–14

Smučarski klub Črna je v sezono 2013–14 
vstopil v malo drugačnih okoliščinah, kot 
smo jih bili vajeni v preteklih letih. Žal so splo-
šne ekonomsko-socialne okoliščine botrova-
le spremembam, ki se odražajo tudi v delu 
našega kluba. Predvsem v članstvu, pa tudi 
v pristopu k treningom, tekmovanjem in de-
lovanju kluba na vseh področjih. Letos se je 
zgodilo prvič po dolgih letih, da nismo imeli 
predstavnika ali predstavnice v kategoriji 
U-14 in U-16 (mlajši in starejši dečki). Zato 
smo delovanje kluba oprli predvsem na delo 
z mlajšimi smučarji, v želji, da ponovno vzgo-
jimo generacije, ki bodo v naslednjih letih za-
stopale barve našega kluba na tekmovanjih 
v Sloveniji in tujini, vse do najvišjih kategorij 
tekmovanja. Predstavljamo delovanje sku-
pin v pretekli sezoni.

I. Alpska šola
Za najmlajšo skupino, ki šteje 9 smučanja 
željnih otrok, se je smučarska sezona zače-
la s pričetkom obratovanja smučišča v Črni. 
Vremenske razmere nam letošnjo zimo niso 
bile naklonjene, kljub temu pa smo izkoristili 
vsak dan obratovanja vlečnice za smučanje. 
Čeprav smo uspeli izpeljati le 12 snežnih tre-
ningov, smo se vsi trudili in napredovali iz 
treninga v trening. Manjkali nismo tudi na 
tekmah Koroškega pokala. Udeležili smo se 
vseh petih tekem. 
REZULTATI:
Bukovnik : Gašper Lesjak (5. mesto)
Ribnica: Ajda Rebula (3. mesto), Manja Trost 
(7. mesto), Tjaš Vesnicer (4. mesto) in Vid Re-
bula (8. mesto)
Peca (2 tekmi): Ajda Rebula (2 x 4. mesto), 
Manja Trost (2 x 5. mesto), Gašper Lesjak (7. 
in 5. mesto) in Vid Rebula (6. in 5. mesto)
Kope: Aleša Mrdavšič (4. mesto), Tjaš Vesni-
cer (1. mesto) in Gašper Lesjak (4. mesto)
SKUPNO: Tjaš Vesnicer (1. mesto), Ajda Re-
bula (5. mesto), Manja Trost (6. mesto), Aleša 

Mrdavšič (7. mesto), Gašper Lesjak (6. mes-
to), Vid Rebula (7. mesto).
Z dobrim vzdušjem v ekipi in uspešno zaklju-
čeno sezono že vsi komaj čakamo na nove 
dogodivščine in vragolije na snegu nasled-
nje leto. Z najmlajšimi smo se trudili: Urška 
Kompan, Špela Verdel in Robi Lesjak.

II. Mlajši cicibani – vodja skupine Tadej 
Ameršek, pomočnik Sergej Srebre
Za člani skupine mlajših cicibanov je dokaj 
uspešna sezona 2013/14, ekipo je v svoji prvi 
sezoni kot vodja skupine vodil Tadej Amer-
šek. Tekmovalci v skupini so: Miha Oserban, 
Kim Debelak in Iris Srebre.
Sezono smo pričeli z nekaj treningi v mese-
cu oktobru na ledeniku Möltall, kasneje pa 
se preselili na bližja smučišča, kot so Weine-
bene ter Peca, kjer smo predvsem smučali 
na prosto. Treninge smo usklajevali s šolo, 
tako da smo večinoma trenirali med vikendi. 
Med sezono smo, kolikor so vreme in snežne 
razmere dopuščali, trenirali v Črni na do-
mačem terenu. V ekipi si vsi trije tekmovalci 
zaslužijo pohvalo za zavzeto delo med sezo-
no. Doseženi rezultati: 
- Miha Oserban: Koroški pokal: 3 x 1. 
mesto  in 2. mesto v skupni razvrstitvi Koro-
škega pokala; Petzen cup: 3. mesto, 4. mesto 
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- Kim Debelak: Koroški pokal: 5. mesto, 
6. mesto, 3. mesto, 4. mesto, skupno: 4. mesto 
Koroškega pokala
Petzen cup: 1. mesto, 4. mesto
- Iris Srebre: Koroški pokal: 3 x 1. mes-
to, 2 x 2. mesto,  skupno: 1. mesto, Petzen cup: 
2. mesto.

III . Cicibani – U12
V ekipo cicibanov so bili vključeni nasled-
nji tekmovalci: Jera Kompan, Sara Srebre, 
Manca Lesjak, Nika Ozimic, Jaroš Miklavc, 
Gal Oderlap in Jaka Oserban. Skupino je 
vodil Blaž Jelen, kot trener pa je v skupini 
deloval še Mitja Zmagaj.
Treningi so se pričeli s kondicijsko vadbo 
že junija 2013, pod vodstvom Melite Osojnik, 
ki je z zanimivo in raznoliko vadbo motivi-
rala tekmovalce k čim bolj zavzetemu delu 
in dobri telesni pripravljenosti, ki je osnovni 
predpogoj za treninge na snegu.
Na ledeniku smo v obdobju od oktobra do 
srede decembra opravili 18 treningov na 
snegu, predvsem na ledeniku Möltall v 
Avstriji. Začetek sezone rezultatsko ni bil 
najbolj obetaven, predvsem se je poznalo 
pomanjkanje treninga zaradi razmer na do-
mačem smučišču. V nadaljevanju sezone so 
tekmovalci dosegali kar nekaj dobrih rezul-
tatov, in sicer:
- Jera Kompan: 6., 10., 12. mesto na tekmah 
državnega pokala Rauch, 4., 2 x 6. in 8. mes-
to na tekmah vzhodne regije in 2 x 3. mesto 
na tekmah Koralpen cup v Avstriji.
- Sara Srebre: 5., 2 x10. in 12. mesto na tek-
mah državnega pokala in 12. ter 13. mesto 
na tekmah za pokal VZH regije.  2. in 3. mes-
to na pokalu Petzen cup in Koralpen cup.
- Nika Ozimic: 25. mesto, 8. in 10. za pokal 
VZH regije. 10., 9. in 12. mesto na tekmi dr-
žavnega pokala Rauch. 2. mesto na tekmi 
pokala Koralpen cup.
- Manca Lesjak: 6., 9. 10. in 12. mesto na tek-
mah vzh. regije in 12., 18., 23. in 24. mesto na 
tekmah državnega pokala Rauch ter 3. in 4. 
mesto na Koralpen cup.
- Jaroš Miklavc: 10., 2 x 23., 27. na tekmah dr-

žavnega ranga in 6., 2 x 8. in 9. na tekmah 
VZH regije.
- Gal Oderlap: 2 x 2. mesto med mlajšimi cici-
bani VZH regije, 2. in 3. mesto na Koralpen 
cup, skupno 2. mesto v razvrstitvi Koroške-
ga pokala.
- Jaka Oserban: 3. in 4. mesto na Koralpen 
cup, 3. in 4. mesto Petzen cup, skupno 3. mes-
to v Koroškem pokalu.

IV. Fis skupina: Trener Aleš Gorza, pomoč-
nik - serviser Boštjan Delalut; tekmovalca: 
Tilen Debelak in Tomaž Sovič.
Po dobrih pripravah, ki so jih lani poleti 
opravili v Čilu, kjer so se na treningih prid-
ružili članom švicarske moške A ekipe in 
nemške ženske A ekipe, so se udeležili tudi 
dveh Fis tekem, kjer je predvsem Tilen smu-
čal dobro in v dokaj močni konkurenci zase-
del 6. mesto v SG in kombinaciji, Tomaž pa 
je bil 12. Po vrnitvi domov so s pripravami 
nadaljevali na avstrijskih ledenikih in se v 
mesecu novembru odpravili na treninge in 
tekme v USA, kjer sta Tilen in Tomaž nasto-
pala na tekmah ameriške serije Nor-am in 
tekmah fis. Dosegli smo nekaj lepih uvrsti-
tev, in sicer je bil na fis veleslalomu Tilen 5., 
na Nor-am superveleslalomu pa je bil Tilen 
11., Tomaž pa 16. Po vrnitvi nazaj v Evropo 
konec decembra pa smo pričeli z nastopi ve-
činoma na tekmah fis po vsej Evropi. Nekaj 
najboljših rezultatov obeh:
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PONOVNI ZAGON
PLANINSKEGA DRUŠTVA ČRNA

Tilen Debelak: 1. in 3. mesto SG San Domeni-
co, 4. mesto VSL Madonna di Campiglio, 10. 
SG Radstadt ter seveda 1. in 2. mesto VSL na 
domačih tekmah na Peci. 
Tomaž Sovič: 3. in 5. mesto SG San Domeni-
co ter 21. mesto SG v Garmischu.
Ob koncu sezone pa smo nastopili še na tek-
mah državnega prvenstva, kjer pa na žalost 
nismo dosegli dobrih rezultatov in predvsem 
Tilen je imel nekaj smole v veleslalomu, ko 
je po solidnem prvem nastopu v drugo 
napravil veliko napako in z dobro uvrsti-
tvijo ni bilo nič. Sezona gre počasi h koncu 
in naš pogled je že usmerjen naprej, sploh 
Tilen še ni pokazal vsega, kar zmore, zato 
nas v naslednjih mesecih čaka precej dela, 
da bomo v naslednji sezoni lahko poročali še 
o boljših rezultatih.

Čeprav smo pridobili v minuli sezoni kar 
nekaj tekem, ki naj bi jih organizirali v Črni 
- med ostalimi tudi tekmo državnega pokal 
za cicibane, smo morali žal vse odpovedati 
zaradi zelo slabih snežnih razmer.  
Tekmovalci in trenerji se zahvaljujemo 
vodstvu kluba, UO, strašem in vsem posame-
znikom, ki pomagate, da lahko klub nemo-
teno deluje in vzgaja nove mlade smučarje 
v dobre športnike in bodoče uspešne tekmo-
valce.
Z mislimi smo že v sezoni 2014/15 in upamo, 
da nam bodo snežne razmere bolj naklonje-
ne.

S športnim pozdravom!
     
  SK Črna -TAB

Ljudje radi pobegnemo iz urbanih naselij 
»tja gor, kjer se nad črnimi gozdovi zemlja 
vzpenja k nebu in postaja vse bolj prosojna 
od skal in snegov, da se na koncu še komajda 
razlikuje od zraka.« (Matjaž Kmecl) V plani-
ne se podamo kot samohodci ali organizira-
no v okviru društva. Dolga desetletja so bila 
planinska društva najbolj množične nevla-
dne organizacije, z leti pa je članstvo močno 
upadlo, a ne število planincev po srcu. Tudi 
v Črni ne.

Planinsko društvo Črna se je marca letos na 
občnem zboru na novo skonstruiralo. Da se 
je planinska dejavnost malo osvežila, imata 
zasluge Bojan Šipek in Marta Prah, sedanja 
nova tajnica. Vajeti PD Črna je vzel v roke 
novi predsednik Marijan Lačen. Najprej je 
na tem zboru članov izrekel zahvalo dolgole-
tnemu predsedniku društva Milanu Savelli-
ju, poudaril pa se je tudi pomen dela Viktorja 
Povsoda, ki je bil oskrbnik koče na Smrekov-
cu več kot 20 let (novi zakupnik koče je Tomo 

Drolc iz Šoštanja). Marijan Lačen je Milana 
Savellija in Viktorja Povsoda predlagal za 
občinsko nagrado oziroma priznanje. 
Potem je novi predsednik razgrnil smerni-
ce dela, ki naj bi bilo v naslednjih štirih letih 
transparentno, ažurno in konkretno. Njegov 
načrt je povečati članstvo na 300 članov, to 
je vključiti v PD deset procentov Črnjanov. 
Poleg klasične članarine se bo pobirala tudi 
društvena članarina v višini 6 €, za to delo 
pa se že iščejo poverjeniki, ki bodo prejeli 20 
% od vrednosti članarine, ki ostane društvu. 
Drugi plan novega vodstva je povečati iz-
letništvo, torej dodati kak izlet v Julijce, Kam-
niške, Dolomite in kakšno ferato v Avstriji ali 
Italiji. Plan izletov za 2014 je sicer že potrjen, 
a bi se dala izpeljati še kakšna tura poleg: 
Košenjaka, pohoda na Pikovo, Srečanja za-
mejskih Slovencev, Dneva slovenskih pla-
nincev, Topice, Triglava, Srečanja koroških 
planincev, Spominskega pohoda na Peco in 
pohoda Čez goro k očetu. Naslednji pred-
log novega predsednika je narediti kočo na 
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Smrekovcu bolj črnjansko, zato je že padla 
njegova prva ideja: srečanje planincev Čr-
njanov na tej koči, in sicer 24. maja letos (v 
primeru slabega vremena 31. maja), kamor 
naj prispe vsak udeleženec sam – peš, s ko-
lesom ali z avtom, ob 12.00 bo tam nagovor 
predsednika, sledilo pa bo druženje z eno-
lončnico, ki se bo lahko naročila po nižji 
ceni. Že sedaj vabljeni vsi ljubitelji planin! Iz-
let na Smrekovec pa je vključen tudi v času 
Turističnega tedna in potem še enkrat s stra-
ni šolske planinske skupine. 
O svojem delu in načrtih po sekcijah so na 
zboru članov in kasneje na prvi seji UO spre-
govorili vodje le-teh. Glede vodniškega odse-

ka je Silva Fužir poudarila, da ima društvo 
premalo vodnikov (pet), še posebej primanj-
kuje mladih, in izrazila potrebo po nakupu 
planinske opreme. Roman Močnik, vodnik 
in markacist, bo z gospodarskim odsekom 
poskrbel za nekaj del na koči na Smrekovcu. 
Franc Krajnc iz odseka za varstvo gorske 
narave si bo med drugim prizadeval najti 
možnosti za zaščito območja okrog Črnega 
jezera. Bojan Šipek je v okviru markacijske-
ga odseka predstavil, kako nastaja kataster 
planinskih poti Koroške, ter izrazil potrebo 
po nakupu orodja in opreme. Virginija Špeh, 
dolgoletna mentorica šolske planinske sku-
pine, ki skrbi za primerno vzgojo podmlad-
ka, bo nadaljevala v prizadevanju za zlati 
znak mladega planinca in za uspehe na ori-
entacijskih tekmovanjih. Veliko načrtov ima 
tudi planinska skupina iz CUDV, imenovana 
Kavka. V vseh sekcijah bodo ustrezno poskr-
beli tudi za izobraževanje članov.
O izletih in drugih dejavnostih PD Črna 
bomo krajane sproti obveščali na lokalni TV, 
na občinski spletni strani ter na oglasni de-
ski in na velikem panoju v centru vasi. 
Planinski in gorniški pozdrav!

Irena Greiner

NENAVADNA ZIMA SKOZI OČI
SMUČARJEV TEKAČEV

SK ČRNA – Tekaška sekcija je v sezoni 
2013–2014 organizirala in izvajala treninge 
za svoje člane, od najmlajših do najstarejših 
tekmovalnih kategorij.
Treningi so potekali praktično vseskozi, z 
manjšim premorom med dvema tekmoval-
nima sezonama, ko so tekmovalci preživljali 
aktivni odmor.
Redno smo se udeleževali tekem za Poletni 
pokal (tekaške rolke) in se solidno uvrščali. 
Res vrhunskih rezultatov je bilo bolj malo, 
vendar je bilo tudi to dovolj dobro, ker je 

naš osnovni cilj doseganje dobrih rezultatov 
predvsem v zimskem delu sezone.
Tudi sami smo bili organizatorji ene od te-
kem v seriji Poletnega pokala, in sicer so se 
tekači 12. 10. 2013 pomerili na progi po dolini 
Bistre. Čeprav nas je sredi tekmovanja pre-
senetila nevihta, sta organizacija in tekmo-
vanje v celoti uspela, tako kot še vsakič do 
sedaj.
Vedno več težav pa nam povzroča zbiro-
kratizirana država z neumnimi predpisi in 
okorelimi uradniki, kar nam prinaša samo 

Novi in stari predsednik PD Črna
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nepotrebne dodatne stroške in cel kup jeze. 
Vse bolj sem prepričan, da so si vladajoči 
zadali cilj, počasi uničiti športno in kulturno 
udejstvovanje ljudi, jih čim bolj asocializira-
ti z namenom čim lažjega vladanja vse bolj 
apatičnemu ljudstvu. V klubu smo se pogo-
varjali tudi o tem, ali ima še sploh kak smisel 
kandidirati za organizacijo takega tekmova-
nja v bodoče. Vendarle je prevladalo prepri-
čanje, da je treba navkljub oblastnikom in v 
dobro otrok in mladine nadaljevati z delom 
in ne prekinjati večdesetletne tradicije.
Zimski del sezone se je začel dokaj obetavno, 
saj smo lahko že v začetku decembra treni-
rali v Topli, na sicer skromni snežni podlagi, 
ampak odlično pripravljeni progi, za kar gre 
zahvala našemu trenerju Milanu Bogataju.
Da imajo ljudje radi smučarski tek, se je naj-
bolje videlo po tem, ko so, kljub temu da ure-
jenosti proge nismo reklamirali, rekreativni 
tekači vseeno nekako izvedeli, da lahko na 
travniku pri karavli preizkušajo svoje teka-
ške spretnosti, in je bila ob koncih tednov 
smučina kar lepo zasedena.
V drugi polovici decembra pa je odjuga pobra-
la ves sneg, tako da smo morali na treninge ho-
diti v Avstrijo, kjer so bile proge pripravljene z 
umetnim snegom.
Tudi sami smo želeli imeti zasnežene proge 
v Bistri, kar bi bilo skladno s projektom Te-
kaški poligon v Bistri, ki bi moral biti dokon-
čan do začetka zime, vendar pa so se potrebna 
dela na poligonu začela izvajati šele konec 
novembra, in še to v obdobju edinega pošte-
nega mraza v celi sezoni 2013/14. Seveda 

nikakor niso mogla biti dokončana. Upamo 
lahko samo, da bo tekaški poligon priprav-
ljen s sistemom umetnega zasneževanja vsaj 
do naslednje zime. Glede na počasnost dogo-
varjanja in urejanja vsega potrebnega se mi 
počasi poraja dvom, da bo to tudi res.
Zavoljo tega in nenormalno tople zime prak-
tično brez snežnih padavin smo morali vse-
skozi trenirati na tujih terenih, večinoma v 
Avstriji.
Državno tekmo Pokala Slovenije smo bili 
prisiljeni organizirati na terenih tekaškega 
centra ob Breškem jezeru v Avstriji, in sicer 
11. 1. 2014. V sprint štafetah je tekmovalo več 
kot 200 tekmovalcev v vseh kategorijah. Do-
mači tekmovalci so nas razveselili z zmago v 
kategoriji mlajših dečkov, kjer sta Aljaž Sta-
ne in Anže Bogataj slavila z veliko predno-
stjo. Na organizacijo tekme sodelujoči niso 
imeli pripomb, na kar pa smo že tako ali 
tako navajeni. Vsa pohvala gre vsem, ki so 
kakorkoli sodelovali in pripomogli k uspe-
šnemu zaključku tega podviga.
Rezultatsko je bila sezona dokaj dobra, celo 
nekoliko boljša kot lanska. 
Na državnem prvenstvu se je stopničk s tre-
tjim mestom veselil Anže Bogataj, dobri de-
seti mesti pa sta pritekla Nejc Štern in Ana 
Štern. 
Tudi v pokalnem tekmovanju so naši tekači 
večkrat stopili na zmagovalne stopničke.
Še najbolj se je izkazal Anže Bogataj, ki je 
na tekmi za Trofeo Topolino pritekel tik pod 
zmagovalne stopničke in osvojil nehvaležno 
četrto mesto med več kot 200 tekmovalci iz 
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osmih držav. Tudi Ana in Nejc Štern sta dobro 
tekla, saj sta bila 29. oz. 54. Veliko smole je 
imel Aljaž Stane, ki je ravno v tem obdobju 
zbolel, tako ni mogel tekmovati na držav-
nem prvenstvu in tudi ne v Italiji za pokal 
Topolino. Posledično pa smo ostali tudi brez 
štafete pri mlajših dečkih na državnem pr-
venstvu, kjer bi se zagotovo borili za državni 
naslov.
V seriji tekmovanj 'No border cup', kjer sode-
lujejo tekači iz Slovenije, Avstrije in Italije, so 
se naši tekmovalci uvrščali v prvo deseteri-
co (Anže Bogataj je bil dvakrat peti). Zadnja 
tekma te serije in tudi sezone je na sporedu 
prvo nedeljo v aprilu v Sappadi v Italiji. Sle-
di samo še neformalno druženje vseh slo-
venskih tekačev, trenerjev in funkcionarjev 
v Planici.
Pričakovali smo morda še nekaj več v sezo-
ni, ki se počasi poslavlja, vendar smo lahko 
glede na razmere in število otrok, ki resno in 
redno trenirajo, z doseženim zadovoljni.

NAČRT DELA V NOVI SEZONI – UPAJMO 
Z OBILICO SNEGA

Plan za sezono 2014–2015 je v prvi vrsti pri-
dobiti kakšnega novega člana, saj  praktič-
no skoraj po vsaki sezoni kateri od tekmo-
valcev zaključi svoje tekaško udejstvovanje, 
novih nadebudnežev pa je zelo malo.
Materialne in finančne razmere bomo po-
skušali obdržati na nivoju letošnje sezone.
Še največ problemov bo s prevozi, saj naš 
stari dobri modri kombi ne bo več preživel 
še ene naporne sezone in ga bomo poskuša-
li prodati.

Trenirali bomo v okviru danih (predvsem 
snežnih) razmer. 
Želimo si, da bi bil tekaški poligon v Bistri 
usposobljen in primerno opremljen pred pr-
vim večjim mrzlim obdobjem konec novem-
bra. Le tako bo možno, ne glede na količino 
naravnega snega, pripraviti progo v dolžini 
2 km dovolj zgodaj v sezoni, da ne bo treba 
trenirati daleč od doma.
Ker je v občinskem proračunu predvidene-
ga kar nekaj denarja za ureditev tekaškega 
poligona v Bistri (del sredstev naj bi prispe-
vala tudi državna Fundacija za šport), upa-
mo, glede na sprejete obveze do Smučarske 
zveze Slovenije, da bomo uspeli trajno uredi-
ti slikovito tekaško progo tako, da bo na voljo 
smučarskim tekačem od začetka decembra 
do konca marca.
Rolkarsko tekmo za Poletni pokal bomo, 
kljub vsem pomislekom, verjetno organizi-
rali v začetku oktobra 2014, če nam državna 
birokracija ne bo s svojo aroganco vzela vo-
lje do izvedbe. 
Pozimi pa bomo pripravili regijsko tekmo 
za Pokal kralja Matjaža v okviru Južnoko-
roškega pokala 2015 in pa seveda državno 
tekmo Pokala Slovenije.
Vseh tekem v okviru SZS, tako poletnih kot 
zimskih, se nameravamo aktivno udeleževa-
ti in tako kot vedno pričakujemo tudi dobre 
rezultate. Tudi na tekmovanje za pokal To-
polina v Italiji nameravamo peljati naše naj-
boljše tekmovalce, ki pa si bodo morali ude-
ležbo zagotoviti s primernimi rezultati na 
tekmah v Sloveniji.
 

Predsednik Tekaške sekcije pri SK Črna
Jože Kaker, univ. dipl. ing. el.
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Na OŠ Črna že tretje leto delamo na projek-
tu BRALNA PISMENOST.  
Pričakovani rezultati na tem področju so 
jasni: da bi učenci tekoče brali in razumeli 
prebrano, da bi več brali pri vseh predmetih 
ter da bi znali reševati naloge na višjih ta-
ksonomskih stopnjah. Ob izmenjavi izkušenj 
o delu pa ugotavljamo, da napredek glede 
bralne pismenosti učencev kljub poudarku 
na bralnih strategijah še nekaj časa ne bo 
viden.
Opravljenih je bilo veliko dejavnosti za iz-
boljšanje opismenjenosti otrok. Projektov, ki 
so se izvajali v ta namen, je bilo kar nekaj: 
Bralna cvetka, Beremo z mačkom Murijem, 
Bralni nahrbtnik, Bralni kotiček, Dežurni 
beremo, Cankarjevo tekmovanje, Rastem s 
knjigo, Slovenski dnevi knjige, branje in so-
delovanje na razpisih, Bralna značka: slo-
venska, angleška, nemška, eko … Druge de-
javnosti: branje z nadaljevanjem, metoda 
dolgega branja, starejši berejo mlajšim, star-
ši berejo otrokom, branje v krogu, branje v 
šoli v naravi in na zimovanju, dnevnik bra-
nja, razredno tekmovanje v branju, razred-
no glasilo, povečan obisk v knjižnici - šolski 
in krajevni, skrb za urejenost zvezkov in le-
popis, kaligrafija …
Vsako leto med šolskim letom v okviru pro-
jekta Bralna pismenost dvakrat nagradimo 
učence, ki so več mesecev skrbno urejali svo-
je zvezke, delovne zvezke in mape. Kriteri-
ji ocenjevanja so: čitljiva in berljiva pisava, 
estetski videz zapisov (urejeni naslovi, bistvo 
podčrtano ali označeno z barvo, robovi, 
preglednost …) in da je bila zapisana celot-
na snov (četudi je učenec manjkal, je moral 
imeti vse zabeleženo, prepisano, prilepljeno, 
narisano…) Učitelji pri vsakem predmetu iz-
berejo 1–3 učence (glede na število učencev 
v skupini) z najlepše urejenim zvezkom. Po 
pregledovanju zvezkov, delovnih zvezkov, 
map in drugih izdelkov vsaka učiteljica po 
svoje ovrednoti ta učenčev odnos do dela v 

učenčevem listovniku (portfoliu). Pri tem se 
ne pozabi na tiste, ki sicer nimajo najlep-
še urejenih zvezkov, a se očitno trudijo. Če 
je res lepo urejenih zvezkov več, se morda 
predlaga še koga kot zmagovalca oziroma 
se predlaga učenca, ki v prejšnjem polletju 
ni bil izbran. Učenci so bili nagrajeni z navi-
jaškim šalom Zlate lisice oziroma z izletom 
v Planico, lani ob koncu leta so si zmago-
valci že drugič privoščili zasluženo pico pri 
Rešerju, za letos pa planiramo obisk kino 
predstave. Ta naš projekt je kar odmeven, 
saj je RTV Slovenija posnela najlepše zvezke 
in izjave nekaterih učencev ter to objavila v 
Infodromu.
Letos smo se po aktivih zmenili za korak 
naprej, in sicer da zavzamemo določeno 
bralno strategijo, ki jo bomo dosledno izva-
jali celo šolsko leto, na primer: VŽN (Kaj že 
vem?  Kaj želim izvedeti?  Kaj sem se nau-
čil?), Paukova strategija (prvo branje, drugo 
branje in zapis podrobnosti v levo kolono, 
zapis ključnih besed v desno kolono, po-
navljanje), metoda 5 P, metoda preizkusov 
… Naj navedem nekaj aktivnosti in izkušenj 
kolegic:
Najmlajši imajo poleg individualnega tudi 
skupinsko branje (glasno branje, branje v 
dvojicah), izdelujejo pa si svoj slovar besed. 
Večini učencev so te metode (VŽN, Pauko-
va, 5P) všeč in so jih dobro sprejeli. Pri ne-
katerih učencih se je že pokazal napredek 
(natančnejše branje navodil, večja samostoj-
nost). Pri skupinskem delu pa se določeni 
učenci še vedno zanašajo na sošolce. Ugota-
vljamo, da učenci v besedilu ne znajo poiska-
ti bistva, ne berejo radi, v daljših besedilih 
se ne znajdejo, površno preberejo navodila, 
prehitro pa so tudi zadovoljni z odgovorom. 
Če so navodila le pisna, jih morajo večkrat 
sami prebrati, ne pa da čakajo na učiteljičina 
dodatna navodila. Poskušamo jih navdušiti 
nad branjem z različnimi stripi, fantovskimi 
in dekliškimi romani, pravljicami, e-knjiga-
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mi ... Učenci izdelujejo tudi slovarček stro-
kovnih besed (neznane besede), zapisujejo 
komentarje, dopolnjujejo manjkajoče podat-
ke. Podatke logično povezujejo. Izvajajo igro 
vlog. Glede na navodila znajo izvesti prak-
tični del naloge. Ob tem ves čas spodbujamo  
natančnost. Njihovo delo sproti preverjamo 
za portfolio, svoje trditve mora učenec znati 
tudi utemeljiti na podlagi usvojenega zna-

nja. Nekateri učenci so pri delu posmehljivi, 
še posebej, če česa ne znajo, kar je tudi od-
raz okolja, v katerem živijo. Počasno in slabo 
branje, nedelavnost in neambicioznost učen-
cev pa ovirajo dobro delo.
Napredek pri bralni pismenosti še ni viden 
in ga ni mogoče izmeriti (nekaj bodo poka-
zali rezultati nacionalnega preverjanja zna-
nja, morda bo povečan obisk v knjižnici, pri-
čakujemo več bralcev za bralno značko ...). 
Za naprej planiramo: več nalog, kjer bodo 
učenci delali sami, in več nalog z višjo takso-
nomsko stopnjo, to je težjih nalog, kjer mo-
rajo usvojeno znanje tudi uporabiti. Vso to 
delo in še več sproti analiziramo v projektu, 
imenovanem  Samoevalvacija.
Letos se je tudi Zavod za šolstvo intenziv-
no lotil te problematike, zato smo se člani-
ce tima za dvig bralne pismenosti udeležile  
srečanja timov BP in izobraževanja le-teh na 
OE ZRSŠ v Slovenj Gradcu.

Vodja tima za izboljšanje bralne pismenosti
Irena Greiner

Primer lepo urejenega šolskega zvezka
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ZLATA POROKA 

Sem Gvido Jančar. S pisanjem pesmi sem 
pričel v osnovni šoli, višek ustvarjanja pa 
sem dosegel v srednji šoli, kjer me je odkril 
profesor Miran Kodrin, ki  mi je pomagal pri 
nastanku pesniške zbirke Veter spoznanj 
(1985). Moje kasnejše pesniško delovanje je 
precej usahnilo, pričel sem se ukvarjati tudi 
z drugimi literarnimi zvrstmi. 
Predstavljam dve pesmi iz izdane pesniške 
zbirke in eno pesem novejšega datuma. 

Veter, veter spoznanj  
mi pihlja okrog ušes,
okrog trdih okončin, 
okrog trdih ljudi,
okrog trdega življenja.
 Človek, ustvarjen, da dela,
da se zjutraj zbudi,
da zvečer obleži.
 Delo nas osvobaja, 
delo na krepi,
delo nas pobere,
delo nas znova rodi.
             Bis

 Kdo sem,
kako si upam za prazen nič
obsojati,
kar je storil nekdo drug?
Kaj sem,

da si upam govoriti čez sistem
in obsojati nekoga za to,
ker nisem srečen? 
                 Bis

Megleno, precej mrzlo jutro.
Tišina!
Potok pod hišo šumi.
Jutranja rosa proti jutru spominja na dežne 
kaplje.
Hladna sapa nas svari,
da noč spreminja dan.

 Kje sta že poletni osat in regrat,
ki se bohotita v svoji žlahtni lepoti?
Trese nas, celo zebe.
Rosa se pod toplimi jesenskimi žarki opusti
in obogati zrak.
Kdo pa obogati življenje?

Ljubezen je ime!
Podarjati, žrtvovati, velikokrat trpeti in tako 
čudovito doživeti.
Potok pod hišo odnaša, brusi in tudi naše 
vode 
se bodo iztekle.
Boli, ko se vse izteče. 
In solze so vode, dar,
ki ga črpamo iz ljubezni.  
      Bis

SPOŠTUJ, LJUBI IN BODI ZVEST!
 
Zakonca Marija in Ivan Slatinek iz Rudar-
jevega v občini Črna na Koroškem sta 8. 2. 
2014 praznovala 50 let skupnega življenja. S 
ponovno zaobljubo sta svoj jubilej kronala 
na matičnem uradu, kjer je obred zlate po-
roke opravila županja Romana Lesjak, cer-
kvenega pa župnik Tone Vrisk v župnijski 
cerkvi sv. Ožbolta. 
Ivan, rojen v Vitanju materi Tereziji, prvi 
od štirih otrok, je tam končal osnovno šolo. 
Njegovo otroštvo ni bilo lahko, delo je njegov 

sopotnik vse od malih nog. Služil je, bil tri 
leta vojaški obveznik, delal v kamnoseštvu, 
kasneje pa se je zaposlil pri Gozdnem go-
spodarstvu Slovenj Gradec in tam ostal do 
upokojitve. Delo pri Gozdni mu je prirastlo k 
srcu in za motorko poprime še danes.
Marija se je rodila kot prvorojenka devetih 
otrok v družini Petrič v Prežihovih Kotljah, 
mami Mariji in očetu Francu. Nato so živeli 
na Ravnah na kmetiji pri Ulšeku. Kot najsta-
rejša hči je kot mati skrbela za mlajše brate 
in sestre. Osnovno šolo je obiskovala na gi-
mnaziji Ravne, kjer je bila tudi kasneje za-
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poslena, nato še na osnovni šoli Črna, upo-
kojitev leta 1990 pa je dočakala v Železarni 
Ravne.
Ivan in Mojca sta se spoznala na Navrškem 
vrhu na Ravnah leta 1960. Ivan je na tem ob-
močju sekal les, takrat se je vnela ljubezen, 
katero je leta 1962 okronalo rojstvo hčerke 
Sonje. Leta 1964 sta se poročila, leta 1969 pa 
se jima je rodil še sin Jani. Družina se je na-
selila v Rudarjevem, kjer je še vedno njihov 
dom. Zelo rada preživljata prosti čas na vi-
kendu v Jazbini, kjer uživata zasluženi pokoj 
in se ukvarjata vsak s svojim konjičkom, Ivan 
z lesom, Mojca pa z rožami, ki so še zmeraj 
njeno veselje. Imata štiri vnuke, zato jima ni 
nikoli dolgčas. 
V dolgih letih skupnega življenja jima ni bilo 
vedno lahko. S spoštovanjem in medseboj-
nim razumevanjem sta težave uspešno pre-
magovala.

Zlata poroka je dan, ki ni dan vsakomur, 
zato je še bolj dragocen. Preživeti skupaj to-
liko let je dogodek, ki si zasluži praznovanje 
in je dragocen spomin na prvo poroko, mla-
dost in vsa leta skupnega življenja.

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI, v kateri želimo 
objavljati kako fotografijo, staro več dese-
tletij. Vsaka taka fotografija je dragocen 
dokument pričevanja o življenju v našem 
kraju nekoč, mi pa bi radi to bogastvo poka-
zali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam 
zaupate svojo staro fotografijo, dopišete da-
tum ali letnico in imena oseb ali dogajanje; 

napišite vse, kar veste o posnetku. Če datu-
ma ne veste, nam posredujte približno letni-
co posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete 
po internetu na naslov urednice: irena.grei-
ner@guest.arnes.si ali jo prinesete urednici 
osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

V tej številki objavljamo dve stari razgledni-
ci Črne, prinesel pa ju je Jože Savelli.



40

POPOTOVANJA

TEDEN DNI BIVANJA MED TOLPAMI
SAN SALVADORJA

Tokrat sva se na poti po centralni Ameriki 
za dober teden ustavila v majhni in pred-
vsem s tolpami prepojeni državi El Salva-
dor. Obiskala sva dobro prijateljico, ki živi 
in deluje v El Salvadorju že 7 let. Ukvarja se 
z otroki z ulice in jih uči cirkuških veščin in 
skladno s staroselsko tradicijo jim želi po-
kazati, da obstajajo v življenju še drugačne 
možnosti, kot pa so ulice in tolpe. Anika živi 
v zloglasni skupnosti predela San Salvador-
ja, glavnega mesta El Salvadorja, kjer je tol-
pa zasedla šolo. V šoli so preprodajali droge, 
orožje, izsiljevali in tudi ubijali. Pred leti pa 
jim je uspelo dobili šolo nazaj in v njo so se 
vselili prostovoljci iz društva Eclipse Parcial, 
kar po slovensko pomeni delni mrk. Kot so 
razložili, je delni mrk simbol, kako vzhodna 
- naša kultura prekriva njihovo staroselsko 
kulturo.

San Salvador je nevarno mesto in vsi prebi-
valci mesta ob prvem mraku hitijo domov v 
varno zavetje doma. Tudi Anika, ko je bila 
pred leti na obisku v Sloveniji, se je ob prvem 
mraku, ko smo sedeli na nabrežju Ljubljani-
ce, zdrznila, češ da mora domov. To ti pač 
pride v kri. Vsi potovalni priročniki svarijo, 
da se ne delaj pogumnega in četudi moraš 
peš do svojega hotela samo za ovinek, raje 
vzemi taksi. Tudi predel, ker sva živela in 
kjer živi Anika, ni nič kaj varen. Dober te-
den, preden da sva prišla na obisk, so poli-
cijski komandosi vdrli v skupnost in iskali 
droge, orožje, člane tolpe. To baje ni vsak-
danji prizor, ker se tudi policija boji močno 
oboroženih tolp.

San Salvador je razdeljen v skupnosti ali, kot 
bi jim lahko tudi rekli, predele mesta. Skup-
nosti so po navadi za ograjami in zaklenje-
ne. Boljše skupnosti imajo zidane ograje z 
oboroženim varnostnikom, ki ne spušča vsa-

kega v skupnost. V skupnosti, kjer sva živela 
midva, pa je bila le železna ograja in velika 
železna vrata, ki jih čuvajo otroci, že aktiv-
ni člani tolp, da sporočajo svojim šefom, če 
slučajno pride na obračun druga tolpa. Ker 
te skupnosti vodijo predvsem tolpe, sva tudi 
midva morala dobiti dovoljenje, da lahko 
sploh bivava v tej skupnosti. Varnost nama 
je garantiral vodja šole Don Carlos, vendar 
pa naju je prej opozoril, če imava kakršen-
koli tattoo (če sva porisana po koži), da ga 
skrijeva, kajti če bo tattoo viden, nama ne 
more več garantirati varnosti. Tolpe se na-
mreč prepoznavajo po tattoojih - kožnih po-
slikavah, in če jih ne bi prepoznali, bi lahko 
tebi nič meni nič naju tudi ubili. 

Nasploh naju je spreleteval srh ob vseh groz-
ljivih zgodbah o ubojih, mučenjih in dejstvu, 
da se to res dogaja, da to le ni samo ameriški 
film. Njihov vsakdan so tudi uboji otrok  za-
radi obračunov med tolpami ali zaradi maš-
čevanja. Anika je povedala, da takrat, ko so 
ji ubili prvo učenko, se ni od šoka pobrala 
pol leta. Tudi ko smo gledali slike društvene-
ga delovanja, so za vsakega drugega otro-

Prostovoljci iz Eclipse Parcial nad nočno panora-
mo San Salvadorja
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ka povedali, da ne živi več ali da je deklica 
prostitutka ali pa da je zdaj ta in ta fant glav-
ni šef tolpe, čeprav še nima18 let. Na trenut-
ke imaš občutek, da se društvo bori z mlini 
na veter. V začaranem krogu življenja, ki je 
nam težko razumljiv. Po eni strani ne smejo 
zahtevati od otrok, da se ne smejo pridružiti 
tolpam, ker bi si takoj nakopali sovraštvo tol-
pe. Zato jim poskušajo vzbuditi zanimanje in 
če otrok pokaže zanimanje za šolo, glasbo, 
cirkus, računalnik ali audiovizualne podo-
be, zberejo denar in mu omogočijo nadaljnji 
študij. V sami skupnosti je tudi mišljenje ljudi 
težko spremeniti. Namreč mame so ponos-
ne na svoje sinove in hčere, če so člani tolp, 
ker jim to nudi nek statusni simbol v druž-
bi in navsezadnje tudi zaščito. Velikokrat se 
tudi zgodi, da ko ubijejo šefa tolpe in ga nas-
ledi drug šef, se mora družina ubitega šefa 
izseliti iz skupnosti, ker sicer tvegajo, da jih 
bodo ubili. 

Zanimalo me je predvsem, kaj počnejo pun-
ce v tolpah, kako sploh pristanejo v tolpah. 
Razložili so mi, da po navadi začnejo kot lju-
bice šefa ali člana tolpe; ko se jih ta naveliča, 
si jo malo podajajo, nato pa od nje zahteva-
jo, da se prodaja in da služi denar za tolpo. 
Zadolžene so tudi za pobiranje denarja v 
skupnosti, kajti vsakdo, ki karkoli prodaja, 
mora tolpi plačevati davek. Osebno nikakor 
nisem mogla razumeti, kako je lahko mama 
ponosna, da ima hčerko v tolpi, če pa ve, da 
bo na koncu samo prostitutka. 

Seveda nekaterim uspe uiti izpod krempljev 
ulice in tolpe, ampak so redki. Tolpe in nasi-
len način življenja je že del njih, sploh ljudi, 
ki živijo na socialnem dnu in potem iščejo 
uteho v raznih religijah. Skupnosti so pol-
ne novo nastalih kultov, ki imajo navado, da 
postavijo velike zvočnike na svoja dvorišča 
in cele noči, po navadi sobote, pojejo in pri-
digajo, tako da jih sliši cela skupnost. Njihov 
namen je, da skupnost sliši, da so na dobri 
poti, in v upanju, da bo slaba vest pripeljala 
nove vernike. 

Zavedati se moramo, kako smo lahko srečni, 
ker živimo v varni državi. Tudi Ljubljana kot 
glavno mesto Slovenije ni v mraku in temi 
niti približno tako nevarna, kakor ta sre-
dnjeameriška država. Lahko rečem, da si 
sploh ne znamo predstavljati, kaj imamo in 
kako smo lahko veseli za otroštvo, kakršne-
ga smo imeli in kakršnega imajo naši otroci. 
Bolj ko gledam nazaj, bolj sem hvaležna, da 
sem imela možnost izbire in kljub temu da 
kdaj nisem hotela v šolo ali na trening, ne bi 
nikoli zamenjala svojega otroštva in svojega 
načina življenja.  

IRENA MOLIČNIK

Logo ‘delni mrk’ - kako prekriva naša 
kultura indijansko

Otroci z ulice
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JAZ  IN  TI (naslov prepisane pesmi)

»Ko pridem k tebi, ustavi se čas. Sva le jaz in 
ti. Vse ostalo v zraku se zgubi. Pot je čista le 
za najine sledi ... solze ali smeh, a v nasled-
njih dneh … prepustim se ti v celoti, da po-
letiva vse do zvezd,«je zapisala naša TINA. 
Držali smo pesti, da so lepe besede zalegle, 
da so se pozlatile in nas VSE neizmerno os-
rečile, počastile in našo Črno v zlato spre-
menile. Sicer smo držali pesti za vse sloven-
ske tekmovalce in pridno gledali OI in SOČI. 
Upam, da to drži za vse Vas, Črnjane.
»Beseda LJUBEZEN  je kratka, vendar vse-
buje vse: pomeni telo, dušo, življenje, vse 
bitje. Čutimo jo, kot občutimo toplino krvi, 
vdihujemo jo, kot vdihujemo zrak, nosimo jo 
v sebi, kot nosimo svoje misli. To ni beseda; 
to je neizrazljivo stanje, ki ga označuje osem 
črk L j u b e z e n…« (Maupassant) 
Kar vsi pomladni prazniki so po svoje po-
vezani z ljubeznijo. Ljubezen do narave, lju-
bice, žene, delavke, matere … Toda roko na 
srce, mar moramo o tem globokem čustvu 
razpredati samo tisti dan v letu, ko naj bi 
praznovali vsi zaljubljeni? Mar ni ta sila, 
ki ruši meje, podira vse ovire in marsikdaj 
zamegli tudi um, res tako »navadna«, da ji 
naklonimo več besed samo na začetku po-
mladi? Nikakor ne! Ljubezen, pravijo stro-
kovnjaki za dušo, je tisto najgloblje čustvo, 
iz katerega črpamo svojo moč. In ob tem še 
dodajajo, da se tako ali tako vse začne pri 
nas samih. Če nimamo radi sebe, ne more-
mo ljubiti drugih. Sicer pa, kar zares šteje v 
tem življenju, je zadovoljstvo, dobro počutje 
v lastni koži.
»BITI  ŽENSKA« ni vedno lahko. To s seboj 
prinese določena tveganja, kot so občutlji-
vost, ranljivost, nemoč, konflikt …Včasih je 
veliko lažje svojo ženskost skriti pod držo 
»trde, uspešne in vsemogočne« osebe. Po-
gosto svojo ženskost izražamo tako, da po-
skrbimo za vse: od družine, službe, šefa, do 
staršev in doma. Toda kaj, ko nam nekega 
dne nekaj ali nekdo spodnese tla pod noga-
mi. Mogoče je bil to dogodek, mogoče oseba 

ali preprosto klic notranje ženske. Klic tiste-
ga dela nas samih, ki smo ga predolgo časa 
pustile samevati. Različnost med moškim in 
žensko je nekaj zelo dragocenega. Ta dru-
gačnost je čudovita oblikovalka novega.

RAZLIČNOST  SE  DOPOLNJUJE

Poleg tega, da se ločimo po barvi kože, las, 
oči, po telesni zgradbi, fiziognomiji in po 
krvni skupini, po veri in jeziku, ki smo jo 
prevzeli od staršev, se ločimo tudi po spo-
sobnostih, talentih  in po nagnjenih. Neka-
teri so nadarjeni za petje in učenje jezikov, 
drugi za matematiko, tretji za družboslovje, 
naravoslovje in tehniko. Lahko nam leži tek 
na kratke proge ali maraton, skakanje čez 
ovire ali skok v višino. Preprosto poveda-
no - smo različni. Nismo posamezniki, ki bi 
samotno tavali po pokrajini, ampak bitja, ki 
se združujejo v skupnosti in sobivajo v raz-
ličnih organizacijskih oblikah. Človeštvo je 
skozi zgodovino družbe prehodilo dolgo pot 
in pristali smo v informacijski družbi 21. sto-
letja, kjer je vse, kar počnemo, zelo »specia-
lizirano«.
Tako je za »uspešnost«  projekta potrebna 
pravilna izbira posameznikov, ki sodelujejo 
v TIMU. »Garač« se zaveda svojih dolžnosti, 
je reden in trezen, a včasih gluh za nepre-
verjene ideje. »Usklajevalec« je miren, nad-
zorovan in poln  samozaupanja, vendar ne 
izstopa niti z idejami niti z ustvarjalnostjo. 
Prenapet, občutljiv, izstopajoč in dinamičen 
je »izzivalec«, ki je nagnjen k nepotrpežlji-
vosti in provokacijam. Resno razmišljajoč je 
»inovator«, ki v sebi nosi genialnost in zna-
nje, a je navadno v oblakih in včasih spregle-
da praktične podrobnosti. Trezen,  previden, 
preudaren in razsoden in običajno neču-
stven je »ocenjevalec«. Zaznamujeta ga po-
manjkanje navdiha in sposobnost motivira-
nja drugih. »Timski delavec« čuti sodelavce, 
je občutljiv in mil. Zna poudariti skupinski 
duh, a je v trenutkih krize neodločen. »Za-
ključevalec nalog« je urejen, nemiren, ki zna 
vzbuditi občutja krivde in ga skrbijo malen-
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kosti. Skratka, člani tima se med seboj dopol-
njujejo, se spoštujejo, iščejo dobre in ne slabe 
plati posameznika in  z  osredinjenostjo na 
pozitivne stvari omogočamo rast le-teh.

NI  VSAKA  BOLEČINA  BOLEZEN

Najbrž ni človeka, ki ne bi kdaj začutil kje 
v telesu bolečine – pa nobenih drugih zna-
menj, da je to kakšna bolezen ali poškodba. 
Včasih so tegobe tako dolgotrajne in zoprne, 
da poiščemo nasvet pri strokovnjaku. Naj-
pogosteje se take boleče nadloge pojavljajo 
v predelu hrbtenice. Kadar iz zdravniških 
izvidov preberemo, da ni nič posebnega, je 
pravi trenutek, da se zamislimo in priznamo 
podzavesti veliko moč, ki jo ima.
Hrbtenica je najpomembnejša telesna opo-
ra, je njen steber, ki nas drži pokonci, če 
odmislimo, da teče po njej vrvica, spletena 
iz samih živcev. Bolečine se pojavijo v zgor-
njem delu hrbtenice, kadar ležejo na naša 
ramena težka bremena življenja, da sklo-
nimo glavo, kot da bremenu nismo kos. V 
srednjem delu hrbtenice nas zaboli, ko kdo 
prizadene naš ponos in nam poruši samo-
zavest. V spodnjem delu hrbtenice se boleči-
ne pojavijo takrat, ko sumimo partnerja, da 
pred nami nekje skriva čustvenega tekme-
ca. To je v tistem delu telesa, kjer so v not-
ranjosti spravljeni spolni organi. Tuhtamo, 
preverjamo, navzkrižno zaslišujemo, prislu-
škujemo govoricam, delamo maščevalne na-
črte. Užaljeni smo, prizadeti – le naglas in 
naravnost ne vprašamo.     
Včasih doživimo kakšno neprijetnost, ki 
nam »obtiči v želodcu«. Preprosto je ne mo-
remo prebaviti. Če se težave zavlečejo, nam 
ježek, ki nas pika po želodčni steni, načne 
njeno sluznico v prenesenem pomenu bese-
de. In če nam ne uspe neprijetnosti odstrani-
ti, se preseli in postane fizična.
Če  nas začne nenadoma praskati po grlu, 
sluznica je neprestano suha, peče nas in 
boli, velikokrat to ni angina ali kakšno drugo 
vnetje, ko nam zdravnik napiše antibiotike. 
Včasih se vnamejo še dlesni, celo parodon-

toza se pojavi in hitro napreduje. V grlu se 
nam je zataknil problem, »ki ga nismo mogli 
pregrizniti«. Zaradi okoliščin si tega ne upa-
mo izustiti in izkričati občutka, da se nam je 
zgodila krivica.
Bolečine v kolenih se pojavijo takrat, ko nas 
okoliščine znova in znova postavljajo na re-
alna tla. Kolena so nekakšne »vzmeti«, ki z 
upogibanjem blažijo pristanek. Če se težava 
časovno zavleče, se začnemo bati, da niso 
več prožna in ne bodo dolgo vzdržale trdih 
življenjskih doskokov.
V kolkih nas začne boleti, kadar krčevito lo-
vimo  ravnotežje v življenjskih viharjih. Raz-
mišljamo, naj ga zašijemo ali pa se mu po-
skušam približati in ga razumeti.
Nenadno poslabšanje vida in sluha (če ni 
določenih medicinskih razlogov za to) se po-
javi, kadar katerih stvari ne moremo videti, 
jih opaziti in slišati. Opažamo, da se kdo v 
družini začne vesti nenavadno. Za to je lah-
ko sto vzrokov (hudi problemi, zdravstvene 
težave, alkohol, mamila) »Med ljudmi« pa se 
šepeta, ugiba, natolcuje. Po navadi rečemo, 
ko je vse mimo, da so vsi vedeli, le nam ni 
nihče povedal. V resnici smo se temu priza-
devno ogibali …
Vse omenjene bolečine in težave še zdaleč 
niso namišljene, resnično jih čutimo, saj nas 
večkrat fizično prisilijo, da se odzovemo ali 
mirujemo. Kako jih zdravimo, preden pos-
tanejo… in jih lahko pozdravi le zdravnik? 
Predvsem s samokritično iskrenostjo. Raz-
mislimo, pretuhtajmo in se poskusimo posta-
viti v kožo tistega, ki nas je prizadel. Morda 
ni znal in ni mogel drugače. V tem prime-
ru ponudimo roko sprave, pogovarjajmo se, 
očitajmo si na glas - iz oči v oči! Izpoveduj-
mo tudi najbolj posebna čustva in občutke. 
Spovedujmo se drug drugemu. Le izrečena 
ali drugače izražena bolečina olajša srce 
in izniči ali ublaži notranjo napetost. Vsako 
najmanjše plemenito dejanje se desetkratno 
dobro obrestuje. In nasprotno. Pravzaprav 
je bistvo otročje preprosto: Če v gozd zakri-
čiš žaljivko, ti odmev zanesljivo ne bo vrnil 
priznanje ljubezni. In to velja za vse vesolje.
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SREČA  VPLIVA  NA  ZDRAVJE 
IN  VITALNOST

Vsako leto decembra srečo postavljamo na 
piedestal. Psihologi poudarjajo, da besede o 
sreči in želje, povezane z njo, niso le obra-
bljena fraza, temveč dejansko vplivajo na 
človekovo zdravje, vitalnost in blagostanje. 
Rezultati znanstvenih raziskav na prosto-
voljcih pričajo, da človek, ki hoče uspeti, uži-
vati in biti zadovoljen v življenju, za to nujno 
potrebuje vsaj kanček sreče.
Kako sreča vpliva na mladost, zdravje in vi-
talnost?
… Spodbudna in optimistična, pozitivna 
čustva (veselje, radost, navdušenje) krepijo 
in spodbujajo delovanje imunskega sistema, 
preprečujejo okužbe, bolezni, motnje in po-
škodbe organizma;
… srečni ljudje se počasneje starajo – to je 
skrivnost »večnih«  mladeničev, ki so tako za-
posleni z uživanjem sreče in pričakovanjem 
le-te, da se ne utegnejo starati;
… radostni ljudje so v poklicu, poslu, karieri 
in pri študiju bolj uspešni kot njihovi turobni 
vrstniki;
… srečni ljudje so priljubljeni v družbi in služ-
bi, podobno velja tudi za zasebno in socialno 
življenje;
… s svojim dobrim razpoloženjem lahko 
srečen človek mimogrede »okuži« (osreči) 
tudi druge in tako pripomore k ugodnemu 
vzdušju v poslu in zasebnem življenju; psi-
hologi priporočajo negativcem in melanho-
likom, naj se družijo z ljudmi, ki so pozitivni 
v vseh pogledih;
… posamezniki, ki si prizadevajo za pozitiv-
na čustva, so tudi dejansko bolj srečni; pozi-
tivna samopodoba, zaupanje v svoje sposob-
nosti in vera v uresničitev svojih načrtov so 
aduti uspešnežev in perspektivnih posame-
znikov;
… srečni ljudje so bolj podjetni in jih ni strah 
tveganja, kar se v poslu navadno dobro obre-
stuje, kajti drzne spremlja sreča; prepričani 

so, da jim zadeve, ki se jih resno lotijo, ne mo-
rejo spodleteti;
… sreča je najbolj čarobna posledica najlep-
šega čustva »ljubezni«; sreča in ljubezen sta 
neločljivi spremljevalki in prijateljici ljudi, ki 
verjamejo vanjo in so pripravljeni vso emo-
cionalno energijo usmeriti v ohranjanje in 
krepitev pozitivnih čustev;
… srečni ljudje lažje prenašajo udarce uso-
de – kompliciranih bolezni, smrt, bankrot, 
nesrečo; verjamejo, da je kriza, v kateri so 
se znašli, prehodne narave in da za dežjem 
vedno sije sonce;
… optimistično naravnani, srečni in radostni 
posamezniki redkeje obolevajo in se v pri-
meru bolezni, motnje in poškodbe tudi hitre-
je pozdravijo;
… smrtnost je pri pozitivno naravnanih bol-
nikih manjša kot pri pesimistično zakompli-
ciranih vrstnikih;
… srečni ljudje znajo sleherno situacijo spre-
jeti kot razlog za radost in srečo.

Vsaka medalja ima namreč dve plati: za pe-
simiste in skeptike negativno, za optimiste in 
srečneže pa pozitivno. Veselite se življenja, 
ne trudite se ga imeti »pod komando« , vrzite 
slabo voljo čez ramo, če ne zaradi drugega, 
zato ker je v deželi pomlad v vsej svoji lepo-
ti in sončni svetlobi. To pa je dobro za naše 
zdravje, če ga negujemo s sončnim razpolo-
ženjem.
Iskreno si želim, dragi Črnjani, da bi vsak 
dan začeli z dobro voljo. Videli  boste, da bo 
vse  drugače, tudi sreča in smeh se bosta pri-
kazala izza vogala, tudi tam, kjer ju že dolgo 
ni bilo.

Viri: R. Zdravje, Olga Pirih-Lara,Tjaša Arnik 
Knibbe                   

Lenčka Ošlak
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PETROV KOT(L)IČEK

V pogovorih opažam, da se marsikomu po-
znavanje teme malo zapleta, posebno če se 
menimo o razliki med obaro in ajmohtom. 
Veste, ti dve stvari sta različni! Poudarjen 
opis razlike je v svoji kuharski knjigi (Ta 
dobra stara kuha) lepo opisal Pavle Hafner. 
Za AJMOHT se v loncu meso in vsi dodatki 
skupaj kuhajo. Med kuhanjem vsebino zači-
nimo. Pri OBARI pa meso najprej na hitro 
popečemo in obarimo. Dodamo narezano 
zelenjavo, lahko jo tudi malo popražimo in 
pomokamo in šele nato zalijemo z vodo (bo-
lje s kostno juho).
      

TELEČJI AJMOHT

V močno govejo kostno juho damo kuhat 
na kose narezano telečje meso. Zelo dobro 
je, če dodamo nekaj telečjih kosti. Dodamo 
narezano korenje, peteršiljevo korenino in 
listje, narezano (in popraženo) šalotko, če-
sen, limonino lupino, por in timijan. Solimo, 
popramo in kuhamo do mehkega. Pred ser-
viranjem lahko dodamo malo kisa. Takšen 
ajmoht lahko serviramo kot samostojno jed 
z zabeljenimi ajdovimi žganci ali pa kot juho. 
Spominjam se, pred leti, bog ve kje, so nam 
servirali približno tak ajmoht. Eden od go-
stov je na glas komentiral: »Po, po, še nikoli 

nisem jedel župe skupaj z žganci!« In nika-
kor teh dveh jedi ni mogel mešati, pač pa si 
je v ajmoht nadrobil precej domačega kru-
ha.

Da vse skupaj ne bo preveč dolgočasno, pa 
še recept za precej nenavadno solato:

KUHANI VAMPI S STROČJIM
FIŽOLOM

Zelo mehko kuhane vampe narežemo na 
tanke rezance in menjaje zlagamo v posodo: 
plast vampov, plast stročjega (kuhanega) 
fižola in zopet plast vampov in plast fižola 
... Začinimo s kisom, oljem, poprom in soljo, 
med plasti pa lahko dodamo drobno sese-
kljano čebulo ali česen.

Dober tek!

Peter Lenče

Minister
in županja
ob načrtu
novega
»Prahovega mojsta«
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

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

Naklada 1400 izvodov, april 2014.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Ivan Drol, Javorje 4, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


