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NAGOVOR ŽUPANJE
V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da so mi
volivci tudi v drugo zaupali vodenje Občine
Črna na Koroškem, saj mi je delo za kraj in
zlasti za ljudi v ponos in veselje.
Čas volitev je mimo, volivci so glasove in mandate razdelili, zato zdaj ni nobene potrebe
za nove predvolilne aktivnosti. Prehajamo v
obdobje, ko je pred nami odgovornost, ki so
nam jo zaupali volivci, za katero menim, da
je skupna.
Skupaj z našo listo bom vložila vse napore
in ves svoj trud, da bom kot doslej delovala v
korist razvoja občine in skrbela, da bo kraj
še naprej urejen in prijazen, ter hkrati prevzela nase vso odgovornost za razvoj kraja
na vseh področjih.
Sama bom storila vse, da bom za razvoj
Črne skušala povezati občinske svetnice in
svetnike. Iz programov strank, ki so jih predstavljale v predvolilnem času, bistvenih razlik ne vidim, lahko pa, da so te ideološke in
osebne. Upam, da te ne bodo ovira za nadaljnji napredek kraja.
Še naprej bom delovala kot varuh zakonitosti v kraju, moj način dela bo tak, kot je bil,
delovanje med ljudmi za ljudi in tega ne nameravam spremeniti za nobeno ceno.
Osnovne programske usmeritve vseh strank
in dogovorjeni projekti bodo skupni imenovalec za moje delo in politiko in tu ne vidim
razloga zavračanja, če pa bodo te razlike
nepremostljive, pa bom to tudi jasno sporočila občinskemu svetu in krajanom ter krajankam.
Tako kot doslej bom skrbela za razvoj celotne občine od podeželja do centra. Prav tako
bom še bolj kot doslej vztrajala pri tem, da je
občinska uprava servis občank in občanov.
Kljub temu da obdobje delovanja v preteklem
mandatu ni bilo rožnato, je razvoj Črne viden in opazen na vseh področjih dela. To je
omogočilo tudi usklajeno in odgovorno delo
občinskega sveta v preteklem obdobju, za
kar se vsakemu občinskemu svetniku posebej in občinskemu svetu kot celoti še enkrat
zahvaljujem.

Glede finančnih prilivov nas čaka veliko
težje obdobje kot doslej, zato bo iskanje finančnih virov za uresničevanje programov
toliko bolj aktualno in potrebno. Še bolj se
bo treba kompromisno dogovarjati o porabi
teh sredstev v proračunskih in drugih dokumentih.
Sama skozi volilni rezultat, ki kaže na veliko zaupanje v funkcijo župana in mene, čutim veliko odgovornost do sokrajanov in do
občinskega sveta in verjamem, da bomo odgovorno in pošteno sodelovali na tistih točkah, ki nas združujejo; tiste, ki pa nas ločujejo, pa poskušali z demokratičnimi procesi
zbližati. Vse drugo je slabo za naš kraj, za
kaj takšnega pa nam volivci mandata niso
podelili. Tudi zato je sodelovanje tako zelo
pomembno. Namreč: rezultati dela so tisti
kriterij, po katerem nas bodo občanke in občani sodili. In prav zaradi slednjih si želim,
da bi bilo leto 2015 za nas vse čim bolj mirno,
strpno in ustvarjalno.
Županja Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak
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NAGOVOR ŽUPANJE

Občinski svet: Grega Potočnik, Jože Kaker, Natalija Lorenčič, Dragica Mazej, Aleš Tomše, Štefanija Emeršič, Rajko Lesjak, Romana Lesjak, Katja Gole, Peter Raztočnik, Jože Kropivnik, Šemso Omerovič, Bojan
Gorza (manjka Boštjan Delalut)
Foto: Simon Pešl

NOSTALGIJA

Ptice so že zletele nekam na jug.
Smeh se je izgubil v čas.
Kakor bi obstalo nebo
in je življenje izginilo,
vse se je zavilo v molk.
Le duh riše besede iz prahu.
V hiši na podeželju ...
Vse spi.
***

V hiši na podeželju
spev kitare poje v mesec.
V hiši na podeželju
stene so tapete iz rož,
postelja iz lesa, stkana iz vrtnic.
V hiši, tisti hiši, kjer vse spi.
***

Okna so kazala izginule podobe,
na žimnicah vonj po ljubezni.
Ni jih več tu, gledajo z očmi,
slike na steni me vidijo.
A oni spijo,
v večnosti spijo ...

Pod iz lesa in smole,
razbit lestenec sveti na obraz.
Vonj se širi po starini,
kazalci trkajo na ušesa.
In tišina, povsod le molk.
Ne moreš jih zbuditi ... ne moreš govoriti.
***

Mojca Emeršič
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FOTOREPORTAŽA

KOMUNALNA DELA

Cesta Lampreče
Cesta Pristava

Novo igralo na otroškem igrišču v Žerjavu
Preplastitev ceste v Koprivni od Lipolda
do Kamnika
Mojca Dimnik

Po otvoritvi asfaltne ceste pri Juvanu v Javorju
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PRIZNANJA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA ZA LETO 2013
Leto je naokrog in ponovno lahko ugotavljamo, da je naš kraj vse lepši. Ne le da v okviru
Slovenije dobivamo priznanja za lepo urejeno središče kraja – najlepše vaško jedro
v letu 2011, najlepši izletniški kraj (drugo
mesto) leta 2012 in leta 2013 najlepše manjše
mesto – ampak so vsako leto bolj urejeni tudi
zaselki in prav tako tudi samotne domačije v
okolici Črne.
V središču Črne, v Rudarjevem, na Pristavi
in na Lamprečah je bilo postorjenih kar nekaj del, ki so dodatno polepšala naš kraj. Naj
naštejemo nekaj velikih projektov, katerih
dela so bila zaključena še v tem letu: temeljita obnova vrtca, sanacija in obnova Kulturnega doma, obnova fasad na blokih v Rudarjevem, izgradnja trgovine Koroške kmetijske
zadruge, zasaditev drevoreda, obnova ceste
na Pristavo, obnova kanalizacije in ceste po
Lamprečah in še kaj.
Žerjav se na lepše spreminja iz podobe prejšnjega industrijskega kraja v prijeten kraj.
Proti Jazbini se razvija v lepo alpsko dolinsko naselje z vzorno urejenimi individualnimi domovi z obiljem cvetja in z okrasnim
grmičevjem zasajeno okolico hiš. Vtis urejenosti doda še asfaltirana cesta.

Preužitkarska hiša Marije in Franca Kneza
s Pristave

V Podpeci so prizadevni krajani odprli zanimivo rudarsko zbirko, obnovili staro kegljišče in v Mitneku postavili kozolec, ki je na
voljo ob raznih prireditvah.
Ludranski Vrh in Bistra sta bogatejša za
zahteven most pri Godčevem koritu in za
ureditev brežin proti Prhaniji in naprej.
Javorje ni le najbolj sončen zaselek v naši
Občini, ampak se ponaša z največ posebej
lepo urejenimi starimi domačijami, ki so jih
obnovili prizadevni gospodarji. Občina si
prizadeva, da bi jim z asfaltiranimi cestami
izboljšala povezave do občinskega središča.
Seveda take želje omejujejo sredstva, ki so
na voljo.
Tudi Koprivna, najbolj oddaljen zaselek naše
občine, postopoma dobiva sodobnejšo povezavo s Črno. Urejajo brežine reke Meže in,
kolikor je mogoče, obnavljajo asfaltno cestišče. S tem seveda nismo zadovoljni, vendar
moramo priznati, da je to za dane razmere
v državi zelo veliko.

Rožni kotiček Terezije in Draga Pušnika iz Črne
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- po 32 letih bi morali celostno obnoviti eksponate rudarske zbirke in objekt v celoti,
- pri Prahovem mostu urediti parkirišče in
urediti prostor v celoti,
- poskrbeti za bolj redno odvažanje vedno
prepolnih zabojnikov za tekstil, ki so prav
tam vsem na ogled,
- nasproti hiše Center 75 dokončati začeto
ureditev,
- pietetno je potrebno urediti prostor pri žarnih grobovih na levi strani pokopališča,
- dopolniti smerokaze na področju celotne
občine, saj so le-ti pomembna pomoč obiskovalcem in potnikom skozi naš kraj.
To je le nekaj predlogov. Verjamemo, da jih
občani imate še več in prosimo, da to komu
poveste. Prav tako vemo, da si bo Občina
prizadevala za uresničevanje predlogov, seveda v skladu s svojimi finančnimi in drugimi možnostmi.
Komisija TD si je že trinajstič ogledala in
ocenila prizadevanja krajank in krajanov,
da bi naš kraj bil čim lepše ozaljšan s cvetjem na oknih, balkonih in v okolici domov in
domačij. Take odločitve niso lahke, a smo se
soglasno odločili, da za leto 2013 podelimo
naslednja priznanja v obliki povečanih fotografij izbranega objekta:

Stanovanjska hiša Liljane in Janka Vidovška
v Črni

Priznajmo, da so ti dosežki plod delovne in
sposobne županje mag. Romane Lesjak in
njene občinske ekipe, dodajmo še prizadevanja ravnateljice OŠ Romane Košutnik,
vodstva in delavcev CUDV-ja in Turističnega
društva Črna. Za veliko pomoči pa bi lahko
naštevali še množico občanov, ki so po svojih
močeh podpirali vse, kar je pomnilo napredek kraja.
Da bi kraj dobil še lepši, še bolj urejen videz,
bi morali urediti še nekaj črnih točk. Komisija predlaga naslednje:

Kmetija Konič Marte in Milana Kumra v Javorju

Dom Gasilskega društva Črna
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GASILSKO DRUŠTVO ČRNA za najlepše
urejen objekt javnega pomena,
MARTA IN MILAN KUMER, Javorje, za najlepše urejeno kmetijo v občini,
MARIJA IN FRANC KNEZ, Pristava, za najlepše urejeno preužitkarsko hišo,
TEREZIJA IN DRAGO PUŠNIK, Center 113,
za najlepše urejen rožni kotiček.
Priznanja so bila podeljena na Veselem odru
v času Turističnega tedna, 15. avgusta 2014.
Vsem nagrajencem v imenu Turističnega
društva in krajanov iskreno čestitamo.
Veselimo se že poletja, ko se bodo naši domovi spet odeli v cvetje in nam še polepšali
življenje v našem kraju.

Stanovanjska hiša Kristine in Ivana Špeha
v Žerjavu

LILIJANA IN JANKO VIDOVŠEK, Pristava,
za najlepše urejeno individualno hišo z okolico,
KRISTINA IN IVAN ŠPEH za najlepše urejeno individualno hišo v Žerjavu,

Turistično društvo Črna na Koroškem.
Komisija za ocenjevanje:
Alojz Repanšek, preds. in fotograf,
člana Martina Podričnik in Maks Potočnik.

DELOVNO PODROČJE UPRAVNE ENOTE
RAVNE NA KOROŠKEM
Nekatere pomembnejše informacije za občane
Z namenom, da bi lahko občani še učinkoviteje uresničevali svoje pravice in obveznosti
v okviru storitev, ki jih izvaja upravna enota,
smo v nadaljevanju pripravili nekatere pomembnejše informacije po posameznih vsebinskih sklopih oz. področjih.

nja o odprtju, preko odprtja in poslovanja,
do zaprtja podjetja. Prav tako so na portalu
dostopni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za
opravljanje dejavnosti. Poleg tega prinaša
tudi poslovni koledar, kjer bo podjetnik lahko v vsakem trenutku obveščen, komu, kdaj
in kako mora poročati o svojem poslovanju.
Vključuje še iskalnik po vsebini, točke Vem z
zemljevidom ter e-postopke znotraj posamezne vsebine.
Pri nadgradnji portala je bila vzpostavljena
enotna uredniška politika državnih poslovnih portalov. V prihodnosti naj bi se sistem
e-vem razvil v enotno poslovno točko s spletnimi storitvami za poslovne uporabnike, pri
čemer bodo sledili načelu, naj »potujejo podatki in ne ljudje«.

Podjetja in samostojni podjetniki
Nadgradnja državnega portala za podjetja
in samostojne podjetnike e-Vem omogoča
bolj kakovostne in pregledne informacije,
poenostavitev poslovanja podjetij ter prispeva k znižanju stroškov. Na njem so objavljena
pojasnila tudi glede vsebine, ne le postopkov, ki so bili objavljeni že doslej. Podatke je
mogoče najti denimo po t. i. življenjskih dogodkih podjetja, tako od samega razmišlja7

Vse novosti v zvezi s portalom e-VEM si je
možno ogledati na spletni strani http://
evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem.

pri Območni enoti Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje z obrazcem M12 – prijava/
odjava zavarovanja za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni. Pavšal se plačuje
mesečno v trenutni višini 4,58 EUR. Delodajalec dokazuje legalno opravljanje kratkotrajnega dela s to prijavo.
Podrobnosti glede pogojev za prijavo kratkotrajnega dela določa zakon.

Posodobitev GERK (grafičnih enot rabe
kmetijskih zemljišč) v letu 2014/2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v oktobru vsem nosilcem kmetijskih
gospodarstev posredovalo obvestilo o novem
izpisu iz registra kmetijskih gospodarstev
(RKG) na podlagi spremembe in dopolnitve
Zakona o kmetijstvu in novega Pravilnika
o registru kmetijskih gospodarstev. Glavne
spremembe so združitev soležnih GERK-ov
istega KMG-ja v bloke, določitev največje
upravičene površine, spremembe pri članih
kmetije, novosti za planine, nove vrste in ukinitev nekaterih vrst rabe GERK-ov.
Z obvestilom so bili vsi nosilci pozvani, da
na pristojni upravni enoti uredijo oz. uskladijo vse podatke, ki na obvestilu niso posebej navedeni oz. niso točni. To je še posebej
pomembno za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo v letu 2015 vložiti zbirno vlogo
za subvencije, in tiste, ki so upravičenci v
ukrepih kmetijsko okoljskih plačil (KOP).
Novo stanje GERK-ov oziroma blokov si občani lahko ogledajo na spletnem naslovu:
http://rkg.gov.si/GERK/, v aplikaciji 'Javni
pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP-RKG'. Na istem spletnem naslovu v rubriki
'Aktualno' najdete tudi razširjena navodila
glede novosti v RKG in obrazce za sporočanje sprememb v RKG.

Nova ureditev osebnega dopolnilnega dela
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno uvaja novo ureditev osebnega
dopolnilnega dela. Od 1. 1. 2015 naprej se
mora posameznik pred pričetkom opravljanja osebnega dopolnilnega dela priglasiti
pri Agenciji RS za javnopravne evidence in
storitve (AJPES). Priglasitev opravi posameznik sam preko spletnega portala AJPES z
digitalnim spletnim potrdilom ali osebno na
upravni enoti. Posameznik, ki je priglasil
osebno dopolnilno delo, lahko opravlja delo
za osebo, ki ima vrednotnico. Ta velja za koledarski mesec, njena vrednost pa je določena v pavšalnem znesku 9 EUR..
Seznam del, ki se bodo lahko opravljala kot
osebno dopolnilno delo, bo določen v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu, ki mora
biti sprejet do 31. 12. 2014.
Uveljavitev pravice do tehničnega pripomočka in prilagoditve vozila
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila določata ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, in sicer:
- sofinanciranje tehničnih pripomočkov za
invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi) v višini
85 % vrednosti tehničnega pripomočka,
- sofinanciranje prilagoditve vozila ali sofinanciranje nakupa novega prilagojenega
vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko
vozilo sami upravljajo, ter invalidom, ki vozila sami ne upravljajo, prilagoditev vozila
pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo v višini 85 % vrednosti

Na območju UE Ravne na Koroškem je bilo
v letu 2014 skupno evidentiranih 1005 kmetijskih gospodarstev, 573 od teh pa je imelo v
obdelavi skupno okrog 4832 ha kmetijskih
zemljišč.
Nov način prijave kratkotrajnega dela in
ostale novosti
Na podlagi novega Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno se je ukinila
potrditev prijave kratkotrajnega dela pri
upravni enoti. Sedaj se je potrebno prijaviti
8

prilagoditve vozila oz. razlike v ceni novega
neprilagojenega vozila.

no, socialne zadeve in enake možnosti:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/invalidi_vzv/izenacevanje_
moznosti_invalidov/

Vlogo se odda na upravni enoti, podrobnejše informacije in obrazci vlog pa so dostopni
na spletni strani Ministrstva za delo, druži-

Vlasta Božnik, načelnica

Prenehanje obveščanja o poteku veljavnosti osebnih dokumentov in prometnih dovoljenj
Skladno z usmeritvami pristojnega ministrstva smo upravne enote prenehale pošiljati vljudnostna obvestila o prenehanju veljavnosti osebnih dokumentov in prometnih dovoljenj.
Glede na to vse občane pozivamo, naj bodo pozorni na potek veljavnosti prometnega dovoljenja, da se bodo izognili neljubim posledicam (plačilo globe). Preko državnega portala
E-uprava pa se lahko naročite na samodejno obveščanje o poteku osebnih dokumentov.
Storitev, ki se imenuje spletni opomnik, se izvede s kvalificiranim digitalnim potrdilom in
omogoča, da uporabnik prejme sporočilo o poteku veljavnosti identifikacijskih dokumentov na elektronski naslov in/ali preko SMS obvestila, in to en mesec, 14 dni in tri dni pred
potekom veljavnosti. Obvestilo prejme za dokumente, ki jih sistem e-uprave pridobi iz uradnih evidenc, in sicer: osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje,
orožni list, tehnični zapisnik. Vlogo za pridobitev digitalnega spletnega potrdila SIGEN-CA
lahko podate v sprejemni pisarni upravne enote.
Povezava na e-upravo je naslednja: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik/.

DEFIBRILATOR
LOKACIJE
javno dostopnih avtomatičnih defibrilatorjev (AED)
V OBČINI ČRNA:
CUDV- Center 144
NLB - Center 23
GRS - 040/577-118
ŽERJAV - osnovna šola
KOPRIVNA - osnovna šola
JAVORJE - osnovna šola
DOM NA URŠLJI GORI - Jazbina 19
GASILSKO DRUŠTVO ČRNA - 112
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FOTOREPORTAŽA

UTRINKI

Dobrodelna prireditev župnijske Karitas,
govor župnika Toneta Vriska in županje
Romane Lesjak

Delovna akcija VRAČAMO DRUŽBI

Gostili smo folklorno skupino Franc Marolt

Na prireditvi DPD Svoboda je bil gost
Miroslav Osojnik

Nova slikovita turistična tabla v Podpeci

Novorojenčki na županjini pogostitvi
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POŠTARSKA TORBA JE VEDNO TEŽJA
ljudmi in z njimi komunicira. »Včasih lahko
človeka s kratkim razgovorom osrečiš, in
četudi si kdaj slabše volje, se trudiš, da daš
stranki kaj pozitivnega. Srečaš veliko starejših, kdaj tudi osamljenih ljudi, ki ti kaj potožijo. Ti jih poslušaš in če si dojemljiv za njihovo
stisko, jim daš kako spodbudno besedo ter
jih nasmejiš. Kljub naporom, ki se pojavijo v
poštarskem poklicu, me delo zadovoljuje,«
»Tudi kaj zabavnega se pripeti,« pomenljivo
pokomentira, »a vse ni za v cajtnge. Enkrat
sem celo skozi okno lezel! Pri eni stranki je
bilo nekaj za podpisat, potem pa se je kljuka
na vhodnih vratih pokvarila, tako da nisem
mogel ven in prisiljen sem bil zlesti skozi
okno! To je bilo gotovo čudno za sosede!«
»Napori pa so,« pravi. Prvi tak zagrizen sovražnik poštarjev je slabo vreme. »Ob letošnjih jesenskih nalivih se ni dalo ostati suh
kljub dobrim oblačilom in obutvi. Če je mraz,
te še bolj napiha. A sem očitno zelo utrjen,
saj zelo redko zbolim. Z mopedom sem se
vozil v Koprivno tudi pri minus 20o C in take
stvari te naredijo neupogljivega.« Potem pojasni, da peš terena dandanašnji ni več. »Moj
resorji so Žerjav, Jazbina, Lampreče in Center, tako da svoje torbe 'med šihtom' trikrat
napolnim. Ja, poštarska torba je vedno težja. Bremena pa so vedno večja zaradi obilice
reklam. Včasih tega ni bilo, sedaj pa pripeljejo cele kontejnerje reklamnega materiala.
Ena od novejših nevšečnosti je tudi zahteva
Pošte Maribor, da med raznašanjem pošte
prodajamo srečke. Zadnje čase opravimo
zelo veliko delovnih ur, pravzaprav preveč,
saj moramo poleg vsega še raznašati Večer.
To dodatno delo me doleti vsak tretji ali četrti dan. Torej pred uradnim začetkom službe
na pošti Črna najprej zgodaj zjutraj po vseh
mojih zaselkih raznosim Večer! Ja, včasih
smo s terena prihajali prej, zdaj pa imamo
podaljšan šiht.«

Nekateri ga vsak dan srečujemo. Moža, ki
v več naseljih našega kraja raznaša pisma,
pakete in raznorazna papirnata obvestila. Andreja Potočnika, poštarja. Pismonoše poznajo veliko ljudi, stopijo na naš hišni
prag, morda pokukajo v naše stanovanje
in imajo svoje zgodbe. Ali pa nas spravijo v
dobro voljo. S 56-letnim uslužbencem Pošte
Slovenije, prijaznim in prešernim Andrejem,
sem opravila prijeten klepet. Na vprašanje,
kje naj začneva analizirati poštarski poklic,
je šegavo svetoval, da na začetku, kajti sedaj
je vedno bolj žalostno. Slika današnjega poštarskega dela je namreč precej drugačna
od tiste, ki je poštarja predstavljala predvsem kot prijaznega raznašalca mesečnih
pokojnin.
Poštarsko uniformo je oblekel pred 22 leti,
izučen je sicer za strugarja, a ponudila se
mu je priložnost zamenjati službo. Najprej
mi predstavi pozitivne strani tega poklica.
Všeč mu je, da je veliko na zraku in da se
precej giblje. Druga prednost je, da je med
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Kljub vsem naporom prihaja iz službe dobre volje. »A od napornega dela še nekaj časa
hodim po stanovanju kot kak konj, ki se ne
more ustaviti!« se nasmeji.
Plača je povprečna, ni pa več tako solidna
kot včasih.
S strankami ima dobre izkušnje, saj nosi na
ustih topel pozdrav in širok nasmeh. »Ker
nikoli nisem imel kakih konfliktov s krajani,
se mi tudi v službi ne zgodi kaj negativnega.
Zadnjič me je ena starejša gospa celo prosila, naj se vrnem nazaj v njeno naselje raznašat pošto. Res pa je bilo včasih več časa tudi
za take male klepete, ki ljudem popestrijo
vsakdan.«
Pove, da je v zadnjih letih veliko več priporočene pošte. Med telegrami je tistih z žalostno vsebino manj, s temi je bilo nekoč kar
nekaj stresnih izkušenj. Več pa je veselih in
zabavnih sporočil. »Ko se je v Sloveniji pojavilo praznovanje valentinovega, se je močno dvignilo število telegramov. In ko v Črni
nismo imeli cvetličarne, smo se za luksuzne
telegrame morali po šopek peljati v Mežico.
Da bi bilo kaj manj dela kot pred leti, odkar
je e-pošta, skoraj ne opazimo. Za praznike je
zaradi tega malo manj voščilnic, je pa veliko
več računov, bančnih izpiskov, paketov.«
Z večjimi paketi nima opravka, ker poseduje moped, za velike omote namreč poskrbi
poštar z avtom. »Vožnja s poštnim avtom me
ne zanima, ker mi tolikokratno vstopanje in
izstopanje iz vozila povzroča bolečine v hrbtenici.« Potem razloži običajni potek dela.
»Zjutraj iz Maribora prispe furgon, ki ga
razložimo, vsak sede k svojemu potovniku
in pošto razsortiramo. To delo traja uro ali
dve, včasih lahko začnem z delom na terenu šele ob devetih ali desetih. V naglici pa si
povemo tudi kaj zabavnega, saj smo kar dober kolektiv, štirje poštarji in dve uslužbenki
ob okencih; rabila pa bi se še kaka delovna
roka.«
Vsak poštar na svojem terenu dobro pozna
pse. »Večina je prijaznih in z njimi ni težav, se
kar nekako spoprijateljimo. Psi, ki so priklenjeni ali v boksu, pa kar precej lajajo na nas.

Nevarno je, če lastnik takega psa po pomoti
pusti nepriklenjenega ali izven boksa. Včasih tudi lastniki precenijo oziroma narobe
ocenijo svoje pse in mislijo, da niso nevarni,
pa so - za poštarje. Zaradi vsega tega sem
imel kar nekaj ugrizov.«
Da pa se napor, ki ga prinaša služba, pozabi,
Andrej v prostem času predvsem poje. Že 35
let je aktiven pri cerkvenem zboru – MePZ
Franc Piko, kjer poje tudi njegova žena Cvetka, nekaj let je bil pri MePZ Mato oz. prej še
pri gospodu Burdziju v moškem zboru. Pri
nonetu Črnjanski pobi je prepeval celih15
let, že leta pa sodeluje tudi pri pogrebnem
zboru. Od otroštva brenka na citre, kot tretješolec je celo zaigral dve skladbi za TV Slovenija. Z leti so stare dedijeve citre odslužile,
vedno si jih je moral za igranje sposojati pri
sorodnikih, zato je za abrahama od svojcev
prejel nove citre. Na njih ne preigrava le starih skladb, nauči se tudi kako novejšo. Tudi
kitaro rad vzame v roke in z nasmehom
pove, da je ravno on Pidžija navdušil za igranje.
Andrej ima bogato napolnjen vsakdanjik.
Do upokojitve mu še manjkajo tri leta. Takrat bo poštarski poklic obesil na klin in se
posvetil še kakemu konjičku.
Irena Greiner

POGLEJMO
NA PIKOVO!
Vreme gor ali dol – vsakršno nas z družino
ali družbo potegne ven, v naravo, v lepo okolico našega kraja, kjer uživamo v širnih razgledih, dobri družbi, hoji po poteh in stezah,
kjer si nabiramo moči – za življenje v dolini.
Ena (naj)bolj obiskanih bližnjih izletniških
točk je planinska postojanka PIKOVO, sicer
last Planinskega društva Mežica. Že od aprila letos ima koča nova oskrbnika; to sta DARINKA JAZBEC in RAJKO VIDENŠEK, ki s
svojo gostoljubnostjo in zanimivo ponudbo
privabljata vse več pohodnikov in obiskovalcev od blizu in daleč.
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Naša gostinska ponudba je naslednja: vedno
so na voljo po tri enolončnice (ričet, golaž,
pasulj), čevapčiči in domače klobase, ob vikendih nudimo sladico (zavitek, palačinke,
Pikova rezina). Po dogovoru lahko naročite
nedeljsko kosilo, naročite lahko pogostitev
za večje družbe, npr.: ob družinskih praznovanjih, družabnih srečanjih, društvenih zabavah in drugo.
Mimo nas pelje tudi prijetna (krožna) Helenina pot zdravja. Ta sprehod je primeren
za vsakogar. Mimo koče greste in kmalu se
odpre razgled na Črno in Rudarjevo in okoliško bogastvo zelenja po hribih in dolinah.
Nadaljujete in pot se obrne in pred vami je
pogled na prostranstvo gozdov mogočne
Pece in na del Podpece ... In že ste nazaj na
izhodiščni točki.
Pri nas je na voljo tudi ključ bližnje cerkvice sv. Helene, in če si gostje zaželijo ogled, si
ključ pri nas izposodijo.
Ob ponedeljkih je koča zaprta. Tako je bilo
že prej in sva ta dan obdržala, tako da so
gostje tega že vajeni.
Vreme smo letos imeli zelo slabo, večina vikendov je bila deževnih, zato menim, da se
bo obisk okrepil ob ugodnejšem vremenu.
Vendar sva zelo zadovoljna. Gre za to, da
si zaslužiš plačo, ker delaš, kar današnje
čase v Sloveniji niti ni pravilo. Ker pa to delo
opravljava z veseljem, je to tisto, kar sva si
želela.
Najprej se nama ni zdelo tako, kot sva si
predstavljala; eno so želje in pričakovanja,
drugo je realnost. Ena od teh je bila tudi velika (življenjska) sprememba, da sva prej imela vikende fraj, zdaj pa je ob vikendih delo.
A če potegnem črto: ko ob petkih popoldne
tukaj parkiram avto, se mi zdi, da zaživim!.«
Tudi obiskovalci Pikovega smo prepričani,
da sta Darinka in Rajko 'ta prava'. Vajino
veselje do oskrbe obiskovalcev Pikovega se
prenaša na vse, ki pridemo do vas, se čutimo
dobrodošle in smo prijazno postreženi. Naj
vama bo lepo med nami in z nami.

Darinka Jazbec in Rajko Videnšek,
oskrbnika koče na Pikovem

Poprosili smo ju za pogovor. Medtem ko sva
se pogovarjali z Darinko, se je Rajko pridno
sukal okoli obiskovalcev (tudi zato, da se mu
ni bilo treba pogovarjati za Cajtnge).
»Prišla sva iz Gaberk pri Šoštanju. Rajko je
gostinec, živi tukaj in je redno zaposlen kot
oskrbnik koče, jaz sem čez teden v službi,
prihajam ob petkih na Pikovo in se ob nedeljah vračam domov.
Midva sva že dlje čas iskala kočo, na kateri
bi potrebovali oskrbnika, rada sva v naravi,
v hribih se dobro počutiva in nekaj takega
sva si želela najti. Našla sva razpis za Pikovo, poklicala sva … in odločili so se za naju.
Uradno sva kočo prevzela 1. aprila letos in
1. maja smo že imeli ognjeni krst. Ob tradicionalnem pohodu na Pikovo nama je Občina Črna zaupala kuhanje golaža. Takrat
smo prvič ponudili tudi čevapčiče in so jih
gostje posebej hvalili. Še zdaj 'slovimo' po
njih. Veliko nama pomeni, da so nas domačini Helenarji, Črnjani, Mežičani izredno lepo
sprejeli. Nobenega nezaupanja do nekoga,
ki je 'prišel od drugod', ni bilo. Največ pa je
vredno, da se ljudje, ki so prišli pogledat in
so 'sprobali' najino ponudbo, še vedno vračajo. To je res največ. Mislim, da se jim zdi,
da 'sva ta prava'. Imeli smo že nekaj večjih
pogostitev (razne obletnice, srečanja ob
cerkvenih praznikih in drugo …) in gostje so
bili zadovoljni.

Marta Repanšek
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TRIJE ČRNJANSKI PEVSKI ASI
ADRIJANA KAMNIK
Moja glasbena pot se je začela že v otroštvu.
Talent je odkrila učiteljica Danica Štern in
me prijavila na tekmovanje Mladi pevski talenti Koroške. To je bil moj prvi dosežek, saj
sem postala zmagovalka s pesmijo Lisička je
prav zvita zver, leta 2008. Na tem tekmovanju sem nastopila še enkrat.
Z leti nabiram izkušnje na raznih prireditvah, ki jih izvaja Občina Črna na Koroškem
ali OŠ Črna, nastopam na Turističnem tednu, praznikih ali šolskih prireditvah. Z ansamblom Top pa igramo na rojstnodnevnih
zabavah oz. »gavdah«. Eden izmed pomembnih nastopov je bil ob sprejemu Tine Maze,
ko sem pela himno.
Ker pa želim še nadaljevati s petjem, sem se
prijavila na oddajo Slovenija ima talent, da
bi se predstavila Sloveniji, ker želim vedno
bolj stopnjevati svoj talent. Od tedaj se mi je
življenje precej spremenilo, saj nastopam po
celi državi, predvsem pa se pripravljam na
finale teh talentov.
Skratka - želim nadaljevati s petjem, mogoče bom odšla na kako urico solo petja, da se
naučim peti skozi trebušno predpono, rada
pa bi še naprej nabirala izkušnje, nastopala
dan in noč, a kljub temu ne bom zanemarila
šole in drugih obveznosti. Rada bi dobivala

nasvete znanih slovenskih glasbenikov, mogoče tudi tujih, in napravila kak nastop z
znanimi osebnostmi. V bližnji prihodnosti,
če bo le možnost, bi posnela kako pesem in
videospot. To so sicer le sanje, zame je najpomembneje, da bom še naprej tako uživala ob
petju in plesu, kot sem do sedaj.

KARLI GERMADNIK

zgodilo. V Črno se je vrnil Fredi Miler, ki si
je tu uredil snemalni studio. Ko sva se srečala ob neki priložnosti, je beseda nanesla na
glasbo in omenil sem mu, da bi rad posnel
svoje pesmi. Fredi mi je takoj ponudil pomoč
in mi napravil aranžma za mojo prvo studijsko pesem Neskončna ljubezen. Bil sem zares ponosen nanjo. Čez nekaj mesecev sem
posnel še drugo z naslovom Vrni se. Obe si-

Glasba je že od mladih nog moja velika ljubezen. Že v osnovni šoli sem napisal nekaj
pesmi, si za nekatere tudi izmislil melodije
in sanjaril, da bi nekoč katero tudi posnel in
bi bile ljudem všeč. Žal so vse to bile le neuresničene sanje, ki so se z leti le še oddaljevale. Pred približno letom in pol pa se je nekaj
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cer izvirata iz tistih osnovnošolskih dni. Letos spomladi pa je nastala čisto nova pesem
Doma mi je lepo. V tem obdobju sem imel
nekaj javnih nastopov. Zadnji je bil nastop
na dobrodelnem koncertu Karitas, kjer mi
je bilo v veliko čast zapeti pred občinstvom.
Najbolj vesel od vsega pa sem, da so bile
moje pesmi pred nekaj dnevi končno predstavljene na našem Koroškem radiu v oddaji
Glasba je glasba. Ravno v teh dneh sem začel delati na novi pesmi, za katero upam, da
bo gotova tam okrog novega leta

SAMO KOZAR
Svojo glasbeno pot težko opišem, ker se dejansko šele začenja. Zadnjih nekaj let sem
bil zaprt v svoji sobi, izogibal sem se odru,
ker sem hotel napredovati do te mere, da
bom s ponosom in užitkom stopil pred ljudi
in predstavil svoj izdelek. Sprejel sem odgovornost do sebe in do zvrsti, katero predstavljam, in se resnično potrudil. Svojo ploščo
bom predstavil na začetku naslednjega leta.
Največja nagrada, ki sem jo dobil ob ustvarjanju glasbe, je to, da sem sprejel samega sebe.
Moje ustvarjanje je bilo vedno prepleteno z
dvomi, negotovostjo in drugimi kompleksi.
Zaradi tega sem postal dober, odličen in ne
bi se hotel zamenjati z nikomer na svetu. Kar
se tiče mojih načrtov, pa se mi ne sanja, ker
je življenje preveč nepredvidljivo, poleg tega
pa si nočem ustvariti kakšnega bremena in
pritiska z nepotrebnimi napovedmi in obljubami. Pisal bom besedila in ustvarjal glasbo,
dokler me bo to veselilo in dokler bom čutil,
da lahko ljudem nekaj ponudim.

Zbrala in uredila Irena Greiner

OBVESTILO BRALCEM
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna.
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DRUŠTVA

USPEŠNI MLADI ČRNJANSKI GASILCI
Leto 2014 je za gasilsko mladino PGD Črna
zelo delovno in plodno. Pridobili smo veliko
podmladka, tako da se nam ni treba bati, da
bi naš čudovit gasilski dom sameval. Prav
tako ni strahu, da bi bila naša požarna varnost v Črni ogrožena, saj pregovor pravi:
»Če imaš dobro seme, imaš tudi pridelek
dober.« Skozi vse leto sodelujemo z ostalimi
člani na vseh poteh. Že januarja smo na občnem zboru sodelovali s kulturnim programom. Ker imamo v svojih vrstah mladino, ki
je vsestranska, nam ni nikoli nič pretežko.
Aprila smo sodelovali s podjetjem Merkator
v projektu Radi delamo dobro, kjer smo se
poleg Smučarskega kluba Črna in Društva
upokojencev Črna potegovali za 1.000 €.
Krajani Črne ste pridno metali žetončke za
gasilce, mi pa smo se tudi potrudili in prikazali naše delo. Predstavniki Merkatorja
so bili navdušeni, na svoji spletni strani so
zapisali: »Danes, 12.4.2014, smo doživeli nekaj nepozabnega. Predstavili so se nam pionirji in mladinci PGD Črna. Otroci so nam
pokazali gašenje požara, reševanje ponesrečencev, spretno izdelovanje vozlov, pa še
na instrumente so nam zaigrali.« Maja nam
je vodstvo Merkatorja (oz. poslovodkinja
Martina Grabner) podarilo bon za 1.000 €.
Trgovina nas je obakrat bogato postregla s
svojimi dobrotami. Ob tej priložnosti bi se še
enkrat zahvalila tej poslovalnici ter seveda
vsem občanom. Isti dan, to je 3.5.2014, je bila
sveta maša v čast sv. Florjanu, našemu zavetniku, in mladina je sodelovala z župnikom
Tonetom Vriskom s pesmijo in besedo.
Isti mesec smo se udeležili državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta, in
sicer v Ormožu. Zastopali smo koroško regijo. Dan smo izkoristili tudi za ogled PGD
Pristava pri Ljutomeru, kjer so nas domačini
lepo sprejeli in pogostili. Med našo in njihovo mladino smo speljali praktične vaje. Ogledali smo si tudi njihov kmečki muzej: stare
sobe, kuhinjsko opremo in nekdanje stroje,

ki so jih nekoč uporabljali v Prlekiji. Nato so
zaigrali še na stare inštrumente ter nas pogostili s prleško tunko in domačim kruhom.
Tekmovanje je bilo res veliko, saj je sodelovala cela Slovenija s poveljstvom GZS, tekmovalcev pa je bilo okoli 2.000. Predsednik GZS
Jošt Jakša je v pozdravnem govoru povedal,
da morajo ekipe, ki se kvalificirajo na državno tekmovanje, pred tem prehoditi dolgo in
naporno pot. Začne se v matičnem društvu,
nadgrajuje pa na nivoju gasilskih regij, pri
čemer se vlaga veliko napora in dragocenega časa. Po končanem tekmovanju smo se
sicer malo razočarani nad sabo in sodniki
vračali v Črno srečni in ponosni, da smo lahko bili del velike gasilske družine.
Komaj pa smo malo zadihali, so se začele
poplave v BIH. Tudi naša mladina je bila takoj za to, da pomagajo pri zbiranju hrane,
oblačil in obuje za prizadete. Pomagali smo
pri sortiranju in pakiranju.
V GZ Mežiška dolina smo se odločili, da
bomo imeli pokalna tekmovanja med
društvi. Tekmovanja so potekala od junija
do septembra. Vsako društvo je enkrat organiziralo tekmovanje. Seštevali smo točke
in zmagovalne ekipe so prejele pokal. Pionirke so zasedle absolutno 1. mesto, pionirji
2., mladinci pa 1. mesto.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo se
v velikem številu udeležili letnega pregleda
društva.
8.11. je potekal kviz o gasilskem znanju, poznavanju orodja in zgodovine, in sicer na
Prevaljah. Dosegli smo dobre rezultate: pionirji 1., 2. in 4. mesto, mladinci pa 2. in 3. mesto. 8.11. pa je potekal regijski kviz v Mislinji,
kjer smo bili zopet uspešni: pionirji 1. in 2.
mesto, mladinci 6. in 9. S tem smo dobili vstopnico za državni kviz, ki je potekal 22.11.2014
v Črensovcih. Ekipi sta s solidnim znanjem
dosegli 28. in 32. mesto.
Sedaj po kratkem počitku in obveznostih v
šoli že načrtujemo, kaj bomo počeli v zim17

skem času. Ob tej priložnosti bi
se rada zahvalila vsem članom
PGD Črna za strpnost in pomoč
pri vzgoji našega podmladka, posebno mentorjem, ki so jih spremljali na tekmovanja, županji za
doniranje majic, prav tako Kovinarstvu Prislan. Zahvala gre tudi
staršem, ker nam stojijo ob strani, saj se morajo večkrat prilagajati našemu delu.
V novem letu pa želim vsem Črnjanom mirne praznike in vse
lepo v 2015.
Na pomoč!
Branka Lesjak,
predsednica mladinske
komisije PGD Črna

POKLICNI SEJEM NA
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
Ena od pomembnejših odločitev učencev ob
koncu osnovne šole je zagotovo odločitev o
nadaljnji izobraževalni poti. Katero šolo naj
izberem? Le kaj si želim v življenju početi?
Bo ta šola zame pretežka? To so vprašanja,
ki si jih mladi pogosto zastavljajo. Da bi imeli
učenci pri sprejemanju te pomembne odločitve čim več ustreznih informacij, smo se v
okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih odločili,
da na OŠ Črna na Koroškem pripravimo poklicni sejem, ki ga na naši šoli še ni bilo.
Glavni namen poklicnega sejma je bil spoznavanje poklicev in srednjih šol ter informiranje učencev in njihovih staršev o raznoliki
izbiri programov srednjih šol.
Za učence in starše 7., 8., in 9. razreda smo
sejem skupaj organizirale Osnovna šola
Črna na Koroškem, Prevalje in Mežica ter
Srednja šola Ravne; skratka šole, s katerimi
smo skupaj v mreži projekta Dvig socialne-

ga in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.
Otvoritev sejma, z uvodno prireditvijo, se je
pričela ob 17.00 uri. V kratkem kulturnem
programu nas je razveselila uspešna pevka,
bivša učenka naše šole, Adrijana Kamnik, ki
že pridno guli klopi prvega letnika srednje
šole. Za prijetne melodije so poskrbeli učenci glasbene šole: Svit Krumpačnik, Kristijan
Stopar in Miha Piko, pod vodstvom Dušana
Štrikerja. Čeprav so zanimive stojnice kar
vabile k obisku, je navzoče pred obiskom
le-teh nagovorila ravnateljica OŠ Črna na
Koroškem Romana Košutnik, ki je učencem
zaželela pravilne odločitve za nadaljnje šolanje ter pridobitev poklica, ki jim bo kasneje
v zadovoljstvo.
Na sejmu so bili prisotni predstavniki trinajstih različnih srednjih šol iz cele Slovenije,
kjer so svoje programe predstavljali profesorji in dijaki. Predstavile so se Srednja šola
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za prehrano in živilstvo - Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor, Biotehniška šola Maribor, Gimnazija in srednja kemijska šola
Ruše, Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška Maribor, Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj
Gradec in Muta, Gimnazija Slovenj Gradec,
Gimnazija Ravne na Koroškem, Srednja
šola Ravne na Koroškem ter Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Učenci so postavljali dijakom vprašanja, ki so jih v zvezi s
šolanjem zanimala.
Hkrati pa se je sejma udeležilo sedemnajst
predstavnikov drugih organizacij, podjetij in
obrtnikov koroške in štajerske regije. Svoja
dolgoletna znanja, izkušnje in smernice so z
nami delili TAB d.d. in MPI reciklaža d.o.o.,
CABLEX-M d.o.o, Metal Ravne d.o.o., Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje (upravna enota Ravne na Koroškem), Regionalna
razvojna agencija za Koroško, Optika in trgovina Klinc - Marko Klinc s.p., Kleparstvo,
vodovod, Janko Potočnik s.p., Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d., Norma Soft, računalniški inženiring d.o.o., Dobrote z.b.o.,
PE tekstilni center Dravograd, KORATUR

Avtobusni promet in turizem d.d., Konfekcijski modelar, ga. Maruša Obretan, Mehanizacija Miler d.o.o., Eko dim d.o.o., Koroški
gasilski zavod, Policijska postaja Ravne na
Koroškem in Policijska postaja vodnikov
službenih psov Celje.
Sejem je bil dobro obiskan, odzivi otrok in
staršev pa zelo pozitivni. Prepričani smo, da
je dal tako učencem kot njihovim staršem
čim več podatkov in znanj, da bodo njihove
odločitve za poklicno pot pravilne, hkrati pa
si želimo, da bo njihova pot do zastavljenega
cilja in zaposlitve čim lažja.
Vesna Burjak in Neža Kos
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65 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA ČRNA

Predsednik PZS Bojan Rotovnik in predsednik
PD Črna Marijan Lačen sta podelila 12 častnih
priznanj

Gledališki krožek mladih je pod vodstvom M. Vačun in M. Simetinger pripravil zanimiv recital

Razstavljenih je
tudi nekaj
spominkov
in stare
opreme
Bogata in slikovita
razstava

Grega Lačen,
vrhuski
slovenski
alpinist, je
predstavil
retrospektivo svojih
alpinističnih
vzponov in
odprav

Milan Savelli je odprl
pogled na bogato
zgodovino društva
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Včasih
je bilo
vse
drugače
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NOVICE IZ ŠAHOVSKEGA KLUBA ČRNA
Tudi v letošnjem letu je bilo šahovsko dogajanje v našem klubu zelo pestro. Šahisti se
v klubskih prostorih srečujemo vsak ponedeljek, ob sredah pa poteka šahovski krožek
za osnovnošolce. V novembru smo dobili
najboljše v točkovanjih v hitropoteznem (5
minut) in v pospešenem šahu (15 minut). V
hitropoteznem šahu je prvo mesto osvojil
Fikret Šahinovič, drugo Zdravko Burjak,
tretji pa je bil Mitja Pranjič. V pospešenem
šahu je bil prvi Zdravko Burjak, drugi Fikret
Šahinovič, tretji pa Hubert Ipavic. V novembru pa se je pričelo letošnje prvenstvo ŠK
Črna v turnirskem šahu, na katerem sodeluje 14 igralcev.

Supančič iz Maribora, drugi je bil Gregor
Goršek iz Velenja, tretje mesto pa Gorazd
Klemenčič KOŠK Dravograd. Z odlično igro
sta zelo dobri uvrstitvi dosegla Fikret Šahinovič in Ivan Podlesnik, ki sta zasedla 4. in
5. mesto. Ostali črnjanski šahisti so zasedli
naslednja mesta: 12. Zdravko Burjak, 17. Hubert Ipavic, 18. Drago Golob, 29. Mitja Pranjič, 30. Karel Potočnik, 31. Veljo Čagorovič,
32. Branko Konečnik, 37. Ciril Sonjak, 40.
Šemso Omerovič, 44. Ferdinand Leskovec in
46. Jože Jamnik.
Šahovske prireditve so že vrsto let ena od
tradicionalnih prireditev Koroškega turističnega tedna v Črni. Glavna prireditev je bil
vrsto let ekipni hitropotezni turnir, igrale so
se tudi simultanke, prijateljski dvoboji in dvoboji preko radioamaterske zveze. Simultanko je nazadnje, to je leta 1992, odigral velemojster Bruno Parma, to je bilo v počastitev
60. obletnice simultanke, ki jo je leta 1932 v
Črni odigral g. Pušenjak iz Maribora. Bruno
Parma je igral s 30 igralci in zmagal s 25,5
proti 4,5 (oddal je 9 remijev). Te simultanke
se je udeležil tudi Franc Prelovšek, edini takrat še živeči udeleženec simultanke iz leta
1932, ki je ob tej priložnosti potegnil prvo potezo. V letih od 1978 do 1981 so šahisti iz Črne
igrali dvoboje s šahisti iz Mozirja. Prenos potez je potekal s pomočjo radioklubov Črna
in Mozirje. V Črni so bile demonstracijske
table pred hotelom Planika. V prvih letih organizacije se je ekipnih hitropoteznih turnirjev udeleževalo okrog deset ekip. Kasneje pa
tudi 20 ekip ali več. Tako je ta turnir postal
eden izmed najbolj obiskanih v Sloveniji. Sistem igranja je ostal vseskozi nespremenjen.
Štiričlanske ekipe so med seboj igrale po
Bergerjevem sistemu, čas na igralca pa je
bil 5 minut. Za atraktivnost pa so poskrbeli
številni velemojstri in ekipe iz tujine. Prvič je
ekipa iz tujine sodelovala leta 1992, ko sta na
turnirju igrali dve ekipi iz avstrijskega Wol-

V oktobru in novembru je bilo odigrano
tekmovanje v III. ligi vzhod, ki poteka pod
okriljem Šahovske zveze Slovenije. Ekipa ŠK
Črna na Koroškem v postavi Mitja Pranjič,
Zdravko Burjak, Hubert Ipavic, Fikret Šahinović, Branko Konečnik, Jože Modrej, Ciril
Sonjak, Karel Potočnik in Jože Jamnik je
med 18 ekipami osvojila 11. mesto.
V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klubi ŠK Slovenj Gradec, ŠK Fužinar Hapro,
KOŠK Dravograd in klubom iz avstrijske
koroške Schahmaty iz Rudna smo tudi letos
izvedli deset turnirjev v pospešenem šahu.
Vsak izmed sodelujočih klubov je organiziral dva turnirja. V skupnem točkovanju je 1.
mesto osvojil najboljši koroški šahist Jernej
Špalir. Uvrstitve črnjanskih šahistov so bile:
7. Zdravko Burjak, 8. Hubert Ipavic, 12. Ciril
Sonjak, 14. Fikret Šahinovič, 19. Mitja Pranjič, 22. Ivan Podlesnik, 26. Veljo Čagorovič,
31. Drago Golob, 34. Jože Jamnik ...
Ob letošnjem 59. Koroškem turističnem tednu smo organizirali turnir posameznikov
v hitropoteznem šahu, bil je v nedeljo, 17. 8.
2014, v gostišču Drofelnik. Udeležilo se ga
je 46 šahistov. Prvo mesto je osvojil Darko
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Rezultate so igralci in obiskovalci
lahko spremljali na filmskem platnu. Želja po druženju ob igranju
šaha in veliko število praktičnih in
tudi denarnih nagrad je vsako leto
v Črno privabila številne šahiste
od blizu in daleč. V času priprav
na organizacijo turnirja je bilo
potrebno veliko napora za pridobivanje finančnih sredstev, praktičnih nagrad … Vodstvu kluba na
čelu z Luko Mlinarjem je vedno uspelo pridobiti potrebna sredstva
za nemoten potek turnirja. Pridobili so veliko sponzorjev, Občina
Črna na Koroškem pa je vedno
prispevala pomemben delež. Leta
2005 je bil odigran zadnji ekipni hitropotezni
turnir, prvič pa turnir mladih. Od leta 2006
naprej pa prirejamo dve tekmovanji, turnir
za posameznike in turnir mladih. Vsi zmagovalci turnirja mladih pred leti so zdaj uveljavljeni igralci, večkratni državni prvaki v
mladinskih konkurenci in igrajo pomembno
vlogo tudi v članski konkurenci. Zadnjič smo
turnir mladih izvedli leta 2010. Zadnja leta
pa v času Turističnega tedna organiziramo
hitropotezni turnir posameznikov. Prireditve, ki smo jih organizirali skozi leta, so pomembne za promocijo tako Šahovskega kluba Črna kot tudi Občine Črna na Koroškem.

fsberga. Kasneje so se turnirja udeleževale
poleg avstrijskih še ekipe iz Hrvaške. Najštevilčnejša udeležba je bila leta 2001, ko je v
Črni igralo 25 ekip. Najmočnejši po zasedbi
pa je bil turnir leta 2002. Takrat je v ekipah
nastopalo veliko igralcev s šahovskimi nazivi. Štirje velemojstri, sedem mednarodnih
mojstrov, trije FIDE mojstri, 1 mojster in 12
mojstrskih kandidatov. V ekipi Črne sta
igrala tudi velemojstra Georg Mohr in Duško Pavasović. Turnirji so bili znani po zelo
dobri organizaciji, bogatem nagradnem
skladu in velikem številu praktičnih nagrad.
Od leta 1999 naprej so si organizatorji pomagali z računalniškim programom za vodenje turnirja, ki ga je izdelal Alojz Golob.

Mitja Pranjič

V KUMBU HIMALAJI
Ob 40-letnici Alpinističnega kluba Črna se
je mojemu najdražjemu soplezalcu Zdenču
porodila ideja za odpravo na Ama Dablam
(6.856 m), eno najimpresivnejših gora, ne
samo v Himalaji, ampak nasploh. Gora leži v
Kumbu Himalaji, ki zajema področje Eversta
in leži na višini od 3.300 m do višine 8.848 m
(vrh Everesta). Zajema visokogorsko mestece Namče Bazar ter vasi Tamu, Kumjung,

Pangboče, Periče in Kunde. Tudi znameniti
budistični samostan Tengboče je v tem predelu. Ves čas med dostopom in plezanjem
imaš na nasprotni strani doline kot na dlani
južni steni sedemstisočaka Nuptseja in četrte najvišje gore sveta Lotseja. Za njima lahko
opazuješ vršno kupolo Everesta. Tam okrog
je seveda še polno drugih lepih gora.
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Leto dni sva z Zdenčem živela za Ama
Dablam in se nanj tako pripravila, da se
nama je realnost, ko sva ga zagledala, zdela
že povsem domača. Takrat sva bila prepričana, da naju nič ne more ustaviti na poti na
njegov vrh. Po dolgih pripravah, ki so bile še
posebej intenzivne zadnje tri mesece pred
odhodom, sva se 22. oktobra 2014 podala veliki dogodivščini naproti. Iz Katmanduja sva
z majhnim letalom poletela do edinstvenega
letališča v Lukli na višini 2.800 m. V šestih
dnevnih etapah sva v družbi še nekaterih alpinistov in planincev, ki so se tja namenili na
treking, dosegla bazni tabor pod Imja Tse na
višini 5.100 m. 1. novembra smo Danilo Ženko, Aljoša Hribar, Simon Korošeč, Zdenko
Žagar in jaz v enem zamahu osvojili ta 6.189
m visok vrh. V alpinističnem smislu Imja Tse
(bolj znan kot Island Peak) ni nič posebnega in nama je služil zgolj kot aklimatizacijski
vzpon, kot navajanje telesa na veliko višino
pred naskokom na Ama Dablam.

Ama Dabla

kem lednem podoru, ki se je odtrgal z visečega ledenika Dablam na višini okrog 6.500 m,
umrlo 6 plezalcev. Po tem je ledenik miroval
vse do dne, ko sva pristopala pod goro. Ob 6.
zjutraj ta dan pa se je ponovno prebudil. V
lednem podoru je umrl 26-letni šerpa Dendi
(tretja smrtna žrtev AD v jesenski sezoni letos), še trije plezalci pa so bili hudo poškodovani. Kljub temu smo se naslednji dan s šerpo
Nimo povzpeli do višine 5.600 m in imeli vrh
te prekrasne gore kot na dlani. Ker so grozili še novi ledni podori, so se vsi alpinisti, ki
so takrat čakali za vzpon na vrh, odločili, da
zaradi prevelike objektivne nevarnosti naslednjih nekaj dni nihče ne bo tvegal. Velika
večina je bazni tabor tudi zapustila. Izmed
peščice alpinistov, ki so vztrajali v baznem
taboru, jih je nekaj kasneje še doseglo vrh.
A vsi so tvegali za Zdenčev in moj pogled na
alpinizem mnogo preveč. Vrh je bil dosegljiv
samo, če si bil pripravljen mižati in vsaj dve
uri plezati v vpadnici podora in se nato po
isti poti tudi vrniti. Celoten vzpon in sestop
traja od 4–6 dni.

Na vrhu Imja Tse v družbi šerpe Purbe Gyalgena

Z Zdenčem sva bila pripravljena na določeno mero tveganja, saj je ta pri podobnih alpinističnih vzponih vedno prisotna. Zaradi
prevelike nevarnosti novih podorov pa sva
zelo hitro sprejela težko, a edino razumno
odločitev in sestopila med prvimi. Preprosto ni bilo več na kaj čakati, gora se mora
najprej očistiti nevarnega seraka, ki se mu
na poti na vrh ni mogoče izogniti.

Ostali člani, s katerimi smo skupaj odpotovali v Nepal, so se nato podali na treking
proti Gokyo Riju, z Zdenčem (in Aljošo, ki pa
je deloval samostojno in mu letos že drugič
zapored ni uspelo doseči vrha) pa v bazni tabor pod Ama Dablam na višini 4.600 m. Da
je gora poleg izjemne lepote lahko tudi nevarna, sva vedela že prej. Leta 2006 je v veli23
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sva Katmandu z zelo onesnaženim zrakom,
še posebej v očarljivem turističnem centru
mesta Thamelu. V dveh dneh sva si na hitro ogledala veličastno Veliko Budovo stupo,
enega največjih in najpomembnejših budustičnih monumentov na svetu; Swayambhunath, znan tudi kot Opičji tempelj, ki je pomemben predvsem za budiste, častijo pa ga
tudi hindujci; Pashupatinath, najbolj sveto
hindujsko svetišče v Nepalu, kjer kremirajo
mrtve z vero v reinkarnacijo, ter znameniti trg Durbar, na katerem ob stari kraljevi
palači stojijo številna starodavna svetišča in
templji. Bila sva prijetno presenečena nad
mirnim sožitjem budistov in hindujcev.

Detajl Velike Budove stupe

Pa še nekaj besed o Nepalu, ki leži v južni
Aziji med Kitajsko na severu in Indijo na
jugu. Do konca prejšnjega stoletja je bila država kraljestvo, 2007 pa je postala federativna demokratična republika, sestavljena iz 75
okrožij in je najmlajša republika na svetu. To
je dežela številnih bogov, posejana z gorskimi dolinami, ki jih obkrožajo gore Himalaje.
Po dolinah vodijo priljubljene romarske poti
budistov. Predvsem področje Everesta in
Anapurne obiščejo tudi številni turisti, zato
je na treking poteh tam kar velika gneča, ki
je za alpiniste, navajene samote, lahko hudo
nadležna. Ostali predeli Nepala so manj obiskani ali samevajo.

Malo pa sva bila tudi razočarana nad komercializacijo, ki se vse bolj zažira v vsakdanje življenje na poteh tega predela Himalaje.
A to za domačine pomeni tudi napredek in
višji življenjski standard, kar jim od srca privoščiva. Še posebej zato, ker jih razcvet treking turizma še ni pokvaril do te mere, kot je
domačine v Peruju.

V Nepalu z mnogimi festivali častijo življenje. Večina jih izvira iz številnih legend, na
njih pa poudarjajo veselje nad življenjem.
Na dan našega prihoda v Katmandu se je
ravno začenjal petdnevni festival luči Tihar.
Nepal je znan tudi po neustrašnih vojakih iz
Gorkhe, slavnih Šerpah ter prijaznih, odprtih in veselih ljudeh. Sprejemljivi so za vplive
zahoda, a vse do današnjih dni so ohranili
svojo mistično privlačnost.

Skoraj 6.200 m visoki Imja Tse

Odprava naj bi po prvotnem načrtu trajala
35 dni. Po tem, ko je Ama Dablam s podirajočim serakom za alpiniste, ki za njegov vrh
nismo pripravljeni tvegati življenja, zaklenil
pot po JZ grebenu, sva izgubila motiv in voljo po obisku še kake druge nižje in manj privlačne gore in se odločila, da najino odpravo
zaključiva čim prej. Domov sva se vrnila po
22 dneh, razočarana, ker nama ni uspelo do-

Na poteh po Kumbu Himalaji sva doživela
veliko lepega, bila navdušena nad pokrajino s pestro floro in favno, kulturo in zelo
prijaznimi domačini. Doživela sva utrip visokogorskega podeželja, kjer za prekrasno kuliso poskrbijo najvišji vrhovi sveta. Doživela
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seči tiste alpinistične pike na i, zaradi katere sva obiskala Himalajo, a tudi zadovoljna,
ker sva premogla dovolj moči, da sva se tako
želenemu cilju na dosegu roke zaradi lastne
varnosti zmogla odpovedati. Žena mi je v
Katmandu poslala sporočilo: Igor, glavni cilj
odprave je bil, da se vrneta živa in zdrava. In
ta cilj sta dosegla. Malo sva se tolažila tudi s
skoraj 6.200 m visokim Imja Tsejem, a to le
ni tisto, zaradi česar sva se podala na dolgo pot. Razočaranje bo pozdravila domača
župca in čas, pa nama je v tolažbo napisal
Davo Karničar. To razočaranje pa vendarle ni tako veliko, da bi izjemni Ama Dablam
že danes za vedno pospravila v arhiv želja.
Morda … morda pa le še kdaj …

TAB d.o.o., MPI d.o.o., Planinskemu društvu
Črna, načelniku AKČ Blažu Penecu, mag.
Juriju Gorjancu, Gregi in Marijanu Lačnu,
Janezu Žaligu, Andreju Gradišniku, županji
občine Črna mag. Romani Lesjak, gostišču
Lunder, hčerki Jerneji in številnim prijateljem in znancem, ki so pomagali zbrati del
potrebnih sredstev ali kako drugače pomagali.
Posebej se zahvaljujeva dolgoletnemu alpinističnemu prijatelju Samu Žnidaršiču za
izvrstno organizacijo in nesebično pomoč,
ki nama jo je nudil. V Nepalu je organizacijo
odprave odlično izpeljala agencija Traditional Treks and Expeditions, P. Ltd s Chhabijem Ranabatom na čelu.

Za pomoč pri izvedbi odprave se zahvaljujeva: Vertikali-x d.o.o., Elektro-timu d.o.o.,

Igor Radovič

15. SEZONA K-24 REKORDNA
Prvo soboto v decembru smo v skladu s pravili K-24 v Črni na Koroškem zaključili sezono. Ta zaključek je bil zaradi dveh vzrokov
še posebej slovesen: K-24 je praznoval 15. letni jubilej in 15. sezona je bila rekordna, saj
je v letu 2014 K-24 prehodilo 30 adrenalinskih
planincev. S tem je bil za enega udeleženca
presežen dosedanji rekord iz sezone 2006.
Podroben pregled potrjenih članov v K-24 je
sledeč: 2000 – 18, 2001 – 26, 2002 – 11, 2003 – 9,
2004 – 4, 2005 – 17, 2006 – 29, 2007 – 14, 2008 –
14, 2009 – 8, 2010 – 12, 2011 – 15, 2012 – 11, 2012
– 17, 2014 – 30; skupaj: 235.
Iz te male statistike izhaja, da sta se predpostavki ustanoviteljev kluba potrdili: klub
je dovolj primeren izziv, da ni rezerviran le
za peščico skrajno vrhunsko pripravljenih
pohodnikov oz. tekačev in po drugi strani
dovolj zahteven, da ga ne zmore ravno vsak
(Mnogo jih je poskušalo in veliko odnehalo!),
temveč ga zmorejo resnično dobro telesno in
še posebej psihično pripravljeni posamezni-

ki. V 24 urah je potrebno prehoditi (malo
tudi preteči) okoli 90 km in premagati okoli 5.000 višinskih metrov (uradna časovnica
celotne planinske poti je 29 ur). In druga
predpostavka je bila, da klub ne bo kratkega diha, temveč bo aktualen daljše časovno
obdobje, da z leti ne bo prišlo do upada zanimanja zanj. To potrjuje nihanje v številu novih članov navzgor oz. navzdol in ni trenda
upadanja z leti.
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K-24 z uradnim podnaslovom »Največji koroški hribovski izziv« je bil ustanovljen z namenom promocije koroškega planinstva in turizma (ustanovili so ga Planinsko društvo in
Občina Črna ter hotel Krnes; sedaj gostišče
Lunder na avtobusni postaji Črna). Sedež
kluba je na avtobusni postaji v Črni.
Član K-24 lahko postane vsakdo, ki v maksimalno 24 urah prehodi pot: Črna–Žerjav–
Uršlja gora–Sleme–Smrekovec–Loka–Raduha–Bukovnikovo sedlo–Olševa–Kumer v
Koprivni–Peca–Črna. Šteje se, da postane
član K-24 tudi tisti, ki pot prehodi v maksimalno 25 urah, če je starejši od 50 let. Prav
tako postanejo članice kluba vse ženske, ki
pot prehodijo v maksimalno 25 urah. Začetek in smer poti je poljuben, pomembno je,
da pohodnik obišče vse zgoraj navedene točke.
Pot se mora premagati brez uporabe
kakršnihkoli pripomočkov ali drugih oseb;
dovoljena je samo uporaba pohodnih palic.
Med potjo je dovoljena oskrba s pijačo, okrepčili in rezervno obleko in obutvijo. Dovoljena je uporaba mobilnega telefona. Pot
lahko prehodi vsakdo sam ali več ljudi skupaj. Ljudje, ki so ves čas skupaj na pohodu, si
med seboj lahko fizično pomagajo.
Čas poti si meri vsak sam, na poti ni nobene
kontrole; vse je zaupano poštenju in planinski etiki.
Evidenca opravljene poti se vodi v posebni

knjigi na avtobusni postaji Črna. Vsak udeleženec sam vpiše potrebne podatke v knjigo.
Vsi člani K-24 se brez posebnih vabil sestanejo prvo soboto v decembru ob 18.00 uri na
avtobusni postaji v Črni. Na srečanju kluba
se vse, ki so v tekočem letu prehodili pot v
manj kot 24 oz. 25 urah, sprejme v K-24 in
se jim podeli posebno priznanje. Priznanja
imajo tekočo številko, ki pomeni, koliki je bil
posameznik, ki je postal član Kluba 24. Udeleženci se odpravijo na pot na lastno odgovornost!
Čeprav v K-24 šteje le članstvo za enkratno
prehojeno pot in ponovitev ne štejemo, lahko rečemo, da je kar nekaj članov, ki so pot
ponovili večkrat. Pri tem so bili še posebej
aktivni Jani Marn z 18 ponovitvami, Zvonko Mezga s 25 in absolutni rekorder Janez
Stočko, ki je s potjo opravil 30-krat.
K-24 starta v sezono 2015 z 235 člani. Vse
ljubitelje planin, malo adrenalinsko razpoložene, željne izziva na meji svojih telesnih
in psihičnih sposobnosti, pozivamo, da se
preskusijo z največjim koroškim hribovskim
izzivom in se pridružijo elitnemu članstvu
K-24!
Marijan Lačen
Vse informacije o K-24 dobite na www.crna.si
(stran turizem, K-24), kjer je tudi seznam članov
in 12-minutni film o poti K-24.

IZLET MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
ŽUPNIJE ČRNA
Tradicija je že, da člani MePZ župnije Črna
vsako leto v mesecu oktobru organizirajo
izlet. Majhnost naše lepe domovine ni ovira,
da se ne bi vsakič, in to že kar nekaj let zapovrstjo, podali na drug kraj Slovenije. Pred
leti smo bili pa že tudi na avstrijskem Koroškem, in sicer v Rožu in še kje.
Letošnje potovanje je bilo namenjeno na

skrajni zahod v slovensko Istro oziroma
slovensko Primorje. Začeli smo v Strunjanu. Tam smo si ogledali cerkev »Marijinega
prikazovanja«. Ime je dobila po dogodku, ko
se je Marija prikazala dvema čuvajema vinogradov. To je bilo leta 1512 v noči iz 14. na
15. avgust. Posledično je postala cerkev najpomembnejša istrska božja pot. Sliko prika26
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zanja je upodobil slikar Francesco Valerijo
okrog leta 1520.
Ogledali smo si tudi veliki beli križ, imenovan tudi Strunjanski križ, ki stoji na flišnem
klifu, ki se vzpenja nekaj deset metrov nad
morjem, ki je kristalno čisto in njegova obala
nedotaknjena, kar je pogoj, da je to območje
postalo krajinski park Strunjan.

Življenje v teh dokaj odročnih istrskih vaseh
je bilo zelo težko. Ljudje so se preživljali večinoma s kmetijstvom in vinogradništvom.
Svoje pridelke so prodajali v Trst, ženske pa
so celo prale perilo za tržaško gospodo.
Zgodila se je tudi anekdota. Sredi vasi je izvir čiste pitne vode. Nad cevjo, skozi katero
priteče voda na trg, je letnica izgradnje tega
objekta. Zraven je pripis »Voda ni pitna«. Sledilo je logično vprašanje, zakaj? Odgovor
našega vodiča je bil »bolje poglej, kaj piše!«
In res je bil zraven letnice še datum 11. 11.!
Pomeni, da na ta dan voda res ni pitna, saj
se na martinovo pije le vino!
V bližini vasi je največja znamenitost tega
kraja, to je kamen, na katerem je upodobljena človeška podoba s široko razprtimi rokami in žarkovno krono na glavi. Kamen naj
bi v preteklosti služil kot sramotilni kamen.

Strunjanski križ

Pot smo nadaljevali v Krkavče. To je majhna
istrska vasica, ena najstarejših na tem območju. Leži na skrajnem jugu Slovenije in
z reko Dragonjo meji na Hrvaško. O njeni
starosti pričajo številni arheološki in kulturni ostanki. Vas je zgrajena na skali in se razprostira okoli cerkve sv. Mihaela.

Kamen, na katerem je upodobljena človeška podoba

Temu kamnu pravijo tudi krkavški menhir.
Izhaja iz obdobja Keltov. Postavljen je bil v 1.
stol. pred našim štetjem.
Čeprav smo tudi na Primorskem doživeli
ozke, zavite in strme ceste, je bil enodnevni
izlet lepo doživetje z obilico dobre volje in
smeha, seveda pa ni manjkalo, kot se za pevski zbor spodobi, lepe in ubrane pesmi.

Krkavče

Za kraj je značilno, da je bil poseljen že pred
rimskimi časi. V zgodovini so se menjavali
mnogi lastniki, in sicer od Rimljanov, Gotov,
Bizantincev, Frankov in Avstrijcev, ki so tukaj vladali od 1797. do 1918. leta.

Član Kulturnega društva Franc Piko
Ivan Kos
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FOLKLORNA SKUPINA
KD GOZDAR ČRNA NA KOROŠKEM
NA JESENSKEM POTEPU
V mesecu novembru smo se »Gozdarji« odpravili na strokovno ekskurzijo,
na kateri se nam je pridružila tudi
županja Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak. Najprej smo se
ustavili v idilični soteski potoka Kozarice, v Šibeniku pri Šentjurju, pri
Ferleževem mlinu, kjer nas je sprejel
lastnik mlina Karol Ferlež ter nas popeljal skozi zanimive zgodbe v zgodovino samega mlina in njegove okolice. Seznanil nas je z mlinarstvom kot
eno najstarejših in najpomembnejših
obrti nekoč na Slovenskem. Ogledali
smo si tudi notranjost dvonadstropne stavbe
z ohranjenimi mlevnimi napravami. V mlinu
je ohranjena vsa tehnologija, od preprostih
mlinskih naprav do tehnologije mletja raznovrstnih žit, od tridesetih let prejšnjega stoletja pa vse do moderne mlinske tehnologije
sedanjega časa. V posebnem prostoru mlina je na voljo historični pregled mlinarjenja
družine Ferlež. Mlin je razglašen za tehniški
kulturni spomenik in je preurejen v muzej.

po ogledu pa je sledila še degustacija njihovih dobrot.
Sledila je malica s pokušino vin na turistični
kmetiji Marjetke Kolar, ki se nahaja na vrhu
hriba Pletovarje. Tu so prišli na svoj račun
tudi ljubitelji mesnih dobrot in dobre kapljice. Ko smo se okrepčali in seveda tudi zapeli
in zaplesali, smo nadaljevali pot proti Zrečam, kjer smo se ustavili pri Kejžarjevih, ki
se ukvarjajo z domačo žganjekuho. Še vedno
kuhajo žganje tako, kot jih je naučila babica,
le nekaj več vrst ga imajo in kakšen liter več.
Večino sadja pridelajo v lastnih sadovnjakih,
po načelih »integrirane proizvodnje sadja«,
kar pomeni, da je sadje manj škropljeno in le
s sredstvi, ki v sadežih ne puščajo ostankov
škropiv. Seveda sta po ogledu in predstavitvi
njihove dejavnosti sledila tudi pokušina pijač
in nakup.
Za zaključek pa smo se odpravili v gostišče
Jurček, kjer so nas razvajali z okusno hrano in odlično postrežbo. Kot se za folkloriste
spodobi, smo dan zaključili ob zvokih harmonike ob petju in plesu.

Od tu smo se odpravili v Ostrožno pri Ponikvi, kjer smo si ogledali ekološko kmetijo
Valpatičevih, imenovano Kmetija »za naravo«, kjer pridelujejo piro, staro sorto koruze,
pokovko, bob, česen, buče zuketi, buče hokaido, paradižnik, papriko, grah, fižol, rdečo
peso, korenje, šalotko, zelje, kodrasti ohrovt
in repo ter zelišča, kot so bazilika, drobnjak,
peteršilj, rukola in čemaž, katere tudi sveže
sekljajo v olju in jih tako kot enkratne namaze ali prelive strankam ponudijo skozi vse
letne čase. Podpirajo veganski način prehranjevanja in so živalim prijazna kmetija. Gospodar Stanko nam je predstavil njihov način
dela, produkte in samo življenje na kmetiji,

Duša Komprej
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VELIKO JE SPOMINOV
gospodarju celo leto drva napravljati in 'daf
štehati' pa opravljati delo lovskega skrbnika.
Ati so imeli v najemu toliko zemlje, da so lahko redili eno kravo in dve svinji. Jaz sem se
rodila leta 1919 kot prvi otrok. Potem pa je
prišlo prelomno leto, čas plebiscita. Močno
so pritiskali nanje, da bi se opredelili za Avstrijo, češ le tako bodo dobro živeli. Takrat so
prihajali mimo hiše še zadnji vojaki iz prve
svetovne vojne, znani po kradljivosti; ena
skupina je nekoč iskala očetovo puško, ki jo
je imel skrbno skrito, medtem pa mu je druga skupina ukradla vse mesne dobrote, bilo
je namreč v času kolin. Ati so na plebiscitu
glasovali za Jugoslavijo, zato so mu začeli
metati polena pod noge. Gospodar mu je dal
tri mesece časa, da se spravi iz njegove hiše,
kajti če je glasoval za Jugoslavijo, pa naj gre
tja dol! Oče so slišali za rudnik Mežica in
žago grofa Thurna, več pa niso vedeli o življenju čez mejo. Poznali pa so se z župnikom
Vinkom Razgorškom, ki jim je svetoval nekaj
služb v Sloveniji; dela mu sicer ni mogel urediti, lahko pa mu pomaga pri nastanitvi pri
Kavšaku, in sicer lahko skupaj s hlapci spi v
kamri. Ati so se strinjali s tem, bili so vsega
hudega navajeni in poslovili so se od naju z
mamo ter čez noč izginili – čez Peco v Heleno. Res so potem bivali pri Kavšaku in delali
priložnostno, nekaj časa celo za poštarja, saj
so znali pisati in poleg slovenščine obvladali
še nemščino, pa so raznašali pošto za Koprivno in Javorje; bili so poštarski pomočnik
Floriju Šanclu. Naporno in borno življenje je
bilo to, ene čevlje so dobili in obleko pa slabo plačo; stanovanj ni bilo, pet moških - Nac,
Ožbi, Nani, Pepi in on - je ležalo v eni kamri,
nobenega reda ni bilo, ena ženska jim je občasno oprala oblačila. Potem so mu svetovali, da bi šel iskat službo na žago, kajti tam
so bili bolj nemški gospodi – in res je dobil
službo navadnega delavca. Pri Tevžlaku se
je takrat izpraznila hiša in tako je napočil
čas, da greva z mamo za očetom v Jugo-

Katarina Ilgo je pri svojih 95 letih solidnega
zdravja in zdravega spomina. Ročnih del,
s katerimi se je desetletja ukvarjala in bila
upravičeno ponosna nanje, ne more več opravljati, jo pa še lahko srečamo na kakem
sprehodu v okolici bloka, kjer živi kot soseda
hčerke Mojce. Toda vsako nedeljo popoldne se
pri njej zbere vseh pet hčera, s katerimi skupaj obujajo spomine. Nekaj teh spominov je
podelila tudi za bralce Črjanskih cajtng.
»Spominov je veliko. Začela bom pri najbolj
oddaljenih … Moje korenine segajo v Avstrijo, v kraj Blato blizu Celovca, kjer sta se
leta 1916 poročila moja starša, Katarina in
Anton Glančnik. Najprej sta živela na maminem domu, kjer je oče delal dninarsko
delo ali pa kaj olcarskega, tako da hrane je
bilo, denarja pa ne. Slabo je bilo za kak zaslužek. A potem se jima je posrečilo priti na
neko malo posestvo, kjer jima ni bilo treba
plačevati najemnine, namesto tega je moral
29
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trdila od okrajnega glavarstva Celovec. Na
žagi so, ker so si bili dobri s Krivogradom
in vesten delavec, po Krivogradovi upokojitvi napredovali na njegovo delovno mesto in
postali 'placmajster' z redno mesečno plačo
ter dobili njegovo stanovanje.
Vse do začetka druge svetovne vojne smo
živeli zadovoljno, tako kot večina delavskih
družin. Ko je bil brat Štefi star 16 let, je tudi
on že delal na žagi, in sicer je drva napravljal. Zelo je bil priden in vsestranski, tabornik, 'šparoven', ni zahajal v gostilne, kupil
si je fotoaparat, eden prvih, in 'picikl'. Ko
se je vrnil čez leta iz Srbije, mi je bilo silno
težko, ker sem mu 'zapravila' fotoaparat in
'picikl': aparat mi je odvzela neka partizanka (češ da oni žrtvujejo življenje, jaz pa moram žrtvovati fotoaparat), kolo pa je odpeljal svak v Avstrijo, ker sem mu ga posodila v
dobri veri, pa ni bilo nazaj ne svaka ne kolesa. Na svojega brata sem bila zelo navezana.
Pred vojno sem bila pet let pri Pouhovih za
varuško.
Junija 1941 je prišel na žago en policist, ki
je odpeljal očeta na zaslišanje na Prevalje.
Tam je bil potem zaprt, moral pa je oddati
svojo puško (ki jim jo je 'zrihtal' Plajner iz
Borovelj), pa je na žalost niso dobili vrnjene.
Jaz sem bila takrat že tri leta poročena, pa
sem mu enkrat nesla nekaj oblačil ter domačega kruha in kranjske klobase; sprva me
niso spustili k njemu, šele s solzami sem jih
omehčala, da sva se z atijem vendarle srečala in malo pogovorila. Potem so jih prestavili
v Šentvid v Ljubljano. Pa saj jim niso mogli
kaj dokazati, ker niso nič narobe naredili.
Tam so jih zbirali za transport v Srbijo. Tudi
Turk, knjigovodja na žagi v Mušeniku, učen,
a preprost mož, župan in starosta Sokolov,
je bil tam, dvakrat so ga gnali v Celovec na
zaslišanje. Ko so bile v Mušeniku demonstracije proti 'hitlerjancem', posebej proti
Plajnerju, ki je odpuščal delavce, jim je Turk
dobro hotel, češ da naj ne kričijo, ter jih svaril in pomirjal. Strašno je bilo takrat. Že prvo
noč, ko so Nemci vkorakali v Črno, so prišli
ponj.

Trije Cesarjevi ter Katarina, Štefi in Anton
Glančnik v izgnanstvu

slavijo. Prej so naju ata nekajkrat obiskali,
čudno radi so me imeli, name so bili zelo navezani. A je bila vedno nevarnost, da ga žandarji zasačijo, vtaknejo v luknjo, kajti po plebiscitu si z vsemi prejšnjimi prijatelji niso bili
več blizu, enkrat so jih pri neki gostilni celo s
koli napadli, ko so pa kdaj z njimi v kozarec
pogledali, je pa tudi bilo vse sorte. Nekoč ga
je ob taki nevarnosti sosed skril v svojo klet.
Ampak morali smo zaživeti skupaj, tako 'ceravziti' nismo mogli več naprej. Ko sem bila
stara tri leta, sta ati in mama vzela najnujnejše stvari, 'nekaj punklov in črepovja'; to
smo naložili v težke 'tošne in rukzok', kljub
temu da ati na eni roki niso imeli prstov (porezali so si jih na 'fotermašini'), pa so me dali
na ramena in podali smo se na dolgo nočno
pot okoli Pece v Črno. Mama so 'jamrali', saj
niso bili navajeni toliko hoditi, pa strah jih je
bilo, da bi nas dobili graničarji. Končno smo
utrujeni prispeli do Kavšaka, kjer nam je gospodinja odstopila nekaj prostora, da smo si
lahko v njihovi črni kuhinji kaj skuhali, spali
pa smo v kamri z eno posteljo – vsi trije skupaj, a pomembno je bilo, da smo imeli streho
nad glavo.
Potem se je rodil še Štefi, in sicer leta 1923, in
takrat smo šli dol v Spodnje Javorje, v Tevžlakovo bajto, leseno, končno smo imeli kuhinjo in mali 'štiblc', ati pa so delali na žagi. Potem smo dobili državljanstvo in ati so hoteli
pripeljati ostalo premoženje dol iz Avstrije, a
ga je policija na meji zavrnila, ker ni imel po30
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… Strašno je bilo v tistih časih! Vedeli smo
za mučenja in strah nas je bilo. Videli smo,
kako so Nemci peljali Rezmanovega/Grabnerjevega Anzija in druge, ki so jih dobili v
podzemeljski javki.
Izgnanci so se iz Srbije vrnili po štirih letih.
Ata so prišli prepozno in niso dobili več svoje
službe nazaj, drugi so si razdelili boljše službe, ata so imeli že težave z nogo, in ker so jim
priznali delo v Avstriji, kjer je kot mladenič
delal v pivovarni, so se lahko dve leti po koncu vojne upokojili, in to z zelo nizko 'penzijo'.
Iz Srbije pa se leta 1945 ni vrnil Štefi, kajti
hotel je takoj po vojni odslužiti jugoslovansko vojaško obveznost. Toda v Nišu je zbolel
na pljučih, prišel bled kot mrlič na nagradni
dopust, poln uši in čez slaba dva meseca
umrl za levkemijo, star 23 let …«

Tako kot veliko drugih Črnjanov in Žerjavčanov so transportirali v Srbijo oba moja
starša in brata Štefija. Mene pa niso, ker
sem bila poročena in imela že hčerko Mojco.
Je bilo pa žalostno. Pisali smo si in nikoli ne
bom pozabila njihovega verza: »Al' tega nihče ne pove, al' se bomo vidli še.«
Leta 1943 so partizani v Mušeniku zažgali
žago, ker niso več dovoljevali dajati les za
Nemce. Požar je bil tako močan, da so nam
šipe popokale. Enega so ustrelili, enega pa
privlekli od nekod. Takrat so večino moških
pregnali v les, k partizanom, tudi starejše,
na primer Ravšarja in Kerta. Moža Pepija
so pustili, je pa nekajkrat pomagal širiti propagando. S sodelavci v 'aufparajtngi' so zbirali denar za partizane. Sprva so delovali v
trojki v Jazbini z Žagarjem in Rudijem, ko
pa je bil en partizan zastrupljen, so se razpustili. Sodeloval je s Telčkom, le-ta je kasneje padel pod Uršljo goro, Pri treh miškah.
Veliko jih ni preživelo partizanstva. Jaz pa
sem prispevala kako toplo oblačilo za partizane. Od sorodnikov iz Avstrije smo včasih
kaj dobili in ko nisem mogla poslati v Srbijo,
sem dala v les. Spomnim se, da ena 'dečva'
ni imela hlač, le krilo, bilo pa je zelo mrzlo

Klena Katarina je danes, po skoraj sedemdesetih letih od takrat, babica 10 vnukom, 18
pravnukom in enemu prapravnuku. Bralci
Črjanskih cajtng ji želimo obilo zdravja in še
veliko nedeljskih klepetov s svojimi dragimi.
Zapisala Irena Greiner

S srečanja
starejših občanov
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BILO JE NEKOČ V ČRNI
Vabilo bralkam in bralcem!

To fotografijo smo objavili v prejšnji številki,
a je po nesreči izpadel pripis. Hinku Petriču,
ki jo je posredoval, se opravičujemo.

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

Leto 1962. Letno kopališče v Črni - tam kjer danes
stoji zdravstveni dom.
Na sliki od leve: Jože David, Franc Kordež, Hinko
Petrič, Albert Vodovnik, Franc Jug, Marjan Jernej,
Veljo Štrucl

Ostale fotografije pa je prispeval Vlado Kac,
ki že leta živi v Franciji.

Vrtec v Črni, leta 1944 – v času okupacije
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4. razred OŠ – 1951. leta

3. Gimnazija – 1954. leta

Šnelerjev Franc in Vlado, kjer danes stojita DES
in nova Kurnikova hiša

Vlado, mama in vnuk pred Šnelerjevo hišo
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JUBILEJ – 100 LET ANGELE KOMPAN
Angela Kompan se je rodila 30. 08. 1914 v veliki kmečki družini Jedlovčnikovih iz Javorja,
mami Mariji in očetu Alojzu Potočniku. Rodila se je dvanajsta po vrsti. Stari komaj dobro
leto ji je po rojstvu najmlajšega brata umrla
mama. Oče si je zaradi številne družine poiskal drugo ženo, da so otroci dobili krušno
mamo. Družina se je preselila na Lukeževo
domačijo, kjer je Angela preživela svoje otroštvo. Rosno mlada je spoznala svojo veliko
ljubezen Simona Kompana iz Javorja in se
z njim kasneje tudi poročila. Z možem sta od
očeta prevzela Jedlovčnikovo kmetijo in tam
gospodarila do tragične traktorske nesreče
leta 1977, ki ji je vzela življenjskega sopotnika. V zakonu je življenje podarila devetim
otrokom: Pavli (roj. 1932), Alojzu (roj. 1936),
Simonu (roj. 1938), Adiju (roj. 1941), Tereziji
(roj. 1943), Angeli (roj. 1945), Marjanki (roj.
1949), Francki (roj. 1951) in Marti (roj. 1954).
Z neizmerno ljubeznijo, voljo in energijo je
gospodinjila, vzgajala otroke in jih pripravljala na samostojno življenje. Vedno znova se
je razveselila vsakega uspeha in sreče svojih potomcev. V svoji skromnosti se je velikokrat odrekala, samo da je lahko pomagala svojim. Življenje ji ni prizanašalo, tudi
vojna vihra ne in le po čudnem naključju je
družina preživela. Na svoji dolgi življenjski
poti se je vedno trudila in ustvarjala, ne le
gospodinjska in druga kmečka opravila, tudi
šivala je, pletla, vezla in še kaj. Vedno je rada
sprejemala svoje otroke in njihove družine v
svoj topel dom, pa tudi drugim sorodnikom
in znancem so bila vrata vedno odprta. Na
mizi se je vselej našla dobrota. Tisti, ki jo
poznamo, se vedno znova lahko vprašamo:
Le kje ta drobna in skromna ženička vedno
znova črpa toliko fizične in duhovne moči,
da je zmogla prehoditi tako dolgo in naporno pot? Tudi zdravje ji ni vedno služilo, a se je
po vsaki težavi vedno znova dvignila in zakorakala novim izzivom naproti. Zadnjih šest
let je varovanka Doma starejših na Fari, kjer

še vedno s hvaležnostjo sprejema nego osebja in obiske sorodnikov in znancev. Čeprav
so začele pešati življenjske moči in je zastal
korak, se vedno znova z neizmerno voljo
bori za življenje, za katerega je bila vedno
hvaležna Bogu. Vedno ljubezniva, skromna
in poštena mama Angela je v svojem življenju zaradi hudih bolezni izgubila tri otroke:
Marjanko, Šimča in Pavlo. Danes ima še 6
živečih otrok, 19 vnukov, 26 pravnukov in 2
prapravnuka - 53 potomcev.
30.8.2014 so ob njeni 100-letnici pripravili
družinsko srečanje, katerega se je udeležila
tudi županja Romana Lesjak.
Marta Kompan Jevnišek
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27. julija pred 50 leti sta sklenila zakonsko
zvezo Terezija in Jožef Oserban. Odločila sta
se že po šestih mesecih poznanja, da bosta
skupaj preživela ostanek svojega življenje.
Letos sta slavila zlato poroko, kar ni dano
vsakomur. Je neskončna sreča, če jih doživiš
zdrav v krogu svojih sinov, vnukov, številnih
sorodnikov in prijateljev. Je sreča, ki jo lahko
deliš z drugimi. Pred petdesetimi leti je devetindvajsetletni mladenič Pepi iz Mežice vzel
dvaindvajsetletno dekle Trezko iz Bistre. Pepi
je bil mladenič, vajen trdega dela in težkega
življenja na kmetiji, kjer so že od rane mladosti morali poprijeti za delo. Mlada Trezka je
bila doma pri Grabnerju v Bistri. Pepi je svojo
ljubezen do kmečkega življenja prenesel tudi
na svojo Trezko, saj sta vsa leta pomagala

na domačiji pri Ježu v Mežici. V zakonu sta
se jima rodila dva sinova, Joži in Mirko. Svoj
dom sta si ustvarila v Rudarjevem, kjer srečno živita še danes. Pepi svojo strast razdaja
tudi čebelam, ki mu pomenijo življenje. Sedaj
jima dneve krajšajo trije vnuki: Kaja, Jaka in
Miha.

ŠILCE LITERATURE

Marija Potočnik se je rodila 20.8.1931, živela pa
je pri sv. Ani, po domače pri Jelenu, v Koprivni.
Pred nekaj leti, ko je še bila pri močeh, a ponoči večkrat ni mogla zaspati, je v mislih začela
sestavljati pesmi. Naslednji dan jih je z velikim
veseljem in voljo zapisala na papir. Napisala je
kakšnih dvajset preprostih in življenjskih pesmi.

Moj dom
Pod goro hribček zeleni,
cerkev lepa tam stoji,
poleg hiša iz lesa
in lipa zelena.

Materine solze

Spomladi vsa ozeleni
in v senco vabi vse ljudi,
poleti vsa se razcveti
in močno zadiši.

Ko gledam planine prelepe te,
spominjam mladosti svoje se.
Takrat bila sem še mlado dekle
in moje srce brez skrbi bilo je.
Od mladosti še žarel je moj obraz,
a žal prehitro minil je ta čas.

Pod njo je klopca iz lesa
za vsakega prijatelja,
pod njo spočiješ si korak
in zaužiješ sveži zrak.

So leta prinesla mi dosti skrbi,
večkrat mi solza zatemni oči.
Ko pa zaslišim svojih dragih korak,
takrat od sreče zažari moj obraz.

Ko bil sem jaz še fantič mlad,
pod lipco pel sem rad.
Od tega zdaj že dolgo je,
na klopco rad še usedem se,
poleg žena, vnuka dva
mi lepe pesmi pojeta,
poleg žena, vnuka dva
mi lepe pesmi pojeta.

V nedeljo zvečer, ko na pragu stojim,
jim, ko odhajajo, vedno sreče želim.
Veter mi mrzel češe lase,
ko gledam v dolino,
kako z avtom hite.
Vidim še dve lučki, ki svetita mi v oči,
takrat zaželim jim še »lahko noč« in
»Marija naj jim bo v pomoč.«
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50 LET ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŽERJAV
(UTRINKI Z MAJSKEGA PRAZNOVANJA)

Foto: Grega Ravnjak
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TANAH AIR - ZEMLJA IN VODA
Indonezija - II. del
Vsi lačni in utrujeni prispemo v hostel in se
takoj odpravimo na degustacijo prave indonezijske hrane, ki vsebuje veliko riža, zelenjave in je kar pekoča. Prvič se spoznavamo
z nasi goreng – nasi pomeni po indonezijsko
riž, goreng pa pečen, in z mie goreng – mie
so rezanci, pečeni rezanci v kombinaciji
z vsemi možnimi omakami in prilogami.
Sama jem večkrat kar na ulici, saj tako najbolj začutiš in spoznaš hrano neke dežele.
Za poobedek si privoščimo v posebnem testu pečene banane. Njaaaami. V misli se mi
za trenutek zaradi vsega doživljanja prikrade pesem Oliverja Dragojeviča Ma Čaa je
život nego fantazijaaa ...
Po Javi in po celotni Indoneziji so naša prevozna sredstva kombiji, ki so včasih bolj, včasih manj udobni, ladje in seveda dvakrat zaradi velikih razdalj tudi letalo. Nadaljujemo
pot po Javi, naša naslednja točka postanka
je na vzhodu Jave vulkan Bromo.

hoditi nazaj proti mestu, kjer smo pustili džipe. Pot nas vodi mimo številnih stojnic domačinov s pravo domačo indonezijsko hrano z
rižem, z jajci, z najboljšimi mali bananami,
kokosovim mlekom in seveda zame najpomembnejšim črnim napitkom - kavo. Na hitro si privoščimo skodelico prave Java kave
in že oddrvimo naprej proti ogledu notranjega kraterja vulkana Bromo. Do samega
vznožja nas vodi pot po čudoviti pokrajini iz
vulkanskega peska. Na vrh vulkana Bromo
se je do kraterja možno povzpeti s konji, vendar jaz sem vendarle doma iz gorskega sveta, in se z nekaj sotrpini povzpnemo kar peš.
Vulkan Bromo še vedno v svoji notranjosti
brbota in opozarja na dogajanje globoko v
sebi, zato kar hitro odhitimo nazaj in naprej
proti hotelu, proti zajtrku, ki ga že vsi že zelo
težko pričakujemo. Takoj ko pozajtrkujemo,
nas že čakajo kombiji in otok Java je vedno
bolj viden samo še v zadnjem ogledalu, mi
pa smo že v pristanišču in čakamo na ladjo,
ki nas bo skozi Balijsko ožino prepeljala na
otok Bali.
Otok Bali je najbolj turistični otok izmed
vseh v Indoneziji, vendar je zaradi »must
see« opredelitve tudi za nas obvezna točka
postanka in ogledov. Bali, ki ga imenujejo
tudi hindujski otok bogov in templjev, je tudi
gospodarsko najbolj razvit.
Medtem ko čakamo na trajekt za Bali, se ulijejo tako velike kaplje dežja kot oreh, vendar
je v slabi uri in pol vsega deževnega razkošja konec, mi pa smo v tem času tudi že na Baliju. V mestu Pemuteran si najdemo čudovite
bungalove sredi pravega tropskega rastja
in že kujemo načrt poti za naprej. Sledi dan,
namenjen snorklanju - potapljanju in uživanju na belih plažah Balija. Kar veliko število
se nas odloči za snorklanje, zato se z lokalnimi fanti na posebnih, za ta namen prirejenih
ladjah odpeljemo do narodnega parka, otoka Menjagam. Čisti raj na zemlji in čudovit

Vulkan Bromo

Naše vožnje so kar avanturistične, nekaj zaradi kaosa v prometu, druge pa zaradi kombijev, kjer ne veš, ali ima klima funkcijo, da
te hladi, ali je namenjena temu, da nas skuri.
Po nekajurni vožnji prispemo v vasico pod
vznožjem vulkana Bromo. Z lokalnim vodičem se dogovorimo, da se dobimo ob dveh
ponoči in se z džipi odpeljemo do zunanjega
kraterja vulkana. Tam pričakamo nepozaben sončni vzhod, nakar kar hitro začnemo
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koralni greben nas v vodi zadrži več kot pet
ur. Popolnoma me prevzame podvodno bogastvo rib različnih barv in oblik, koral ter
drugega podvodnega bogastva, kjer prvič v
živo vidim ribo nemo – ja, res taka, divja v
barvah.

Plavajoči tempelj
Riba nemo in podvodni svet Indonezije

Vozimo se skozi pokrajino bujnega tropskega rastja, kičasto lepih riževih teras, zanimivih slapov, plantaž kave in mističnega
templja, za katerega se zdi, kot da lebdi na
gladini jezera Brentan.
Po nekajurni vožnji prispemo v Ubud. To je
mesto, ki popotniku nudi vso udobje in ga
hkrati nagradi s svojo nepojmljivo naravno
lepoto, je mesto umetnosti in kulture Balija. Še isti dan obiščemo naravni rezervat
Monkey forest - Opičji gozd. Pred odhodom
nas opozorijo, da naj vse predmete, ki so pomembni za našo nadaljnjo pot, pustimo raje
v hotelu, ker da imajo opice s turisti včasih
čisto svoje načrte. Ko pridemo v gozd opic,
preizkusim to opičjo iznajdljivost. Takoj ko
dam roke v žep, že od vsepovsod priletijo
opice in začnejo kar same od sebe raziskovati notranjost mojega žepa. Nakar se ena
z vso svojo opičjo samozavestjo sprehodi do
moje rame, se grofovsko usede in si privošči siesto, kot da je moja rama edina stolu
podobna formacija v tem gozdu. Po obisku
opičjega gozda si pogledamo terasaste plantaže riža, ki so značilne samo za otok Bali,
in poskusimo najdražjo kavo na svetu - Kopi
Luwak. To je posebna kava, ki jo iztrebijo
lisici podobne živali, imenovane Cibetovke.
To kavo pridobivajo tako, da te živali pojejo
kavo, še iz listov, nato se v njihovem telesu
zgodi neka oblika fregmentacije in potem,
ko to kavo iztrebijo, jo domačini posušijo in
prepražijo. Čista zmes te kave je res preg-

Po petih urah snorklanja veselo utrujeni še
malo poležavamo na plaži s kot sneg belim
peskom in modrim morjem. Čisto odtujeni
zaradi lepot podvodnega sveta sploh ne opazimo oz. občutimo, da sonce pa vseeno dela
s polno močjo, kljub vlagi, ki je res visoka.
Po prihodu v bungalove sledi presenečenje
v smislu 'rdeči kot raki'. Naslednje dni zato
preživimo vsi bolj kot ne v smislu izogibanja
soncu in mazanja z aloe vero, ki raste tam
res na vsakem vogalu, tako da samo odrežemo liste, jih prerežemo in se namažemo
s sluzasto zmesjo v sredini; vsi smo pač bolj
za bio ;)! Sledi vožnja do obmorske vasice
Lovina, tam je nekakšna nizkocenovna varianta dopustovanja domačinov, in naprej do
mesta Ubud, ki leži nekje na sredini otoka
Bali.

Riževe terase Balija
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rešno draga, cena za 10 dag je 50 eur, okus
pa, jaa, res nekoliko drugačen, vendar je Ernesto Illy tudi vreden svoje skodelice dobre
kave, sploh če je pravilno pripravljena. Ubud
je stičišče balijske obrti in umetnin, kjer so
ulice razdeljene na glavno ulico in stranske, ki pa so znane vsaka po svoji obrti in z
obrtjo povezanimi posebnostmi. V Ubudu si
vzamemo čas tudi za pravi tropski rafting
po divji soteski prave džungle, ponekod tako
ozke, da se z našim raftom komaj prebijemo
skozi, vendar adrenalin prepoji vse dele telesa in skrb, da imam res preveliko čalado za
mojo glavo, postane kar naenkrat postranska stvar. Sama sem res komaj čakala na
ta adrenalinski podvig po reki, ki je označena s tretjo stopnjo težavnosti, čeprav je utrujenost na koncu še kakšno stopnjo višja.
Tako ima Bintang in riba, zavita v bananin
list (v Indoneziji zelo veliko stvari pečejo ali
zavijajo v bananine liste, saj ima tako hrana
poseben okus in je zavita tudi dlje časa sveža!) z base wangen omako (to je omaka iz
aromatičnih semen in oreščkov, pripravi se
iz več vrst popra, koriandra, sezama in muškatnega oreščka) ter za sladico črn rižev
puding res posebno težo, jaz mu rečem kar
kosilo zmagovalcev. Dnevi minevajo, pred
nami pa je še nekaj Balija, Gili Travangan in
divji Lombok. Po zanimivih dneh Ubuda se
zjutraj znova vsi zadovoljni usedemo v svoje kombije, jaz jim pravim kar rakete, in se
odpeljemo do vulkana Batur, kjer se na eni
strani pod njem razprostira čudovito jezero,
na drugi pa so še vedno vidne posledice izbruha lave izpred petih let, ki je za sabo pustil pravo razdejanje in z zemeljskega površja
izbrisal tri vasi. Teh nekaj dni Balija smo res
precej časa v kombijih, saj so razdalje kar
velike.
Naše potovanje nas vodi mimo opevanega
templja na vodi do famozne Kute-Bali, kjer
se je pred leti zgodil bombni napad v eni izmed diskotek, kjer je umrlo 180 ljudi. Kuta
je turističen, surfarsko pivski raj in zadnje
mesto našega potovanja po otoku Bali. V
Kuti prenočimo v hotelu z bazenom in se

zjutraj kar zgodaj odpeljemo do pristaniškega mesta Pandang baia, kjer je naša izstopna točka z Balija in posledično vstopna za
Gili Travangan. Otoki Gili so razdeljeni na
Gili Travangan, žurerski in najbolj zanimiv
otok, Gili Meno in otok eksotičnih porok Gili
Air. Zavoljo hitrega katamarana smo v dveh
urah in pol na Gili Travanganu.
Otok popolnoma osupne s svojo divjo lepoto, res prijaznimi domačini in s tem, da so
na otoku edino prevozno sredstvo kolesa in
konjske vprege. Otok je dolg tri kilometre ter
širok dva, zato mi prav tu na Gili Travanganu uspe le-tega prekolesariti petkrat v enem
dnevu (več ne gre, zaradi trenutnega, malo
bolj toplega ozračja, temperatura je bila 37
stopinj celzija!), kar je pač posledica mojega
pomanjkanja intenzivnega gibanja za časa
ustvarjanja indonezijske zgodbe.

Riževa sladica, zavita v bambus, skuhana in popečena, in ribja tržnica na Gili Travangan

Na otoku ostanemo tri dni: jemo samo ribe,
pijemo sveže stisnjene sokove, zelo dober
avokado juice, ananas juice, sama pa se
večkrat sprehodim tudi med domačine v
notranjost otoka, kjer spoznavam vse, kar je
njihovega in domačega. Tam poskusim tudi
v bambusu skuhan riž, popečen in sladkan
s palmovim sladkorjem, ki ga na otoku prodaja gospa s šestimi otroki; kupim 3 porcije
(oči so pač vedno tiste najbolj lačne), plačam
pa jih deset, kar je še vseeno za naše razmere čisti drobiž, vendar sva tako res najbolj
zadovoljni obe. Zvečer se dobimo z ekipo in
gremo na večerjo na t.i. odprto ribjo tržnico
in kuhinjo travanganovih vseh vrst slaščic.
V vseh pogledih, neprecenljivo! Na tem otoku res degustiramo v vsem in rečem vam,
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življenje je res lahko »pogača«, le 'speč si jo
mormo znat'!

Vasica prebivalcev Sasak na Lomboku in njihovo
ognjišče
Gili Travangan

Polni pozitivnih 'vauuu' vtisov se po treh
dneh vkrcamo na ladjo za Lombok, pol ure
vožnje in že smo na otoku Lombok. Zanj izvem, da so tu domačini bolj neprijazni kot
drugod na našem potovanju in da ne marajo turistov, prijatelj pa ve povedati, da so jih
pred osmimi leti kamenjali, ko so prišli v to
isto pristanišče. Občutki v pristanišču otoka
Lombok so zato čista mešanica pozitivnih,
začudenih in pričakovanj povnih emocij.
Vendar sem osebno mnenja, da se dobro z
dobrim vrača in komaj čakam, da spoznam
Lombok v vsej svoji še s turisti nedotaknjeni
lepoti. V pristanišču si organiziramo naše
rakete - kombije in se odpeljemo v notranjost
otoka, v gorsko vasico Senuru pod famozni
vulkan Rinjani, ki najvišji vrh otoka. Željo po
vzponu na 3.726 m visoki Rinjani opustim po
pregledu vremenske napovedi, kjer mi lokalni vodič ve povedati, da v primeru slabega
vremena nimaš res nič od vzpona pa še zadnja dva dneva bosta res polno zasedena.
Iz območja nacionalnega parka Rinjani se
odpeljemo pogledat tipično vas avtohtonih
prebivalcev Lomboka etnične skupine Sasak (Na Lomboku živi 85 % pripadnikov Sasakov).

Tu ljudje živijo na čisto primitiven, njim edini poznani in sprejemljiv način. Zamislim se:
otroci nimajo tablic ne nike copat, vendar ko
jih pogledam v oči, jim žarijo kot majhni ogenjčki, igrajo se s tem, kar najdejo v gozdu,
in sama jih zelo razveselim, ko jim razdelim
pisala, ki jih prinesem od doma, z mislijo, da
bodo lahko vsaj kaj napisali.
Res me ta Indonezija vsak dan znova napolni z energijo in s spoznanjem, da sem najbrž
res predolgo časa odlašala s spoznavanjem
tega zanimivega azijskega konca sveta.
Ker našega popotovanja še ni konec, sem
kar malo pomirjena v želji, da te zadnje dni
še na polno preživljam in doživljam. Za zadnja dva dneva se dogovorimo za izposojo
skuterjev, čeprav me kar malo začrviči v trebuhu - prvič na 125 kubičnem motorju, ne
vem, kako bom to sploh odfurala. A se hitro
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vpeljem, čeprav vožnja po levi zahteva kar
nekaj privajanja, da o prometu sploh ne govorimo. Lokalna agencija nam priskrbi skuterje, ki izgledajo kar sprejemljivi, vendar
čelad ne vidim nikjer.

ko se vozimo po luknjastih cestak Lomboka,
včasih ne vem, a bi držala motor ali čelado,
da mi je ne odnese. Naš namen je s skuterji
raziskati južni Lombok in najlepše plaže otoka. Res nam uspeva in na vsaki plaži, ki je
za nas dovolj lepa (kar so v bistvu vse), se ustavimo, skopamo, kaj pojemo, pokramljamo
z domačini in že delamo načrte za naprej.
Bencina nam kar hitro zmanjka in prijazen
domačin nam razloži, da ga lahko kupimo
kar ob cesti, v litrskih flašah, kjer tudi izvemo, da je pregrešno poceni - za liter odštejemo le 20 centov. Zadnji dan v Kuti Lombok
mine v žurerskem vzdušju, poslavljanju in
obljubi, da se še vrnem, saj je bil to le en mali
del vsega lepega, divjega in izzivov polnega
v Indoneziji. Tako sem že z mislimi na poti
domov, v domači rutinirani vsakdanjosti, ki
me tam že nestrpno pričakuje, jaz pa njo seveda neizmerno manj veselo!
Iz vsega doživetega izziva so mi zato še kako
blizu besede iz knjige Izziv iskanja, nam
vsem znanega Črnjana: »Potovanja! Vedno
se začnejo in končajo doma. Zakaj potem
sploh so? Čemu so namenjena? Vsemu, kar
je vmes, med začetkom in koncem: pričakovanju, strahu, izzivu, preizkušnji, doživljanju, spoznavanju, bogatenju, spreminjanju
... da, predvsem spreminjanju samega sebe!«
Res Pod to se lahko v celoti podpišem tudi
sama ...
Hkrati pa se mi po glavi že odrola film za
naslednje leto. Kam me bo tokrat odneslo?
Nekam zagotovo. Bo končno le prišla na
vrsto meni najljubša Južna Amerika? Vse je
mogoče, saj je nemirnost duha po odkrivanju, bogatenju in spreminjanju samega sebe
le prevelik izziv za prihodnost!
SALAMAT TINGGAL – na svidenje ...

Skuter rodeo po otoku Lombok in novodobna
bencinska črpalka

Povprašam fanta, kje so čelade, on pa mi odvrne, da jih tu ja ne potrebujemo, hehe, se zasmejim in mu razložim, da jih mi nujno tu res
nujno potrebujemo. Malo je slabovoljen, vendar se odpravi po teh trinajst čelad in v treh
urah smo nared za Lombok moto avanturo.
Moja čalada je kot za čuda spet prevelika in

Darja Jernej

Fotografije za to številko cajtng so prispevali tudi:
Lucija Pušnik, Nada Vačun, Nale Ramiz Haznadar, M. Simetinger …
Žal imen vseh avtorjev nismo prejeli.
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Na tisoče lučk je utripalo na zelenih vejah
in pisane igračke, takšne, kot jih je videla
v izložbah trgovin, so samo čakale, da bi se
z njimi kdo poigral. Proti njim je iztegovala
drobni ročici, ko je vžigalica dogorela. Lučke
so se začele dvigovati vse više in više, dokler
se niso združile z zvezdami na nebu. Tako
je zapisal pravljičar Andersen v svoji zgodbi o deklici z vžigalicami, ki prezebla sanjari pred razsvetljenim oknom, za katerim je
topla soba in v njej okrašeno drevo. Zgodba
nam potrjuje, da so praznično evforijo s pričakovanjem obdarovanja in ozračjem, ki ga
pričarajo dišeče sveče in božično okrasje,
poznali že pred mnogimi leti. Deklica z vžigalicami je simbol nasprotja: osamljenosti
in pomanjkanja v času vsakršnih presežkov
veselega decembra.

vest in občutek pripadnosti. Znana psihoterapevtka Vesna Jarc pravi, da je pomembno
vedeti, da biti sam še ne pomeni osamljenosti, saj nekateri izberejo bolj samotno življenje, ki jim pomaga, da se napolnijo z energijo, in jih osvobodi neželenih medsebojnih
odnosov. Po drugi strani pa je osamljenost
občutek praznine in hrepenenja. Vsi smo se
več ali manj že srečali z obdobji žalosti in bolečine. Takšna boleča stanja se pojavijo kot
reakcija na različne življenjske okoliščine,
kot so npr. prenehanje ljubezenske zveze ali
ločitev, preselitev, zamenjava šole ali službe, smrt bližnjega. Četudi je to neprijetno,
je znosno, dokler vemo, da je samo začasno
stanje – ki ne sme trajati. Večini to stanje
postane motiv za srečevanje s prijatelji, iskanje novih hobijev in druženje v skupine podobno mislečih.

Zgodba o vžigaličarki govori o materialni
revščini in hrepenenju po vsem, kar imajo
drugi in kar je družbeno pričakovano. Je
tudi prispodoba duševne stiske in duhovnega hrepenenja, ki se zgodi ravno v času preobilja. Je nasprotna stran veselja, ljubezni in
uživanja. To je tleča osamljenost v času, ko
naj bi bilo druženje na vrhuncu in privre na
površje z bolečino. Veliko je zgodb ljudi, ki so
osamljeni, ker živijo daleč stran od družine,
od svojih ljubljenih. Odsotnost partnerja ali
bližnjih odnosov z ožjo družino se zdi v tem
času še posebej neprijetna. Decembrski prazniki pripeljejo skupaj ljudi, ki drugače ne
morejo biti skupaj; praznični trenutki obudijo spomine in pričarajo nostalgijo za dobrimi starimi časi.
»Sladko grenka nostalgija nam lahko pomaga, da se počutimo povezane, lahko pa je sol
na rano za tiste, ki preživljajo težke čase.«

KRONIČNA OSAMLJENOST
Kronična osamljenost je stanje pasivnosti, občutka osamljenosti, ki ga kronično
osamljeni ne presežejo. Vodi jih v jok, čezmerno posedanje pred televizorjem, uporabo pomirjeval, drog, prenajedanje in popivanje. Za tako stanje je navadno več vzrokov:
oseba se počuti drugačno, nerazumljeno,
ima slabo samopodobo in slabo razvite socialne veščine, slabe izkušnje v odnosih …
Ta tiha epidemija osamljenosti pa ne zajeda
samo starejših, ločenih, vdovcev, zapuščenih
ali drugače prizadetih. Dokazano je, da zaradi osamljenosti najbolj trpijo mladostniki,
ki se vse pogosteje ubadajo s socialnimi fobijami, ki jih vodijo v globoke osebne stiske.
Zatekajo in skrivajo se v spletnih klepetalnicah, mislijo, da imajo veliko prijateljev, pa v
resnici ni tako,v novoletni evforiji pogrešajo
objem.
Pomagajmo sočloveku, omogočimo mu, da
se bo ob nas počutil sproščeno! Vsi čutimo
malce tesnobe na začetku novega odnosa,
vendar se potrudimo in pozabimo na svojo
tesnobo in se potrudimo zmanjšati tesnobo
sogovornika. Če se dobro počutite v neki

OSAMLJENOST
Velikokrat se zgodi, da se ljudje počutimo
čustveno odmaknjeni, osamljeni v sobi, polni
ljudi. Takrat se vprašaš, kdo si v primerjavi z
drugimi. Naši odnosi in povezanost z drugimi nam pomagajo prepoznati našo samoza42

družbi, ki vas ne utesnjuje, se bodo tudi drugi sprostili ob vas.
Sama pa sem trdno prepričana, da je PLES
tisti, ki osvobaja in daje smisel. S plesom se
človek osvobodi vsakdana, se okrepi in za
nekaj časa zapusti realni svet. Ples človeka
je star že okoli 40.000 let. Ritmično gibanje
telesa po določenem taktu pa je nekaj, kar
pozna samo človek. Živali praviloma ne plešejo, če pa se ritmično gibljejo, ima to drug
pomen kot pri človeku. To, da ples ugodno
vpliva na naše telo in duševnost, je že dokazano. Tisti starejši, ki redno plešejo, le redko zbolijo za demenco, multiplo sklerozo in
tudi za parkinsonovo boleznijo; to je potrdila
ameriška raziskava, ki je trajala pet let, in
sicer so opazovali 469 udeležencev, starejši
od 75 let.

ki sem jih kasneje pridno utrjevala in svoje
znanje predajala mladi generaciji, tako v
okviru TVD Partizan kot tudi v obliki krožkov in priprav na valeto. Črna je dolga leta
veljala za zadnjo postajo veselih ljudi na Koroškem. To pa zato, ker se je v Črni nekoč veliko plesalo in pelo. Ker plesi kot plesi izgubljajo na pomenu, jaz izkoristim vsako zvrst
glasbe, vsako priložnost, ki se mi nudi, vsako
družbo, ki je pripravljena, da se mi pridruži
v plesu. Trenutno sem se pridružila skupini
svojih bivših sodelavk, ki pod vodenjem Katje Srebre pleše Bachove cvetne plese. Ti plesi so sodobna, a hkrati prvinska nadgradnja
starodavnih skupinskih plesov, ki temeljijo
na vzorcih rastlin.
Največkrat pa plešem doma, plešem s seboj,
takole:
Stojim sredi prostora, sama, zravnana sem,
sliši se glasba.
Roka se mi sama od sebe dvigne in mehko
zaokroži …
Moje telo ji sledi in smer je rojena. Visoko,
še višje,
vedno višje … globok predklon … sem in tja …
pa zopet gor in dol, naprej, nazaj in okrog …
noge poslušno sledijo, p l e š e j o.
Mehko, nežno, strastno, divje …
Počasi roke obmirujejo.
Upočasni se ritem nog, telo obmiruje,
glasba utihne …
Objame me mir in občutek zadovoljstva.

PLEŠEM, TOREJ SEM
Najbolje je seveda, če se začnemo s plesom
ukvarjati že v zgodnji mladosti, saj to ugodno vpliva na otroško duševnost in tudi telo.
Ples naj bi bil v evoluciji zato tako pomemben, ker je povečal duševne in psihične sposobnosti človeka. Mogoče je človek postal to,
kar danes je, le s pomočjo plesa. Ni namreč
etnične skupine na svetu, ki ne bi imela glasbe in ne bi plesala. Družba brez glasbe in
plesa ne bi preživela. Ples osvobaja človeka,
mu daje smisel za skupnost in je gonilna sila
napredka. Že od nekdaj je bila ekstaza plesa
za človeka neke vrste omama, ki ga je osvobajala bede lastnega obstoja in mu omogočala vstop v duševne sfere vesolja. S plesom
se človek osvobodi vsakdana, se okrepi in za
nekaj časa zapusti realni svet. Ko se vrne v
ta svet, se lahko spremeni in oblikuje drugače. Tako je ples kot ena najstarejših izraznih
oblik človeštva prispeval k temu, da smo to,
kar danes smo – zelo zapleteno živo bitje.
Jaz sem oseba, ki zelo zelo rada pleše. Že
zelo zgodaj mi je ples zaznamoval življenjsko pot, saj sem se lahko preko telesne vzgoje ritmično udejstvovala. Obiskovala sem
različne plesne tečaje, različne zvrsti plesa,

DECEMBER se počasi izteka, samo malo še,
pa se bomo zbudili na najdaljši dan v letu.
Ker so vsi koledarji narejeni tako, da se zadnji list konča 31. decembra, od dneva, ki sledi,
pa zahtevamo nove priložnosti, nove prigode in sploh vse najboljše, je treba tiste dneve
pred koncem pospraviti staro leto. Tudi kadar je res, da si ga nismo krojili sami in nam
je bilo pretesno ali prekratko, predolgo ali
pregrobo, ga ni vladarja, ki bi imel tolikšno
moč, da bi nam lahko zmešal poslovilni napitek. Preveč trpkih spominov zanesljivo pokvari lepe trenutke, brez katerih ne mine
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nobeno leto, pa če imamo zasluge za to ali
ne. Med slabimi spremljevalci iz odhajajočega leta je tudi slaba vest, vsiljiva družica samotnih ur, ko vsakdanje obveznosti in tekma
s časom ostanejo pred vrati.

Jaz vam, dragi bralci in bralke naših cajtng,
v prihajajočem letu želim velik kolač sreče,
ki je zelo poceni in ga lahko napravi vsak.
Za srečo ni potrebno veliko, saj so osnovne sestavine v vsakem srcu in glavi. Najpomembnejše so ljubezen in misli na bližnje,
nepogrešljiva sta tudi nasmeh in ščepec
časa, ki ju odmerimo po občutku. Vse glavne sestavine je treba mešati z veliko mero
pozornosti, po želji pa jih lahko začinite še
s svojim najljubšim vonjem ali čutno glasbo.
Ko začutite, da je kolač sreče pečen, ga še
toplega ponudite svojim najbližjim s toplimi
željami za prihajajoče leto 2015.

VOŠČILA, DARILA, OBISKI
Če v vsem letu, od 1. januarja do danes, ni
bilo časa, že ni bilo tako nujno, ne po srčnih
in ne po drugih zakonih, da bi si bilo treba
težiti vest. Za ljudi, ki nam ogrejejo srce, ne
glede na agregatno stanje in vrsto ljubezni, zaradi katere kdaj pa kdaj začutimo, da
nismo sami v vesolju, pa si je vedno vredno
ukrasti nekaj minut in jim na roke napisati
voščilnico, takšno pravo, ki jo prinese poštar.
Kajti nič ni bolj postanega kot včerajšnji čaj
(s klinčki ali brez) in verižni, brezosebni esemesi na silvestrsko noč.

VIRI: psihoterapevtka Vesna Jarc, psihiater
Jože Meglič, Danica Petrovič
Vaša LENČKA

ZAHVALA
Donatorjem in vsem, ki ste priskočili na
pomoč pri zbiranju sredstev za nakup,
nabavo in montažo klančine za dostop
do stanovanja z invalidskim vozičkom,
se iskreno in iz vsega srca zahvaljujem.
Zaradi gibalne omejenosti smo invalidi na invalidskih vozičkih največkrat
odvisni od pomoči drugih, današnja
tehnologija pa omogoča vsaj nekaj samostojnosti. Vendar pa je večina teh pripomočkov dragih, invalidska pokojnina
pa je za nakup take opreme premalo. Z
organizacijo koncerta, dobrodelne tekme in zbiranjem odpadnih zamaškov
smo uspeli zbrati dovolj denarja za nakup klančine, nesebično pomoč pa so
prijatelji ponudili tudi pri izbiri, nabavi
in montaži le-te.
Zaradi vseh vas bo moje življenje v prihodnosti precej lažje. Hvala vam.

Otvoritev trgovine Bonademi

Pavel Kos
Septembrski pohod Podpečanov čez Peco
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FOTOREPORTAŽA
JESENSKI ČAS NEKOČ IN DANES

Črnjanski harmonikarji so igrali na kolinah

Črjanski pobi so nazdravili z mladim vinom

MePZ Franc Piko je predstavil jesensko kuho,
peko in druga opravila

Mladi so poudarili pomen Primoža Trubarja

Pevci MePZ Mato so se povzpeli na planine

V jeseni se začne šola, ki pa je tudi zabavna
Foto: Dani Gregor
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PETROV KOT(L)IČEK

Še nekaj receptov iz zbirke dr. Marjana Erjavca »Zapiski starega samskega gurmana«,
zdaj že pokojnega univerzitetnega profesorja in primarija, raziskovalca, prevajalca
in jazz trombonista. Avtor je na šaljiv način
zbral kulinarične nasvete z vseh vetrov, dodal svoje kuharske izkušnje, vse skupaj pa
začinil s sočnim jezikom in zabavnimi komentarji.

Stara ljudska balada
Je mlado dekle šlo nekoč v tujino,
odšlo v daljni, širni tuji svet.
Ko v svetu tam si srečo je iskalo,
jo dolga pot zapelje v temni gozd.

SARME IN DOLME
Sarme in dolme vsebujejo sesekljano čebulo in špeh, ki ju pražiš z mesom ali kranjsko
klobaso in ohladiš. Dodaš jajce, napol kuhan
riž, peteršilj in poper. S tem polnijo pri nas
paprike, bučke, na Turškem pa tudi skledice,
ki jih z andohtjo naluščijo iz velikih prevretih
belih čebul. Dolme kuhaš na majhnem ognju
ali v pečici, zalito z malo juhe ali paradajz
zosa.
Ena je grška. Nadevu iz popraženega mletega mesa in kuhanega riža primešajo nasekljanih rozin ali pinij in kar precej naribanega ovčjega sira. To zalijejo z debelim
paradajzovim zosom, pokapajo z oljem in
dajo za 45 minut pokrito v zmerno pečico,
po potrebi dolivajo vode.
Provansalska terja mešano mleto meso,
popraženo na česnu in čebuli. Ohlajenemu
primešajo rumenjak, sardele, sol, poper in
sladko papriko. To zavijejo v oparjene liste
sladkega zelja in mučijo 2 uri na majhnem
ognju.
Arabske dolme odpadejo, ker potrebuješ kamelje meso in Amerikanca v razsolu.
Španci delajo tudi vegetarijanske dolmice. V
čolničke iz bučk nalijejo paradajzove salse,
jih zlože v pekač, posujejo s parmezanom in
maslom ter pečejo 20 minut na 200 stopinjah.

Po poti se ji mladi fant približa,
v roki nož in strašno ji grozi:
»Denarja daj, če ne, pa moraš umreti,
umreti ti, ker jaz razbojnik sem.«
»Denarja nimam, vzemi mi življenje,
čeprav sedaj najlepše mi cveti.«
Raztrgala obleko s svojih prsi:
»Zabodi nož, naj teče rdeča kri.«
Ko se mladenič z nožem približuje,
na njenih prsih sliko ogleduje:
»Saj to je slika moje ljube mame,
oprosti mi, pred tabo brat stoji.
Dvanajst je let, odkar sva šla po svetu,
dvanajst je let, odkar se vid'la nisva več.«
Objame jo, poljubi ona njega:
»Saj morda zdaj bo nama lepše šlo.«
(Zagotovo pesem pozna kak starejši bralec/
bralka, tudi besedilo verjetno ni povsem natančno, vendar je kljub temu vredno zapisa.)
Povedal in zapel Doro Bratina,
zapisala MaRe.

Peter Lenče
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FOTOREPORTAŽA

DOGODKI

Otvoritev prenovljenega vrtca Kralj Matjaž

Simbioza - medgeneracijsko sodelovanje

Peka diabetičnih keksov

Župani Mežiške doline v Olimpijskem muzeju
S fotografske razstave Romana Abrahama

60 let POŠ Koprivna
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Anica Pogorevčnik, Rudarjevo 31, Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
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, december 2014.
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