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ŽUPANOV UVOD
UVODNIK
»Bog, nakloni mi sposobnost, da sprejmem
stvari, ki jih ne morem spremeniti,
pogum, da spremenim tiste, ki jih lahko, in
modrost, da razlikujem med njimi.
Umetnost modrosti je v tem, da veš, kaj moraš spregledati.«
			
Sir Wiliam James
V jeseni je bila uradna otvoritev prenovljenega centra.

Podobno, kot je predsednik naše vlade ob
priliki na novinarski konferenci vzkliknil:
»Danes je fantastičen dan!«, bi tudi jaz lahko
vzkliknil: »Letos je bilo fantastično leto!«
Marsikdo se bo vprašal: Le kako, le zakaj?
Povsod recesija, velike gospodarske težave,
povečana nezaposlenost … Res se nas je tudi
to dotaknilo, morda le nekoliko manj kot
druge kraje.
Kar nekaj odgovorov se mi zdi pravih na to
vprašanje. Naša industrija je dokaj trdna; po
začetnem stresu si je hitro opomogla in proizvodnja akumulatorjev, svinca in drugih
stranskih proizvodov je ostala. Navsezadnje
smo pred kratkim še govorili o teh direktorjih kot o dokaj zahtevnih, a vendar se je izkazala njihova dobra vizija in njihovo delo
je postalo cenjeno doma, v državi in celo v
veliko državah sveta.
Tudi CUDV, ki prav tako zaposluje veliko število domačinov, si je znal izboriti potrebna
sredstva za svoje delovanje. Tudi tu je zasluga ravnatelja.
Brez pretresov tudi v Črni ni šlo. Kar nekaj
ljudi je izgubilo službe v okoliških krajih in
število nezaposlenih se je povečalo. Z različnimi ukrepi tu pomagamo, npr. z javnimi deli na Občini in v ustanovah, kjer smo
ustanovitelji in soustanovitelji, z različnimi
ukrepi blažimo socialne probleme (enkratne denarne pomoči, pomoč dijakom in študentom z regresiranjem prevozov, nudimo
pomoč domačim podjetnikom za lažjo nabavo proizvodnih sredstev, s sredstvi sodelujemo pri garancijski shemi RRA Koroške, kjer
lahko podjetniki dobijo garancijo za kredite,

s subvencijami pomagamo ljudem plačevati
stanarine, dolžnikom pomagamo tudi z dogovornim obročnim odplačevanjem dolga)
in še so tu drugi ukrepi, s katerimi pomagamo revnejšim (brezplačno smučanje otrok,
pomoč pri 11. šoli – šali, pomoč pri letovanju
otrok, pomoč pri organiziranju šol v naravi,
končnih izletih ipd. ).
Naj se vrnem k trditvi, da je za nami uspešno
leto. V naslednjih vrsticah bom poizkušal povedati nekaj o glavnih projektih in o stanju
na njih.
OSNOVNA ŠOLA IN TELOVADNICA
ČRNA
Končani sta dve etapi največje obnove osnovne šole in telovadnice Črna. Za v prihodnje
nam ostane le še obnova »stare šole« in ureditev okolice. Na dosedanje delo smo izredno ponosni, kajti obnovili smo vse potrebno
v telovadnici in »novi šoli« ter pridobili čudovite prostore, kot so knjižnica, za delo učiteljev zelo lepa zbornica, učilnice za glasbeno
šolo, učilnico za multivizijske predstavitve,
nove prostore za šolsko zobno ambulanto in
dodatne kabinete.
Še posebej smo ponosni na dve stvari: na
moderno plezalno steno, za katero smo večino sredstev pridobili iz evropskega projekta
Karavanke – prihodnost EU, in na naše tradicionalno sledenje cilju INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA z dvigalom za učence, ki
so bodisi težje gibljivi ali so na invalidskem
vozičku.
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VODOVOD TOPLA
Tudi tu smo pred koncem, kajti manjka le še
primerna razbremenitev tlaka (razbremenilni bazen). Meni ta projekt veliko pomeni,
kajti v minulih letih sem vanj vložil precej
dela, poznanstev, energije in na račun tega
imam morda kakšen siv las več.
Vsi smo v pričakovanju koncesije za gradnjo
male hidroelektrarne na vodnem viru.
Projekt bo zaključen do prvega četrtletja v
prihodnjem letu (brez MHE).

POKOPALIŠČA
Tudi na pokopališčih smo aktivno delali. V
Črni je tik pred dokončanjem lepa nadstrešnica pri mrliški vežici in v Javorju je med
grobovi na novo speljana tlakovana pot. Res
nov videz tega starega, zanimivega pokopališča.
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
TIC TOPLA
Tri leta star projekt je dokončan. O samem
projektu je bilo v prejšnjih letih že kar nekaj
napisanega, manj pa je znanega o dodatni
vsebini. S Koroškim pokrajinskim muzejem
se nam je uspelo dogovoriti, da bo na stičišču
Meže in Tople stalna zbirka ČEBELARSTVO
NA KOROŠKEM. Torej poleg rudarske in
etnološke zbirke smo v naš mali kraj dobili
še tretjo, prav tako zanimivo zbirko. V tej lepi
brunarici (delo domačega arhitekta Draga
Markoviča) se bodo obiskovalci seznanili s
Črno in Toplo preko predstavitvenega filma
in z razvojem čebelarstva na Koroškem, s
poudarkom na čebelarstvu v Črni.
Ob TIC TOPLA je vse pripravljeno (menda
smo med prvimi na Koroškem) za parkiranje in oskrbo avtodomov.

OBNOVA CEST IZ EVROPSKIH SREDSTEV
ZA REGIONALNI RAZVOJ
Na našem podeželju (Koprivna, Bistra in Ludranski Vrh) smo obnovili dobrih 6 km cest
in dobili čudovit nov most pri Vrabiču na poti
v Koprivno. Sredstva smo prispevali Občina,
Ministrstvo za promet RS in Ministrstvo za
regionalni razvoj RS.
Poleg tega mostu smo v tem letu obnovili rekordno število mostov (Mušenik, Rudarjevo,
Špeh v Jazbini in Fek v Bistri).
SANACIJA POVRŠIN ZARADI PRETEKLEGA ONESNAŽENJA
Tudi tu smo naredili veliko: končali smo projekte po planu iz leta 2008 in vse za leto 2009.
Tu je bilo opravljenega precej dela, kajti težko je kvalitetno voditi delo kar na desetih
različnih lokacijah, kjer nastopata dva izvajalca, in tu je po navadi poostren nadzor in
nenadni zahtevki za dodatna dela (občinski
svetniki, Ministrstvo za okolje RS, ZZV Ravne na Koroškem in krajani).

KROŽIŠČE V CENTRU ČRNE
Že v preteklih Črjanskih cajtngah je ga.
Marta Repanšek pisala o čudovitem »labodu« v Črni in res sem bil vesel tega zapisa
od ženske, ki jo zelo cenim. Navsezadnje, le
kdo ima novo krožišče, tlakovano z domačimi tlakovci, okrašeno z okolju primernimi
vrstami vrtnic, brinja in pušpana in le kdo
ima v njegovem centru spomenik, izdelan
po navodilih Jožeta Plečnika?
Ponosni smo na to krožišče in tudi letošnja
okrasitev le še bolj poudarja najpomembnejše – Plečnikov spomenik. Včasih je potrebno
premagati tudi tradicijo.
HOTEL KRNES
Skoraj tri leta je minulo od zaprtja hotela do
danes, ko ta objekt spet živi. Naj ob tej priliki
zaželim najemniku dobro delo, dovolj gostov

Vrvico sta prerezala naš župan in mag.
G. Ficko, direktor Direkcije RS za ceste.


ŽUPANOV UVOD
in tudi dobre sezone smučanja, kolesarjenja,
pohodništva in drugih dejavnosti, povezanih
s hotelom. Vso srečo.

tih nastalo novega. Ali ni to že skoraj povsem
nov kraj?
Seveda je odprtih še veliko želja in res se ne
da vsega storiti takoj. Potrebno je le malo
potrpljenja. Nekdo mora določati prednosti
(pri tem poizkušamo biti čim bolj realni, strokovni in pravični) in prav škoda se mi zdi, da
tisti, ki na veliko kritizirajo, ne podajo svojih
alternativnih smeri in poti. Tudi kaj njihovega bi bilo vredno upoštevati, bilo bi nam le v
pomoč.
Določanje prednosti je zahtevna stvar. Za
nekoga je najpomembnejši njegov kraj, za
drugega dejavnost (šport, kultura, sociala
…), za naslednjega morda kvalitetno bivališče in okolica in veliko različnega bi še lahko
naštel. A vendar nekdo mora to vse skupaj
zložiti in dati v razpravo in glasovanje.
Verjemite mi, da se držim načela Mihaela
Pupina, ki je rekel:
»Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega, kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel in znal.«
Za konec naj se zahvalim:
- podžupanoma Romani Lesjak in Jožetu Kakerju za korektno sodelovanje in vodenje določenih projektov,
- občinskemu svetu in njihovim odborom za
dobro sodelovanje,
- nadzornemu odboru za korekten nadzor,
- sodelavkam in sodelavcem občinske uprave za veliko dela, ki so ga opravili dobro,
- vsem sokrajankam in sokrajanom za potrpežljivost, ko smo izvajali posamezna dela,
- vsem tistim, ki smo sodelovali pri različnih
dejavnostih na različnih področjih, si kdaj izrekli tudi glasnejšo besedo ali misel in navsezadnje skupaj našli rešitve.

Precej je še manjših projektov, o njih morda
več v prihodnji številki priljubljenih Črjanskih cajtng.
ŽELJE. Naj začnem s projekti. Pomembna so
vsa nadaljevanja že začetih stvari. Tu mislim
na obnovo cestišča od Centra proti Rudarjevemu, zelo si želim razpisa še za zadnjo
fazo obnove šole, ni ovir za razpis za novo
vlaganja države v zmanjšanje onesnaženja v
Mežiški dolini in iskreno si želim več vlaganj
države v regulacijo prepotrebnih hudourniških vodotokov. Črna je znana po mostovih
in upam na nov Prahov most in na obnovljene mostove proti Kramarci.
Seveda si želimo tudi nove mehanizacije in
še kako prav bi nam prišla novejši teptalec
snega na smučišču in stroj za mokro čiščenje cest. Seveda si želim tudi uspeha pri različnih kandidaturah za evropska sredstva
(obnova kulturnega doma, obnova vasi, geološka dediščina … ).
Kot eden tistih, ki ima rad naravo, si želim
tudi še bolj zdravo okolje in čim manj negativnih vplivov nanj (zmanjšano proizvodnjo
peska v Žerjavu). Še pomembnejša pa se mi
zdi moja velika želja: ZADOVOLJNI KRAJANI ČRNE IN NJENI OBISKOVALCI.
Še ena sposojena misel od meni zelo priljubljenega pisca, dr. Antona Trstenjaka:
»Kaj pomaga še tako dvigniti življenjsko raven ljudem, jim nuditi ugodnosti in udobnosti, jih obvarovati celo pred boleznijo in neuspehom, če ne znajo biti zadovoljni. Človek
boleha za čudno nenasitnostjo: več ima, več
bi rad imel. Od tod znani pojav, da je med
ljudmi več nezadovoljstva, čim bolje se jim
godi.«
Včasih sem kar malo razočaran, ko vidim
ali izvem, da ljudje s čim niso zadovoljni. Res
se v zadnjih petnajstih letih (»osamosvojitev
Črne«) v kraju zelo trudimo; navsezadnje le
zamižite in pomislite, kaj je v kraju v teh le-

Spoštovane sokrajanke in sokrajani, želim
vam veliko zdravja, sreče in veliko pravega
zadovoljstva ob prihajajočem, nekateri pravijo, da težkem letu 2010.
Janez Švab,
župan Občine Črna
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O VSEM PO MALEM …
Svet KS Žerjav se je sestal na petih rednih in
dveh izrednih sejah. Skoraj vse zastavljene
cilje smo dosegli, vendar se kot vedno zatakne pri cestni infrastrukturi.
Cesta Žerjav-Špeh ni podobna niti kolovozu, kaj šele tako imenovani JP 234, ki smo jo
nazadnje asfaltirali iz samoprispevka krajanov Žerjava še za časa 'Juge'. Najprej Žerjav–most pri Trostu, potem poravnava pufa
samoprispevka občine Ravne do Oderlapa
in nato v občini Črna na Koroškem do mostu pri Hlevnikovem grabnu. Pot v dolino
potoka Jazbine in v njej živeče prebivalstvo
pa bo, kot vse kaže, prisiljeno nabaviti konje,
saj bo pot preslaba kmalu tudi za terence.
Upam, da vse to ni povezano z obrtjo, ker ‘če
kovačija potrebna bo, da kovač veselo kopita menjal bo, a kdo dobrega kovača našel
bo, da vsa zahtevno delo opravil bo?’
Ali luknja na mostu pri Trostu (strokovnjaki
visokega ranga pri mostu po tihem modrujejo, se še bolj potihem posvetujejo, na ves
glas računajo, ko končno nekaj zgruntajo,
bliskovito zgasnejo), občinski nato zadevo
rešijo, žalostni ob tem ugotavljajo, da tako
kot gospoda hoče, se ne dela, končno s kakšno vrečo asfalta luknjo začasno zadelajo,
čeprav vnaprej dobro vedo, da dolgo to ne
bo zdržalo. In res, v roku 2-3 mesecev je slavna luknja spet pod točko RAZNO na seji sveta KS Žerjav.
Kot vse kaže, bodo načrtovalci oziroma tako
imenovani časovni planerji pravičnega izvajanja programa za izvajanje sanacije okolja
zaradi posledic dolgoletnega rudarjenja in
spremljajočih industrijskih dejavnosti le milostno odločili, da se v letu 2010 končno asfaltira cesta do Havlija; to ni obljuba, je le upanje, da se jim spet kaj ne zapre (spomin, na
primer, o poštenju si ne upam niti pomisliti,
ga ni!).
Podjetje CPM - Gradbeni materiali je v tem
letu vložilo v sanacijo halde in ureditev ter
asfaltiranje dovozne poti do zgornjega tune-

Baje ni potrebna (izolacija namreč)
la preko 500.000 €. Povedati je treba, da so se
dogovorjenega držali. Podjetje tudi drugače
dobro sodeluje s KS Žerjav.
Svet KS Žerjav ima pripombe na prevoz gramoza po državni cesti (baje 3. reda) od bencinske postaje do Jakopca. Za kaj gre?!
Ob tej cesti prebivajo ljudje, resda Žerjavčani, pa vendar ljudje, ne pa požiralci prahu,
na kar so obsojeni, in to brez obsodbe. S povečano proizvodjo v peskokopu se je povečal
tudi eksploatacijski promet, predvsem s tovorjaki, ki nimajo pokritega tovora. Če moraš (peš) do bankomata, otroci in starejši pa
do avtobusne postaje, spoznaš, kaj ti ljudje
trpijo. Kdor mi trdi, da se v Mežici bolj praši
ter da divjajo ti tovornjaki s 70 in več kilometri na uro skozi Mežico, laže. Cesta je zmerom čista, nič prašna, razen v primerih višje
sile (ujme), da pa kdo vozi s 70 kilometri in
več skozi kraj, je pa čista utopija. V Žerjavu
je to vsakdanjik.
Vemo, da tisti oranžni avto, RIKI v Žerjavu
imenovan, veselo čisti v Črni in Mežici, Žerjava in zgoraj omenjenega dela državne ceste pa se izogiba, vemo tudi, da tega ni krivo
vodstvo podjetja, ki je lastnik vozila. Odgovor poznate sami, pa ga bom vseeno povedal. Čisti naj to tisti, zaradi katerega je ta nesnaga na cesti. Drugače bo svet KS prisiljen
krajane pričeti spodbujati k tako imenovani
državljanski nepokorščini, saj dogovorom ni
verjeti, sploh če ima država korist. Dogovor
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se da doseči, vendar sta za to potrebna dva.
V kolikor bo dogovor s KS Žerjav, bomo že
skrbeli, da se bo izvajal, v kolikor bo pa z Občino, pa ne vemo, kako in kje se bo čistilo.
Večkrat me krajani sprašujete po rezultatih
preiskav v zvezi z onesnaženostjo okolja.
Bom odkrito povedal, kako je s tem. Vsi govorimo o odprtosti družbe, o demokratičnosti,
o poštenosti, ko pa se pride do iskanja pisnih
rezultatov preiskav, nastane problem. Pri testnih odvzemih krvi morajo dati soglasje o
objavi rezultatov starši in prav je tako. Ostali rezultati pa se skrijejo po nekih predalih
in da prideš do njih, moraš biti namazan z
vsemi Odisejevimi triki. Vsak mora svoj vir
informacij pač zamolčati, saj lahko hitro kdo
postane brezposeln. Vendar kar vem jaz, ve
svet KS Žerjav, in kar ve svet, veste tudi vi,
spoštovani krajani. Svet pa si ne more privoščiti nepreverjenih natolcevanj.
Pa še nekaj o javni razsvetljavi v kraju. Moram povedati, da tu niso zatajile občinske
službe, pač pa vzdrževalci. Tri dolge tedne
smo jih prepričevali, da luči ne svetijo, šele
po treh tednih so ugotovili, da luči svetijo,
vendar ne ponoči. Še sreča, da to se ni zgodilo v času dolgih noči.
Sedaj pa še kaj lepšega.
Žerjav počasi, pa vendar vztrajno dobiva
novo preobleko, malo se je zataknilo pri
stanovanjskem podjetju ENERGIJA (so baje
suhi, verjetno to ravno ne drži), pa še iz naslova sanacije okolja jim urejamo okolice
blokov, vsaj v Žerjavu.

Še ni ta prava (barva namreč)
Podjetje TAB bo obnovilo most pri Brigatiju,
dela se bodo pričela okrog Miklavža in bodo
trajala nekje do 15. decembra.
Delavski dom je vsak dan lepši, do spomladi
bomo tudi na novo uredili okolico in upam,
da bomo naslednji praznik KS Žerjav praznovali kar pred našim domom, greh ga bi
bilo kje drugje praznovati.
Žal obnovljen delavski dom (dvorana) pač
ne more biti prostor, kjer bi se izvajale kakršnekoli aktivnosti z žogo (govori se o malem
nogometu, eden je celo omenil, da bi s sinom
igral bandminton/vem, kako to gre, najprej
sin in oče, potem sin in prijatelj, potem sin in
prijatelji/potem imajo kjuče vsi in pogoji za
ponovni Sokolski dom so zreli!). Hvala bogu,
da je lastnik Občina in da KS Žerjav upravlja z domom.
Na srečanju starostnikov je bila podana pobuda, da bi se organizirali tečaji plesa. Predlog niti ni slab. Za to je dvorana res kot nalašč.
Pred dnevi sem izvedel, da je po 26 letih ugasnilo Kulturno društvo Žerjav. Najhuje pri
vsem tem je, da o tem nismo bili obveščeni.
Kot vse kaže, je zaspalo za zmerom.
Novoletna okrasitev kraja se bo izvedla nekaj dni za okrasitvijo centra občine in prav
je tako, saj je to tudi naš center.
Dedek Mraz bo otroke obiskal v soboto, dne
26. decembra 2009, ob 17.00 uri v domu tabornikov (tudi ognjemet bo).

Dajmo še katero po domače
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Članom sveta KS se zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri delu in aktivnostih, ki so
potrebne za uspešno delo v krajevni skupnosti.
Vsem krajanom in občanom občine Črna na
Koroškem pa svet KS Žerjav v soboto, dne
19. decemra 2009, ob 19.00 uri podarja novoletno gledališko predstavo (vstopnine ni).
In sedaj tisto najlepše, kar nas osrečuje:
V prihajajočem letu občanom iz srca želim,
da se vsem, res vsem, izpolnijo vse skrite
želje in upanja, predvsem pa zvrhan koš
zdravja.

Miklavž med taborniki, pri medvedkih in
čebelicah. Murenčki so se skrili, prav tako
gozdovniki, ker nič niso dobili, pač niso bili
pridni, saj Miklavž pa ja ve.

Naslednjič pa kaj o tabornikih
in proračunu KS Žerjav

Predsednik sveta KS Žerjav Peter Raztočnik

TRG DELA IN SOCIALNO VARSTVO,
IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO
polnjujejo predpisane dohodkovne cenzuse. Ena
od teh oblik pomoči je enkratna denarna pomoč, kjer so sredstva iz tega naslova namenjena
predvsem za:
• doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok iz socialno ogroženih družin;
• nakup ozimnice in kurjave ter nujno potrebnih artiklov socialno ogroženim posameznikom
in družinam;
• doplačilo najemnine za stanovanja socialno
ogroženim posameznikom in družinam;
• doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali
naprav za invalidno osebo iz socialno ogroženih
družin;
• kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti posameznikov in družin.

Občina Črna na Koroškem v svojem proračunu vsako leto namenja poseben prostor naboru
socialnih transferjev, iz katerih se zagotavljajo
različne oblike pomoči posameznim občanom
in družinam, ki zaidejo v finančne težave iz takšnih ali drugačnih vzrokov, pa tudi zaradi globalne recesije. Poleg pomoči občine pa se lahko
občani obrnejo še na ostale inštitucije:
- Center za socialno delo Ravne na Koroškem
- Zavod za zaposlovanje Ravne na Koroškem
- Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
- Rdeči križ Črna na Koroškem
- Karitas Črna na Koroškem
- Ozara Slovenije – Ravne na Koroškem
Pomoči občine Črna na Koroškem, ki so zajete v
proračunu, so:
1. SOCIALNO VARSTO

CENZUSI
Enkratna denarna pomoč: cenzus 1 odrasla oseba 332,55 € (osnovni znesek), vsaka naslednja odrasla oseba + 0,7% osnovnega zneska, vsak otrok

1. 1 Enkratna denarna pomoč
Pomoči, ki jih mi nudimo, lahko uveljavljajo vsi
občani, ki na podlagi področne zakonodaje iz-



+ 0,5% osnovnega zneska, samohranilec + 0,5 %
osnovnega zneska.
V letu 2009 je vlogo za enkratno pomoč vložilo 29
vlagateljev, katerim so bile izdane pozitivne odločbe, v skupni višini 4.380,00 €. Najnižja denarna pomoč je znašala 130,00 €, najvišja pa 250,00 €.

1.3 Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki
Občina Črna na Koroškem ima v svojem proračunu zagotovljena sredstva v višini 390,00 € za
tovrstno pomoč. Do sedaj smo v letih 2006, 2007,
2008 in 2009 tako pomagali kar 7 družinam.
1. 4. Enkratna denarna pomoč novorojencem
Občinski svet občine Črna na Koroškem je na
2. redni seji dne 18.12.2006 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Črna na Koroškem, kateri se je začel uporabljati
s 1.1.2007.
Tako dodeljujemo denarno pomoč ob rojstvu novorojenčka. Denarna pomoč v letu 2009 znaša
224,00 in do sedaj smo dodelili pomoč 25 novorojenčkom, kar znaša 5.600,00 €.

Višina dodeljenih denarnih pomoči po posameznih letih:

1.5 Sofinanciranje društev s področja socialnega
varstva
Občina Črna na Koroškem sofinancira društva
s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. Vsa ta društva so skozi svoje
programe usmerjena v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov
ali skupin občanov. V letu 2009 je bilo sofinanciranih 16 društev v višini 11.994,00 €.
1.6 Neposredna socialna oskrba na domu
Občina Črna na Koroškem je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna sofinancirati
najmanj 50% cene storitve socialne oskrbe na
domu. Občinski svet je na predlog Odbora za
družbene dejavnosti sprejel sklep, da izda soglasje k ceni storitve za leto 2009 – izvajanje pomoči družini na domu, in sicer:
cena za neposredno socialno oskrbo na domu
znaša:
1.
polna cena 14,90 €
2.
54,10 % subvencija občine 8,06 €
3.
subvencija ZZZZ 3,45 €
4.
cena za uporabnika 3,39 €
Tako občina sofinancira socialno oskrbo za 5
oskrbovancev, kar znaša na letni ravni 14.744,00 €.

1.2 Subvencije najemnin
Pri nas lahko občani zaprosijo tudi za subvencije
k neprofitnim in tržnim najemninam.
Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, tržnih stanovanj,
namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot,
ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo
plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se
določi za vsakega najemnika posebej, glede na
njegovo socialno in premoženjsko stanje.
Subvencija je lahko največ do 80 % celotne najemnine. Subvencioniranje najemnine traja eno
leto, nato pa mora najemnik ponovno podati vlogo.
Subvencije najemnin: dohodek vseh, ki so navedeni v najemni pogodbi, ne sme presegati višine
221,70 € + 30% ugotovitvenega dohodka družine.
Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine.
V letu 2009 bomo predvidoma za subvencioniranje najemnin namenili cca 34.000,00 €, in sicer
subvencioniramo najemnino 52 upravičencem
najemnih stanovanj. Najnižji znesek subvencije
znaša 9,70 €, najvišji pa 179,00 €.

2. IZOBRAŽEVANJE
2.1 Vrtec Črna – plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev
Spodnja tabela prikazuje plačilo starša za oskrbnino glede na plačilni razred, v katerega je uvrščen:



učencev vozi v šolo ne glede na zakonske določbe, ampak jim je prevoz omogočen zaradi nezasedenosti prostorskih kapacitet kombi vozil in
avtobusov.
Regresiranje prevozov znaša na letni ravni za
občino 166.388,00 €.
2.4 Regresiranje šolske prehrane
Občina Črna na Koroškem regresira 4 socialno
najšibkejšim učencem šolsko prehrano na osnovni šoli Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem v
višini 760,00 € / leto.

V spodnji tabeli je prikazan mesečni strošek
vseh staršev in strošek občine:

2.5 Sodelovanje v štipendijski shemi
Občina Črna na Koroškem sodeluje pri financiranju štipendijske sheme, kjer štipendiramo študenta (bodočega zdravnika) v višini 2.293,00 €.
3. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Pokrivamo strošek obveznega zdravstvenega
zavarovanja osebam, ki so ostali brez zaposlitve
in ne morejo biti zavarovanci iz kakšnega drugega naslova.V mesecu decembru 2008 je bila
sprememba zakonodaje, ki je prinesla nove cenzuse oziroma meje za upravičenost do sklenitve
zavarovanja:
• 1 oseba, ki živi sama: če v zadnjih treh mesecih
ne dosega 50% minimalne plače, to je 294,59 €
(NETO);
• oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu: če povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v
zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače, to je 147,29 € (NETO) na osebo.
Na osnovi zakonodaje je morala občina izvesti
revizijo dosedanjih zavarovancev (zavarovanci
so morali podati nove vloge z dokazili, ugotovljeno je bilo, da kar 46 zavarovancev ne izpolnjuje pogojev za sklenitev zavarovanja). Tako se je
število zavarovancev s 119 zmanjšalo na 73, zato
tudi zmanjšanje postavke v proračunu.
Mesečni prispevek Občine za posameznega zavarovanca znaša 28,48 €.
3.1 Zdravstveno letovanje otrok
V sodelovanju z OO RK Mežiške doline, CSD
Ravne na Koroškem OŠ Črna ter ZD Črna smo
pripravili predlog letovanja otrok na Punatu iz
naše občine. Občina Črna na Koroškem ima
vsako leto v proračunu namenjena sredstva za
sofinanciranje le-tega.
Starši so morali podati na občino vlogo za pomoč
pri sofinanciranju z vsemi zahtevanimi dokazili,
nato smo jim s sklepom dodelili višino pomoči.
V letu 2009 so iz naše občine letovali 4 otroci. Le-

2.2 Subvencioniranje prevoza dijakom in študentom
Na osnovi sprejetega pravilnika smo z mesecem
septembrom začeli tudi s tovrstno subvencijo.
Subvencioniramo 65 mesečnih vozovnic dijakom v skupni višini 736,59 €/mesečno in do sedaj
8 študentom v višini 320,00 €/ za šolsko leto.
2.3 Regresiranje prevozov osnovnošolcev
Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 23/2005) ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več
kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima
tudi pravico do brezplačnega prevoza ne glede
na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa,
če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na
poti v šolo.
Ob tem moramo poudariti, da se kar nekaj



tovanje smo jim sofinancirali v višini 400,00 €.
4. TRG DELA – PODPROGRAM: POVEČANJE
ZAPOSLJIVOSTI
Občina Črna na Koroškem sofinancira javna
dela v višini 10.819,00 € (zaposlene so tri osebe iz
Črne na Koroškem), in sicer:
- Osnovni šoli Črna na Koroškem
- CUDV Črna na Koroškem
- Koroškem pokrajinskem muzeju
- RK Ravne na Koroškem
- Domu starejših na Fari Prevalje

Od števila prebivalcev 3634 je 3598 državljanov
Republike Slovenije in 36 tujcev.

Ob tem je potrebno podati obrazložitev, da je
Dom starejših podal plan financiranja za leto
2009, v katerem je predvidel zaposlitev dveh
javnih delavk za obdobje enega leta. Dejansko
je prišlo do zaposlitve samo ene delavke in za
obdobje 8 mesecev. Na osnovi navedenega je
zmanjšana postavka v rebalansu.
Poleg vsega omenjenega Občina Črna na Koroškem financira tudi počitniški program 11.
šole šale, omogoča brezplačno smučanje vsem
osnovnošolcem naše občine, organizira srečanje starostnikov, sofinancira obdarovanje otrok
za dedka Mraza …

Kot je razvidno iz tabele in grafikona, je število
prebivalcev nekoliko naraslo, predvsem zaradi
priseljenih tujcev.
REGISTRIRANA BREZPOSELNOST V OBČINI
ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2009

Če povzamemo, Občina Črna na Koroškem v
svojem proračunu namenja 28 % vseh sredstev
proračuna za področje družbenih dejavnosti ali
še podrobneje:
- za socialno varstvo 2,4 % sredstev proračuna,
- izobraževanje 20,5 % sredstev proračuna,
- trg dela in delovni pogoji 0,16 % sredstev proračuna,
- zdravstveno varstvo 0,45 % sredstev proračuna
- kultura, šport in nevladne organizacije 4,38 %
sredstev proračuna.
Prav takšen je tudi plan za prihodnja leta, s tem
da ocenjujemo, da bo glede na gibanje brezposelnosti potrebno povečati nekatere postavke v
proračunu za leto 2010, in sicer:
- enkratna denarna pomoč
- pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki …

Iz tabele je razvidno, da se je brezposelnost v
naši občini v tem letu povečala za 20 %

5. STATISTIČNI PODATKI IN GIBANJE BREZPOSELNOSTI
Gibanje števila prebivalcev Občine Črna na Koroškem v zadnjih dveh letih

Registrirana brezposelnost v letih 2007, 2008 in
2009

10

Pripravila:
Dragica MAZEJ

Iz tabel lahko opazimo, da se je brezposelnost iz
leta 2007 v letu 2008 zmanjšala za dobrih 11 %, a
se je iz leta 2008 povečala v letu 2009 za 47 %.
Povprečne mesečne bruto in neto plače po občinah:

Prijaznost besed ustvarja
zaupanje, prijaznost misli
ustvarja modrost, prijaznost
darovanja ustvarja ljubezen.
(Lao Ze)
Le tisti, ki so spoznali moč iskrenega in nesebičnega dajanja, izkusijo največje veselje
življenja: čisto zadovoljstvo in
izpolnitev.
Anthony Robbins)
Povprečne mesečne bruto in neto plače po dejavnosti v občini Črna na Koroškem:

Od vseh dobrin na svetu ljudje najbolj koprnijo po toplini, prijaznosti in prijateljstvu.
Človek, ki jim lahko vse to da,
ne bo nikoli osamljen.
(Ann Landers)
11
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UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
Novosti s področja upravno notranjih zadev:

ga mora biti podpisana z varnim elektronskim
podpisom s spletnim kvalificiranim potrdilom.
Elektronska prijava in elektronska vloga sta
objavljeni na spletnih straneh e-uprave (http://
e-uprava.gov.si/e-uprava, v rubriki Kultura in
šport, Javne prireditve).

1. Potne listine
• Nove potne listine smo pričeli izdajati 29. junija 2009.
• To so biometrične potne listine druge generacije z dvema prstnima odtisoma.
• Prstni odtisi imetnika se hranijo do vročitve
potne listine in se za druge namene ne smejo
uporabljati.
• Sedanje potne listine se lahko uporabljajo do
izteka njihove veljavnosti.

5. Možnost vpogleda v Centralni register društev, Register političnih strank in evidenco ustanov
Na spletnem portalu Ministrstva za notranje
zadeve je od 23.1.2009 naprej možen vpogled v
podatke Centralnega registra društev, Registra
političnih strank in evidence ustanov. Vsak posameznik lahko iz te računalniške evidence pridobi podatek o kateremkoli registriranem društvu,
politični stranki ali ustanovi. Aplikacija je dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta.

2. Vozniška dovoljenja
• Zaradi uskladitve z evropskimi direktivami
smo 13. 9. 2009 pričeli izdajati nova vozniška dovoljenja v obliki polikarbonatne kartice.
• Izdeluje jih CETIS.
• V skladu z novim Zakonom o varnosti v cestnem prometu veljajo sedanja vozniška dovoljenja še deset let od uveljavitve navedenega zakona, t.j. najkasneje do 30.4.2018. Do tega datuma
bodo morali vsi imetniki vozniških dovoljenj na
sedanjih obrazcih le-ta zamenjati za nova, obdržali bodo vse pravice, ki izhajajo iz že izdanih
vozniških dovoljenj.

Aplikacijo, ki omogoča ta vpogled, poiščete na
naslednji spletni strani MNZ:
http://www.mnz.gov.si pod rubriko: »Pogosto iskane vsebine« - »Društva, politične stranke, ustanove, javne prireditve, volitve«.
Novosti s področja okolja, kmetijstva in gospodarstva

3. Dovoljenja zakonitega zastopnika za potovanje otrok v tujino

• Sprejet Pravilnik o učinkoviti rabi energije
v stavbah bistveno zaostruje tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo
energije v stavbah na področju toplotne zaščite,
gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije,
priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah ter način izračuna projektnih energijskih
karakteristik stavbe. Projektna dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje
elaborat gradbene fizike, izdelan po dosedanjih
predpisih, se lahko prilaga zahtevam za izdajo
gradbenega dovoljenja le do 1.7.2009.

Z novelo Zakona o potnih listinah, ki velja od 16.
junija 2009, je bilo ukinjeno dovoljenje zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15.
leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez
spremstva zakonitega zastopnika. S tem dnem
postopka potrjevanja teh dovoljenj na upravni
enoti ni več. Za potovanje mladoletnega tujca
v Bosno in Hercegovino pa je po njihovih predpisih potrebno soglasje zakonitega zastopnika.
Obrazec lahko dobite v sprejemni pisarni UE.

• Z novelo Stanovanjskega zakona so črtane
določbe glede obveznosti lastnika stanovanja, da
prijavi oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem uradu in registrira najemno pogodbo ali
aneks k najemni pogodbi pri pristojnem registrskem organu. To pomeni, da lastnikom stanovanj – najemodajalcem ni več potrebno vlagati

4. Elektronska vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo javnega shoda oziroma prireditve
Organizatorji javnih prireditev lahko od 16. junija 2009 naprej vlogo za izvedbo javnega shoda
oziroma prireditve oddajo tudi elektronsko. Vlo-
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predlogov za registracijo najemne pogodbe na
upravno enoto ali na mestno občino.
Z zakonom je spremenjeno tudi besedilo 14. člena, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti v delu
stanovanja. Etažni lastnik ne potrebuje več dovoljenja upravne enote ali organa mestne občine
za opravljanje dejavnosti, če ne gre za spremembo namembnosti stanovanja v skladu s predpisi
o graditvi objektov. Mora pa pridobiti soglasja
solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali
stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.
• Vloga oz. ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda se lahko odda upravni
enoti, kjer to kmetijsko zemljišče leži, tudi v elektronski obliki. Obrazec vloge je na razpolago v
sprejemni pisarni UE in na internetu – portalu
upravnih enot – življenjski dogodki.
• Ministrstvo za javno upravo je v maju 2009
Upravni enoti Ravne na Koroškem izdalo dovoljenje za opravljanje postopkov VEM – vse na
enem mestu, tako da bomo še naprej opravljali
storitve v zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo.
Sistem e-VEM je od 01.06.2009 tehnološko združen v en skupni sistem za samostojne podjetnike
in gospodarske družbe. Na točkah VEM potrebujete osebni dokument in svojo davčno številko
(za samostojne podjetnike). Če storitve opravlja
pooblaščenec, mora predložiti tudi pooblastilo

za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge, prav tako
pa morate referentu posredovati nekatere podatke, ki jih bo v vašem imenu prek portala eVEM posredoval pristojnim ustanovam. Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne.
Vlasta BOŽNIK, načelnica UE

UMETNA PLEZALNA STENA V TELOVADNICI
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
S 1. majem 2009 smo začeli z izvajanjem projekta karavanke@future.eu gospodarjenje z
naravo v evropski regiji prihodnosti. Vodilni
partner projekta je BSC Kranj d.o.o., v vlogi
projektnih partnerjev pa nastopa še 14 projektnih partnerjev z obeh strani meje. In eden
izmed projektnih partnerjev je tudi Občina
Črna na Koroškem, ki v projektu nastopa z:
1. nakupom in postavitvijo opreme za gorsko
kolesarsko pot ob vznožju Pece (kolesarska si-

gnalizacija, informacijske table z zemljevidom,
leseni kompleti za počivališča, lesena nadstreška za počivališča) v višini 32.400,00 €,
2. nakupom in postavitvijo opreme za plezališča v višini 44.400,00 €.
Plezalna stena je postavljena v telovadnici OŠ
Črna na Koroškem.
Pripravila:
Dragica MAZEJ
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KAKO PROTI SVINCU
Pred postavitvijo plezalne stene:

Po postavitvi:

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini
Počasi se zaključuje leto, kar pomeni, da je
potrebno zaključiti tudi naloge iz letošnjega
plana ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini in predlagati ukrepe
za prihodnje leto. V letošnjem letu so bili uspešno zaključeni praktično vsi ukrepi. Izkušnje,
hitreje izpeljani postopki in tudi vreme so
pripomogli, da so bile uspešno prekrite vse
načrtovane makadamske površine: območja
v centru kraja, odsek v Spodnjem Javorju,
površine v okolici vrtca Žerjav, okolica blokov
Rudarjevo 5 in 7, okolica oblokov na območju
Haus v Heleni, cesta med hišami na območju
Mrdavsovo. Na otroških igriščih, kjer so bile v
lanskem letu izmerjene visoke koncentracije
težkih kovin v tleh, je bilo izvedeno prekritje s
čisto zemljo in zatravitev. Ukrep je bil uspešno
izveden na igriščih vrtca Črna, vrtca Žerjav
in javnem otroškem igrišču v Žerjavu, medtem
ko bodo na igrišču v Rudarjevem potrebne dopolnitve. Zgradba delavskega doma v Žerjavu
je dobila novo fasado, pričeli so se tudi postopki za ureditev varnega vrta na lokaciji Mrdavsovo. Tudi v letošnjem letu je uspešno potekal
program dopolnilne varovalne prehrane v
vrtcih in šolah, ki je bil deloma dopolnjen z
vključevanjem nekaterih ekološko pridelanih
živil (zelenjava iz bio kmetije in meso mlade
govedine - Pohorje beaf). Zaključujejo se tudi
meritve v okolju. Meritve obremenjenosti zraka s težkimi kovinami potekajo po enakem

programu kot v letu 2008, rezultati bodo pokazali morebitne spremembe. Pri vzorčenju tal
so bile usmeritve v letošnjem letu nekoliko drugačne kot lani, saj smo si kot letošnja cilja zadali tudi preveriti uspešnost ukrepa prekrivanja otroških igrišč s čisto zemljo in primerjati
površinsko in notranjo obremenjenost vrtnin s
težkimi kovinami. Vzorčenje je bilo izvedeno v
začetku meseca novembra, rezultati pa bodo
predvidoma znani v začetku prihodnje pomladi. Za leto 2010 so v plan uvrščeni ukrepi, ki so
se izvajali že v preteklih letih, dodan pa je zelo
pomemben ukrep nabave namenskega vozila
za mokro čiščenje utrjenih površin, ki bi lahko
ob uspešni organizaciji čistilnega režima pomenil precejšno zmanjšanje izpostavljenosti
težkim kovinam preko onesnaženih prašnih
delcev, ki se kopičijo na teh površinah in od
tam prenašajo tudi v stanovanjske prostore.
Meritve vsebnosti svinca v krvi otrok so tudi
v letošnjem letu potrdile, da program teče
uspešno. Delež otrok s povišanimi vsebnostmi
svinca je ostal na ravni lanskega (18%), se je
pa, glede na lansko leto, povečal delež otrok z
najnižjimi koncentracijami svinca (< 50 μg/l).
Ob nadaljnjem uspešnem izvajanju ukrepov
za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in drugim težkim kovinam pričakujemo, da se bo ta
pozitiven trend nadaljeval.
ZZV Ravne na Koroškem
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KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2009
Res je, za nami je dvanajst mesecev aktivnosti tako Kulturne zveze društev Črna (v nadaljnjem besedilu zveza), kot vseh društev, ki
so vanjo vključena.
Ta aktivnost je zastavljena tako, da se preliva
iz meseca v mesec in tako prekriva celotno
leto. To seveda zahteva veliko zagnanosti in
pripravljenosti za delo.
Tako imamo v ta namen organizirana srečanja vsako prvo sredo v mesecu, ki so delovna in na njih načrtujemo delo oz. prireditve
za tekoči mesec. Vsi člani izvršnega odbora
prihajajo na sestanke z idejami, ki jih nato
uskladimo in vnesemo v program, ki je sicer
okvirno izdelan po sklopih vsaj za tri mesece vnaprej.

se morda komu zazdi. V tem mesecu želimo
krajanom pokazati, kako bogato in pestro
kulturno življenje se odvija v kraju in kaj vse
so društva sposobna uprizoriti.
Rada bi izpostavila, da so kljub zagnanosti
članov društev in posluhu Občine za kulturni utrip kraja težave predvsem finančne
narave. Tako smo prišli že tako daleč, da si
skorajda ne upamo več prijavljati prireditev,
saj SAZAS v nemajhnih zneskih zaračunava vsakršen javni nastop, kar se še dodatno
»zajeda« v že tako skromna sredstva za redno kulturno dejavnost. Ravno na to temo
smo 3. 12. 2009 v poročni sobi občine organizirali podpisovanje protestne note zoper
takšno ravnanje. Vsa društva so se na akcijo
odzvala zelo resno, saj je bilo iz razprav posameznikov čutiti ogorčenje.

V januarju aktivno sodelujemo pri pripravah programa za gradnjo snežnih gradov.
Februar, mesec kulture, kjer v sodelovanju
s CUDV, VRTCEM, OŠ ČRNA in njenimi podružnicami organiziramo prireditev ob 8.
februarju. Da pa ima mesec še več kulturnega utripa, redno povabimo tudi katero od
amaterskih gledaliških skupin.
Marec je v znamenju obeležitve dneva žena
in materinskega dne.
April zaznamuje predvsem pevski zbor
MATO s svojim letnim koncertom ter svojimi
gosti. Tako so v juniju pri nas gostovali pevci Slovenskega kulturnega društva Triglav,
naš pevski zbor MATO pa jim je gostovanje
vrnil v mesecu septembru.
Maja je imel svoj letni koncert v cerkvi sv.
Ožbolta MPZ Franc Piko.
V juniju smo obeležili dan državnosti in pričeli priprave na srečanje državnikov pri Najevski lipi. Pričeli pa smo tudi s pripravami
na tradicionalni Turistični teden.
Po dveh mesecih »malega« zatišja za zvezo
se že znajdemo sredi priprav na »veseli december«.

Naj poudarim, da bo decembrski program
objavljen na spletni strani občine Črna in izobešen na oglasnih deskah. Tistim pri SAZASu, ki pa mislijo, da je potrebno za prireditve
plačati po njihovem pravilniku, pa toplo toplo priporočam: »Program dobro proučite in
uvideli boste, da je izdelan z ljubeznijo do dejavnosti in sokrajanov, na osnovi prostovoljnega dela članov po posameznih društvih,
z nikaršnim namenom profitne dejavnosti,
ampak zgolj in samo za to, da krajanom ponudimo nekaj razvedrila v teh težkih časih!«
Dovolite mi, da se za zaključek zahvalim
vsem skupaj in vsakemu posebej za sodelovanje v preteklem obdobju, kot seveda priporočim za v bodoče – društvom in občinskim
organom – v prihajajočem letu pa obilico
sreče in uspešnosti, zasebno kot poslovno, in
seveda si želim dobrega sodelovanja še naprej.
Predsednica Zveze kulturnih društev Črna
Jožica Praprotnik

Program je bogat, v njem vsako od društev
prispeva svoj delež, ki ni tako majhen, kot
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Otvoritev turistično-informacijskega centra v Topli

Hotel je spet oživel

V brunarici je stalna zbirka Čebelarstvo na Koroškem

Dokončana druga faza prenove osnovne
šole
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PROTESTNO PISMO

s kulturo, ker niso imeli malih ljudi na veliki
poti.

Mnogo zgodovinske vode je odteklo od tistih
usodnih dni, ko smo se Slovani prerinili najdlje na zahod. S trmo vztrajali med morjem,
Alpami in Dravo. Zaradi nas so se velikokrat
lomila kopja, mnogi veliki, a brezizrazni narodi so izginili z obličja sveta.

Po letu 1991 smo Slovenci res doživeli, da
lahko zaživimo in pojemo brez resničnega
strahu.
Vsaj tako bi naj bilo!
Naša osnovna pravica je, da se lahko svobodno izražamo v svojem, materinem jeziku in
dolžnost, da našo pesem, besedo in kulturo
ohranjamo in negujemo. Samo zato smo lahko prepotovali vso to dolgo pot zgodovine.

Dostojanstveno in ponosno hodimo od Trubarja naprej, ki dal nam je ime .
SLOVENCI!

Prostovoljni kulturni delavci, ljubitelji naše
lepe pesmi (umetelne in ponarodele) in besede z območja občine Črna na Koroškem
in širše žal z velikim razočaranjem in celo
z gnusom ugotavljamo, da so kršene naše
osnovne pravice do uporabe materinega jezika v namen ohranjanja pevske in besede
kulture.

Slovenec pred Štajerc, Korošec, Kranjec.
Slava vojvodine Kranjske, Valvasor zadnje
cekine dene v popis slovenskih krajev. Popisovalec nemški in italijanski Slovence na vrh
postavi.
Prešeren in Slomšek 1800, največja naša sta
sinova, Maister in Malgaj z mečem in meja
z Avstrijo se postavi. 1945 Primorce prvič
Slovenija nahrani. 1991 – sen naš se uresniči
– NE VRAG, LE SOSED BO MEJAK in NAROD SI BO PISAL SODBO SAM.

Nizkotna pogajanja in plačila določeni samooklicani organizaciji razvrednotijo vso delo
ljubiteljev prostovoljne kulturne dejavnosti.
Zaradi nestrinjanja s takim poniževalnim
obnašanjem naslavljamo na izvajalca teh
aktivnosti Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije – SAZAS in Vlado Republike Slovenije to
protestno pismo, ki je bilo podano v javnost s
tihim protestom 3. decembra 2009 ob 18. uri
v poročni sobi občine Črna na Koroškem s
podpisi legitimno izvoljenih predstavnikov
društev, skupin in posameznikov.

Vmes pa Linhart, Finžgar, Kette, Murn, Cankar, Župančič, Kajuh, Voranc … Novi modernisti v lepi slovenski pesmi in besedi.
To naši so izbranci, ki pozna jih zgodovina.
Še več pa je neznanih, tolažujočih se v pesmih takratnih skavtov in sokolov, na skritih taborih zaradi šestojanuarske diktature,
kjer so skriti kotički deležni kulturne preobrazbe. In upor 1942, kulturni molk nažene
strah v kosti Lahom sredi slovenske Ljubljane.

Prostovoljni kulturni delavci imamo že prej
omenjene izbrance, znane in malo manj
znane, zgodovina pa bo kot vedno pravičen
sodnik.

Preživeli smo, z našo vojsko besed in našo
ljubeznijo do domovine, naše lepe pesmi in
besede.

Zapisal:
Gvido Jančar

Veliko narodov je izginilo z zemljevida zgodovine, ker niso imeli malih ljudi, ki so ohranili svojo pesem in besedo, svojo indentiteto
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Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo v ljudeh…
Utrinki iz pevskega leta 2009
MePZ Markovič Kristl MATO,
uspešne in zanimive pevske sezone, za katero komaj vemo, kdaj se začne in kdaj konča.
Recimo, da sta zaključek leta in družabni večer v gostišču Lunder tik pred novim letom
obenem tudi začetek nove sezone.
Znamo se poveseliti, se pogostiti, krstiti nove
pevce in seveda zapeti.

Moški del zbora je tudi prispeval del programa
na zgoščenki.

Ocenjujemo, da je bila sezona dolga in naporna, ob tem pa zanimiva in učinkovita.
Takoj po novoletnem oddihu smo začeli intenzivno pripravljati program za revijo Od
Pliberka do Traberka, vzporedno pa tudi pesmi za zgoščenko Z gozdov je pesem vstajala,
na katero smo izjemno ponosni. Še posebej
nas veseli, da smo s to ploščo razveselili veliko starejših in presenetljivo veliko mladih
ljudi. O tem veselju so nas prepričale številne iskrene čestitke za vztrajnost in pogum.
1. marec – Nastop na občnem zboru Zveze
borcev v Kulturnem domu.
3. marec – Popestritev programa na proslavi
za civilno zaščito.

Ob polnoči si zaželimo sreče in uspehov v novem letu in se posladkamo z novoletno torto.

5. marec – na nastop na prireditvi Od Pliberka do Traberka smo pa res ponosni.

Utrinek s snemanja v žerjavski dvorani. To je
naporna, a zanimiva izkušnja.

24. april – Nastop na regijski proslavi ob
dnevu upora na Prevaljah.
18
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4. julija - Nastopili smo na srečanju pri Najevski lipi.

25.april - Letni koncert, posvečen dnevu upora.

22. avgust - ob občinskem prazniku pri Pravhartu.

16. maj – Bili smo del nastopajočih na Poljani.
13. junij - V naši vasi so se ustavili in zapeli
pred hotelom pevci mešanega zbora iz Črešnjevca. Srečanje je bilo sproščeno in prijetno.
19. junij – Bili smo gostitelji zbora iz Splita. Po
napornem potovanju se jim je prilegel domači golaž.

19. septembra smo zapeli Slovencem v Splitu v
prostorih društva Triglav.
1. november - Že nekaj let smo nastopajoči na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve.
Vse letošnje velike in male projekte smo solidno
uresničili. Radi bi dosegali še kvalitetnejše nastope, zato ponovno vabimo mlajše pevce, da se pridružijo našim prizadevanjem in v zbor prinesejo
svežino.
Kljub temu kvaliteta počasi raste. Letos prepevamo dokaj zahtevno zborovsko literaturo. Zbor se
trudi ohranjati in bogatiti kulturno raven življenja v Črni, saj se zavedamo, kako pomembno je
držati skupaj in dvigati kvaliteto prireditev.
Ponosni smo na zgodovino svojega kraja, zaupamo v prihodnost in skupaj delamo za zadovoljstvo vseh. Tudi kultura je del tega zadovoljstva.
Včasih se sprašujem, zakaj se je vredno truditi
za skupinski uspeh. Prav hitro se zavem, da nam
nihče ne bo nič podaril. Samo od nas samih bo
odvisno, kako se bomo počutili v naši vasi.
Kaj pa naš plan za naprej? Odgovorno in vznemirjeno že zremo proti trideseti sezoni zbora.
Vmes pa bomo sprejeli vse naloge, ki nam pritičejo.
Sezona 2009 pomeni 28 let neprekinjenega prepevanja v sklopu DPD Svoboda Črna na Koroškem. Dolga doba je to, ampak prehitro je minila. Veliko bi radi še povedali.
Naj zaključim z nemškim pregovorom, ki pa še
kako drži: »Kadar nič ne pomaga, samo glasba
obriše solze in opogumi srce.«
Pevci in pevke želimo krajanom srečno in uspešno novo leto 2010.

Splitčani na odru v Črni. Na svoj način so odpeli
pesmi obeh domovin.

Obiskovalci smo uživali.

Za MePZ Markovič Kristl MATO
smo se potrudili: ideja Željko Burica, predsednik,
slike je prispeval Aleš Moličnik, gradivo zbrala in
zapisala Marinka Petrič.

V Stični je posebno vzdušje. Letos je bilo še posebej slovesno, saj smo skupaj praznovali 30-letnico
tega množičnega pevskega srečanja.
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Srečanje krajanov Bistre in Ludranskega Vrha na
turistični kmetiji Smrečnik - Gorza
V začetku oktobra smo se na turistični kmetiji Smrečnik-Gorza zbrali krajani, bilo nas
je okoli 50 gospa, gospodov, gospodičen, gospodičev, mladih in še mlajših, iz Bistre in
Ludranskega Vrha. Namen srečanja je bil,
da se ob pijači in jedači podružimo, kaj lepega povemo, zmenimo. Pa je prva sobota
v oktobru minila prijetno in toplo, prisrčno,
igrivo in veselo. Nekaj bodo povedale fotografije, nekaj pa naj ostane skrivnost.
Ob zvokih Vilijeve in Gregove harmonike so nekateri zaplesali.

Ufff, kakšna vročina!

Naj se dvoboj v ročnem nogometu prične, ženske
proti moškim.

Brez skupinske pa tudi ne gre
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Za konec pa bi se iskreno zahvalila gospodu
županu za njegovo pomoč, vsem krajanom
Bistre in Ludranskega Vrha za čedno udeležbo, LD Bistra za srnjaka, Zdenki in Bojanu za gostoljubje in odličen golaž, muzikantom za zvoke iz harmonike in še vsem tistim,
ki ste nam na kakršenkoli način pomagali.

OBNOVLJENO POKOPALIŠČE V JAVORJU
Dober ulov Jožija Potočnika in njegovega psa
Boya iz Bistre.

Vedno več ljudi, ki prihaja v Javorje, opaža,
da se je v zadnjem času naš kraj zelo polepšal. Krajani smo na to zelo ponosni. Pred nekaj leti smo dobili nekaj asfaltne ceste mimo
kmetij, ki ležijo ob cesti, uredil se je tudi prostor pred pokopališčem. V letošnji jeseni pa
je komunalno podjetje LOG s Prevalj, v dogovoru z Občino, začelo urejevati poti na pokopališču. Naše pokopališče je zelo staro, saj
so na njem vidni stari spomeniki in grobovi,
zato je bilo treba delo prilagoditi pokopališču. Sedaj ko so poti obložene s tlakovci, je
pokopališče dobilo zelo lepo podobo. Ohranil pa se je videz majhnega podeželskega
pokopališča. Vsi smo veseli sprememb in izboljšav v našem kraju. Zahvaljujemo se Občini in gospe podžupanji Romani za uspešno
opravljeno delo.
Franc Stopar

KOPRIVNA
Vasica, ki je iz Črne oddaljena 10 km in je
obdana s tremi prelepimi gorami, to je Raduho, Peco in Olševo, se imenuje Koprivna.
Majhno, hribovito in raztreseno naselje s
približno 150 prebivalci, ki se vsakodnevno
bojujejo za svoj obstoj in ohranjanje kraja,
kulture in kulturne dediščine ter za oživljanje le-tega. K sreči so krajani vajeni trdega
in skromnega življenja, dolgih poti do šol,
služb, zdravnikov, trgovin …
Cestna povezava je namreč dolga in slaba,
kljub temu da se počasi obnavlja. Letos so
obnovili 500 m državne ceste. Občina pa je
preko razpisa obnovila 1600 m občinske ceste (Šumel-Lipold), ki pa še ni dokončana.
Vzdržuje se šola z okolico, kar daje zaselku
ugled, prostor pa je primeren za prijetno
sprostitev. S pomočjo krajanov in lovcev LD
Koprivna-Topla so se obnovile klopi pri šoli,
les pa je prispeval Ivan Končnik iz Tople.
Koprivna je dejavna tudi na kulturnem področju. Vsako leto pripravimo za žene in
matere praznovanje ob dnevu žena: kulturni program sestavi osnovna šola, za družabni večer pa poskrbi vaški odbor. Tudi LD
Koprivna-Topla poskrbi enkrat letno, da se
malo poveselimo – priredi družabno sreča21
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nje s krajani. Ob prvem maju se izkaže mladina, ki pripravi kresovanje. Pred novim letom pa seveda pride dedek Mraz, ki obišče
otroke in je prav tako deležen kulturnega
programa. So pa še druge dejavnosti: od romanja po Hojnikovi poti do romanja k cerkvi
svete Ane, kjer je znan kip črne Marije, pa
pohodi po gorah in do izvira reke Meže ter
seveda znan nočni pohod Čez goro k očetu.
Z boljšo cestno povezavo bi Koprivna ponudila in imela še več. To pa je že druga zgodba.

Vse se umirja in čaka na mraz, na snežno
odejo. Prekopani vrtovi, zložena drva, zgnito
listje, iz dimnikov se kadi, Črna je zopet belomodro obarvana (vendar brez desetmetrske
smreke ob spomeniku), ljudje si želimo kuhanega vina in praznikov.
Mi pa smo se po teh zaspanih obdobjih našega društva odločili za osvežitev. Da bo za
praznike že vse lepo in prav. Po zunanji prenovi društvenih prostorov smo Krsnikovci
začeli še z notranjim urejanjem. Preureditev
in opremljanje hišice teče počasi, saj imamo
vedno manj prostega časa, ki pa ga z veseljem namenimo skupnim delovnim akcijam.
Pestijo nas tudi kronična pomanjkanja finančnih sredstev, kar poskušamo nadomestiti z izvirnimi idejami in »brainstorming«
rešitvami. Menimo, da bomo decembrske
božično-novoletne delavnice za otroke že
imeli v novih prostorih. Migamo, migamo,
pa vendar gre počasneje, kot smo predvidevali. Zmanjka lepila za ploščice, nato ugotovimo, da imamo preveč krame, razmišljamo
o kontejnerju, zlomi se kuhinjski pult, kje
zdaj dobiti drugo kuhinjo in tako naprej …
Ves čas se nekaj dogaja. Ko bo vse urejeno,
vsaka stvar na svojem mestu, pa bomo v znamenju odprtih vrat Kulturno umetniškega
društva Krsnik preurejene prostore v uporabo ponudili čim večjemu številu mladih in
sploh vsem skupinam, društvom, ki delujejo
na mladinskem področju. Poleg Đusa, kot se
imenuje naša hišica, bo na voljo tudi nekaj
notranje opreme, kot je majhna kuhinja s
hladilnikom, knjižni kotiček, računalnik z internetom, ozvočenje in še kaj. No, Krsnikovci
res še ne utegnemo na zimsko spanje … Ob
»slavnostni otvoritvi« bomo v goste povabili
mlado vuzeniško slikarko Nino Kresnik in v
prostorih razstavili njene pisane stvaritve.
Zaenkrat še nismo določili datuma, tako da
vas še ne moremo uradno povabiti. Boste pa

Predsednik vaškega odbora Koprivna
Peter Osojnik

PODPECA

Novo asfaltirano cesto v Heleni sta otvorila župan Janez Švab in predsednik vaške skupnosti
Marko Rajzer

Podpečani obnavljajo kegljišče
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vsekakor obveščeni ob pravem času! Dogodkovnik pa lahko najdete tudi na naši spletni strani: www.kud-krsnik.si. Obenem vas
pa tudi vabimo na tradicionalno BeloČrno
Rajo, ki se bo zgodila ob klasičnem terminu,
enkrat v decembru. Vse ostalo pa vam z veseljem sporočimo takoj, ko bomo točno vedeli kako in kaj. Tako da, žurerke in žurerji,
žur bo!
Decembra bomo imeli tudi občni zbor in volitve nove ekipe. Treba je zamenjati predse-

dnika, saj ima na kmetiji toliko dela, da s tem
uradnim druženjem zamuja že eno leto!!! Ja,
potrebno je urediti vodstvo, da vojaki vsaj
vemo, koga ubogati.
Želim vam lep in vesel praznik! Naj se vleče
skozi cel december in nadaljuje globoko v januar.
Krsnikovci
Zapisala: Nika Skudnik

VABILO
Vabimo vse, ki radi pišete, fotografirate, kaj zanimivega zbirate, imate kak predlog, koga
od sokrajanov še predstaviti, kako idejo za cajtnge …, da nam posredujete svoj prispevek
– na Občino ali urednici.
Uredniški odbor Črjanskih cajtng
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PREKO ERASMUSA NA KANARSKE OTOKE
Evropski projekt Erasmus organizira študijske izmenjave mladih in tako je v preteklih
22 letih kar dvema milijonoma evropskih študentov omogočil študij ali delovno prakso v
tujini. Matična univerza svojim študentom
priznava izpite, ki jih opravijo v tujini, zato
tisti študijski semester ali dva nikakor ni
zapravljanje časa. Program je poleg širjenja
akademskih izkušenj namenjen tudi krepitvi
medkulturnega razumevanja, na osebni ravni pa je pomoč študentom pri samostojnosti.
Med takimi študenti je bil v prejšnjem šolskem letu tudi AZIZ LESNIK, takrat študent
4. letnika računalništva na Univerzi Maribor.
Podal se je na študij na Kanarske otoke.

EUR na mesec. »Pred tem sem spal v hostlu
in na plaži,« se nasmehne. »Bivanje v študentskem domu je drago. Hrana v menzah pa niti
ni tako zasoljena (nekaj manj kot štiri evre,
kar je podobno kot cena bona v Ljubljani),
vendar se je meni bolj splačalo kuhati doma.
Tako smo si fantje kuhali večinoma sami,
cene hrane v trgovinah pa so približno enake kot v Sloveniji. S pomočjo domačinov smo
našli tudi kake cenejše tipične kanarske jedi.
A hrana s pijačo je končno znesla mesečno
dodatnih 200 EUR in več.«
Španščina je uradni in s tem tudi študijski jezik na univerzi v La Laguni. Ker pa ima Aziz
za tuje jezike posluh, ki ga je zagotovo vsaj
delno podedoval po očetu Iračanu, nekdanjemu nadarjenemu študentu na študijski izmenjavi v Sloveniji, je hitro premagal ovire.
Na začetku se je zatekal v nemščino in angleščino, predvsem pa mu je pomagalo udejstvovanje v odbojkarski ekipi, kjer so športni
kolegi zahtevali, da se govori špansko. »Šport
je bil tisto pravo druženje. Vsi so me poznali
in več ko komuniciraš, več se naučiš. Plačal
sem si še nekaj privatnih ur in že kmalu na
predavanjih nisem le gledal v strop. Ker sem
bil prisiljen, sem se španščine hitro naučil.
Na srečo pa je pri študiju večji poudarek na
vajah kot na teoriji. Pa tudi profesorji so bili
strpni do nas, pomagali so nam premostiti
težave z jezikom, včasih so nam odobrili celo

Da zaprosiš za tako izmenjavo, moraš biti
študent 2. ali višjega letnika, seveda s statusom. Če ti odobrijo štipendijo (in večina študentov jo dobi), moraš izpolniti predvsem en
pogoj – v dogovorjenem času zbrati dovolj
ECTS točk (točke se nabirajo z opravljanjem
izpitov) na gostujoči univerzi. Aziz se je pred
tem uspešno dogovoril s svojimi domačimi profesorji, ki so pregledali tuje študijske
programe in obseg vsebin ter se potem brez
problema strinjali s študijsko izmenjavo.
»Pred odhodom sem doma opravil le en niz
vaj,« je zadovoljen Aziz. »Študentska izmenjava traja od tri do dvanajst mesecev; jaz sem
sprva prosil za polletno, nato pa sem podaljšal še za pol leta.«
Destinacije za študijsko izmenjavo so po celi
Evropi. Aziz si je izbral španski otok Tenerife, in sicer La Laguno. »Včasih so glede kraja
študija omejitve, če je prijavljenih več; takrat
pač domača fakulteta izbere študenta, ki je
starejši in z lepšimi ocenami. A jaz nisem
imel težav.«
Večina študentov zaprosi tudi za štipendijo,
ki znaša okoli 300 EUR mesečno in delno pokrije stroške šolanja v tujini. Aziz je stanoval
še z enim Slovencem in z dvema domačinoma v najetem stanovanju, kar ga je stalo 200

Del Azizove ekipe
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kak časovni zamik,« razlaga Aziz, ki je premagoval jezikovne bariere skupaj z Nemci,
Italijani, Avstrijci in Irci.
Pri tej študijski izmenjavi imajo študenti programa Erasmus še eno prednost: nobenega
izpita in nobene šolnine jim ni treba plačati,
medtem ko je to za domačine velik strošek.
»Nasploh ugotavljam, da kar se študija tiče,
imamo v Sloveniji daleč najbolj urejene razmere: na voljo so nam boni za hrano, bivanje
v študentskih domovih je poceni, študij pa je
skorajda brezplačen. Drugod ni takih ugodnosti!«
Aziz je na Kanarskih otokih opravil vseh
osem izpitov, in to v španščini, z izjemo enega v angleščini, in ko se je po enem letu vrnil
ter na domači univerzi opravil še nekaj dolgov za nazaj, se je uspešno vpisal v zadnji, 5.
letnik.

Surfanje v
Las
Palmerasu
bi posedali zunaj in se družili. In v njihovih
kafičih s hrano je polno obiskovalcev in sila
živahno. Čisto drugače kot pri nas!«
V Santa Cruzu se je udeležil njihovega značilnega pustnega festivala, drugega največjega na svetu. »Tam so vsi našemljeni in vsi
za žur! In seveda se nabere turistov z vsega
sveta.«
Aziz je užival na prostranih plažah, nekatere
so črne zaradi vulkanov, čeprav so študenti
večinoma iskali skrite kotičke za kopanje.
Na Kanarskih otokih so razviti mnogi vodni
športi in tako se je tudi Aziz navdušil nad surfanjem. »Sprva mi je dobro uspevalo in nisem razmišljal o nevarnostih, a pozimi, ko so
tokovi močnejši in valovi večji, se zgodijo tudi
nesreče s smrtnim izidom, tako da mi je vse
skupaj vlilo malo strahu.«
Aziz na koncu najinega pogovora ugotavlja,
da se mu je vse skupaj na Kanarskih otokih
lepo izšlo. »Opravil sem izpite in si obenem
privoščil lepo potovanje. Izredna izkušnja.
Tja sem šel brez vsega in preživel ful srečne
mesece!«
Aziz bo študij kmalu končal in že se ozira za
prakso, ki jo v okviru svojih programov prav
tako ponuja Erasmus. »To bo težje, kajti sam
bom moral kontaktirati s firmami. A zopet
bom lahko zaprosil za štipendijo. Na Kanarske otoke se bom vrnil le še na obisk k prijateljem, ker bi rad videl in doživel še kako
drugo zanimivo deželo.«

Ob študiju pa mu je ostajalo tudi prostega
časa, zato se je lahko ukvarjal s svojim najljubšim športom, to je z odbojko, tako dvoransko kot tisto na mivki ter tekmoval v ligi
Kanarskih otokov. Udeležil se je univerzitetnega državnega prvenstva odbojke na mivki, kjer sta s partnerjem dosegla 3. mesto.
Raziskoval je otok, ki ga lahko z avtom prevoziš v eni uri in ki ima zaradi Atlantskega
oceana dokaj konstantno temperaturo skozi
celo leto, s povprečjem od 18 do 24 stopinj,
torej klimo večne pomladi. Potoval je po nekaterih od teh sedmih otokov, ki so si kljub
bližini zelo različni. »Na enem zaradi bližine
Afrike prevladujejo plaže s puščavskim peskom, ki ga veter prinese iz Sahare, nekateri otoki so vulkanski, s še delujočimi ognjeniki, eden je zaradi gozdov ves zelen (a se
ne more primerjati z bogatimi slovenskimi
gozdovi), najmanjši med njimi pa je pravi raj
za potapljače.«
Užival je med lenimi domačini, mnogi med
njimi imajo kri Južnoameričanov in se po
nepotrebnem ne pretegnejo, uživajoči v vsakodnevnih siestah. »Španci so odprt narod.
Zaradi turizma in toplote so jim zabave in
latino ritmi na prvem mestu. To so ponočnjaki in zvestoba ni njihova vrednota. Večno

Irena Greiner
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Z BESEDO IN SLIKO V AFGANISTANU
Dnevno se srečujemo s sokrajani, med sabo
pokramljamo, drug drugemu podarimo nasmeh, izrečemo toplo besedo in pozdrav.
Vsak izmed nas ima svoje poslanstvo, se
dnevno odpravi v službo, v popoldanskih
urah troši in nabira energijo pri različnih
športih ali pa uživa radosti, ki jih prinaša jesen življenja. Že res, da živimo v malem kraju in tako pogosto mislimo, da o vsakomur
vemo vse, pa to le ne bo držalo.
Kar nekaj Črnjanov si kruh služi v poklicni
vojski. Eden izmed njih je tudi 29-letni Zdravko Kac.
Ste vedeli, da je naš sokrajan pred tremi leti
opravljal svojo poklicno dolžnost v Afganistanu? Več o njegovem poslanstvu smo izvedeli iz prijetnega klepeta. Pred štirimi leti ga
je radovednost o vojaškem poklicu popeljala v Vipavo, kjer je uspešno opravil 6-tedensko usposabljanje. Njegov drugi dom je bilo
Celje, kjer je pristal v t.i. 3. motorizirani četi
20. bataljona in tam dve leti služil kot vojak
– voznik. Zanimivo obdobje je bilo zanj tudi
v Kranju, kjer je opravljal svoje delo voznika
ravno v času predsedovanja Slovenije EU.
Prav njemu je bila zaupana pomembna naloga, širom naše dežele je vozil pomembne
osebnosti. Kasneje mu je nov izziv predstavljala tudi licenca za bolničarja, katero je
uspešno pridobil. Trenutno pa je Zdravkovo
delovno mesto v Celju, kjer opravlja poslanstvo kot vojak – specialist, srečamo ga lahko
na cesti tako v valuku kot hammerju.
Leto dni po vključitvi v poklicno vojsko je Črnjan dobil priložnost, da postane član misije
v Afganistanu. Odločitev za to preizkušnjo
ni bila pretežka. Pred odhodom v drugačno
deželo so bili vojaki deležni temeljitega usposabljanja, izkušnje o delu v bazi so z njimi delili vojaki, ki so se iz Afganistana že vrnili. A
dokler sam ne izkusiš na lastni koži takšnega dela, drugačne dežele, načina življenja, ti
nihče z besedo misije ne more tako približati. Februarja 2006 se je 49 slovenskih vojakov

podalo na misijo v Afganistan, med njimi
tudi Zdravko Kac. Prvi občutki ob prihodu z
letala so bili deljeni tudi za našega sokrajana, vročina, umazan zrak, onesnažena okolica … Italijansko bazo, v kateri so bili nastanjeni vojaki, je Zdravko opisal z besedami:
»Obdajala nas je bodeča žica, 5-metrski nasip, senzorji, baza je bila v tem času eno veliko gradbišče, spali smo v šotorih, kasneje v
‘kontejnerjih’…« A 6-mesečno bivanje v Heratu na zahodnem delu Afganistana je prineslo obilo izkušenj, ki jih vojaki v Sloveniji ne
morejo pridobiti. Urjenje na pristnem terenu, patruljiranje na nasipih in okolici baze,
rokovanje z različnim orožjem, zvoki »prave« sirene … le-te so v kosti vojakov nekajkrat
prignale tudi strah. Zgodilo se je, da so jih
ponoči včasih le za vajo vrgli iz tople postelje,
bilo pa je tudi resnično. Takrat je bila sredi
noči res panika v kontejnerju, v katerem so
bivali štirje vojaki, v polni temi so se morali
čim hitreje obleči in odhiteti na svoj položaj
na nasipu ter tam ostati tudi 3 ure. Zdravko
se spominja dogodka, ko je tako ležal dolge
tri ure, na uho pa mu je neusmiljeno lajal vojaški pes, ki je verjetno bil tako prestrašen
kot naš sokrajan. K sreči pravega spopada
naši nikoli niso doživeli. Zdravko je kot voznik velikokrat peljal tudi v samo mesto Herat, kjer se je lahko na svoje oči prepričal, v
kakšni revščini živijo domačini. Otrokom so
delili vodo in kekse, ki so v očeh otrok, ki so
naokoli skakali bosi, z raztrganimi oblačili,
priklicali radost. Domačini so bili do vojakov
prijazni, včasih so jih radovedno opazovali
od daleč, najpogumnejši pa so pristopili in se
z njimi tudi rokovali. Veliko veselje za njih je
bilo fotografiranje in da so lahko svoje obraze videli na fotoaparatu. Radodarno so jim
ponujali domač čaj, a so ga vojaki vljudno
zavrnili, saj so nekateri imeli že brez njega
prebavne motnje. Razkužila, ki nam jih danes nalaga uporabljati nova gripa, so bila
pri njih že takrat obveza. Slovenski vojaki
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vprašanje, kaj pa so vojaki
dejansko počeli 6 mesecev
v Afganistanu. Delali so v
dveh izmenah, vsak je imel
svoje točno določeno delo,
naš Zdravko je bil voznik.
Varoval je vojaško bazo,
prebil prenekatero uro
tudi na nasipih, v spremstvu vozil izven baze, kar
pa je včasih bilo kar naporno. V mestu namreč vlada
kaos. Tam pravil pravzaprav sploh ni, v prometu
vlada pravilo močnejšega,
hitrejšega, nekontrolirano
vozijo tudi po pločnikih, z
živino in vozovi po cesti. Videli so le en semafor, ki pa
je bil bolj sam sebi namen. Po 12-urnem delavniku so imeli proste urice, takrat so fantje igrali karte, ročni nogomet, pikado (beri:
dokler se jim ni pokvaril), v družbi pogledali
kakšen film. Vedno pa so morali s sabo imeti
orožje. V bazi sta jih obiskala tudi kaplan in
psiholog, ki sta prinesla pakete od sorodnikov iz domovine. To je bilo veselje … Zdravko
se je najbolj razveselil dveh pisem in novih
sončnih očal, saj so stare našle svojo pot, v
Heratu pa ob močnem soncu brez njih težko
opravljaš tovrstna dela.
Šestmesečna preizkušnja je Zdravku prinesla nove poglede in razširila obzorje, tako v
poklicnem kot moralnem smislu. Zdaj bolj
ceni tudi naše vsakdanje življenje, ki je obdano z dobrinami, o katerih lahko v Afganistanu le sanjajo. Vojaki so v misiji sklenili
tesna prijateljstva, tudi z Italijani. Strpnost,
odgovornost, prijateljstvo, pozitiven odnos
do sočloveka, drugačnih ljudi … so besede,
ki so ostale v spominu na misijo. Zdravko ni
človek načrtov, a če bi se še kdaj ponudila
priložnost za misijo, bi jo verjetno sprejel.
Svoje delo opravlja z veliko mero predanosti
in z velikim veseljem, le tako lahko poklic vojaka tudi dobro opravljaš.

Zdravko Kac v Afganistanu
so imeli daleč od doma tudi imeli stik z domovino. Tja so si nesli svoj »krožnik« in tako
so lahko skupno v slovenskem šotoru gledali
tudi televizijo, in sicer oba nacionalna programa. Sprva prenosni telefoni niso delali,
a s pomočjo in dobro voljo italijanskih kolegov so dobili omejeno število minut na kartici, s katero so lahko poklepetali s sorodniki
in prijatelji iz domovine. Kaj pa je Zdravko
v Afganistanu najbolj pogrešal? »Župo«, in
to ne katero koli, temveč tisto, ki jo ob nedeljah skuha mama. Sicer se italijanski kolegi
s kuhinjo najbolj niso izkazali, res pa je, da
kuhinje dnevno tudi niso mogli zalagati. Jedli so v skupni kuhinji, hrana je bila razporejena na velikih pladnjih, ki so imeli različne večnamenske luknje, ena je bila za juho,
druga za meso, tretja za priloge … O pravem
priboru so lahko le sanjali in se zadovoljili
s plastičnim. Kruh je bil že skoraj nagrada,
dobili so ga po navadi le za večerjo, vodo pa
so pili le iz plastenk. V bazi je bila tudi picerija, a pice niso bile to, kar poznamo pri
nas. V prostem času so se lahko pri visokih
temperaturah odžejali tudi s pivom. Priredili
so si tudi slovenski večer, seveda se je na krožniku znašlo svinjsko meso, na pojedino pa
so povabili tudi Italijane. Sicer pa se poraja

Tadeja Germadnik
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NAŠA AFRIŠKA IZKUŠNJA
Z dejstvom, da grem v Afriko, sem kar naenkrat presenetila vse. V meni je že lep čas tlela želja, da bi pod okrijem Sekcije za tropsko
medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
šla na odpravo nekam v trope. Ampak nikoli
do tedaj se nisem zares odločila, tokrat pa
je želja očitno dozorela. In sem šla, skupaj s
petimi kolegi, julija 2009 delat za tri mesece
v kenijsko vas Majiwa, ki leži blizu Viktorijinega jezera.
Pred odhodom tja je bilo ogromno dela, saj
smo morali zbrati precej donatorskega denarja, če smo želeli tam živeti, delati in oskrbovati ljudi z zdravili kar tri mesece. Take
odprave so namreč financirane izključno iz
denarja, ki ga skupina, ki se za odpravo prav
tako prostovoljno odloči, zbere sama. Med
pripravami sem se, iskreno, večkrat vprašala, kaj mi je tega treba, zakaj sem si nakopala toliko dela še poleg vseh drugih obveznosti, ki sem jih imela, da bom lahko tri mesece
tam daleč nekje brez tekoče vode, elektrike
in še česa delala brezplačno in poleg tega
še tvegala, da zbolim za katero od tropskih
bolezni, če pa imam še toliko in toliko drugih
obveznosti doma, pa še celo poletje bi lahko
»uživala«. Seveda je bil prisoten tudi strah,
kako se bom soočala z nalogami, ki naj bi jih
tam opravljala, jim bom kos ali ne, kaj če gre
kaj narobe …, ampak taki trenutki slabosti so
bili vedno premagani in tako je naša ekipa v
sestavi zdravnice pripravnice, absolventke
medicine, dveh absolventov ortopedske tehnike, absolventa farmacije in mene 2. julija
poletela v Nairobi.
Nairobi. Pristali smo v zgodnjih jutranjih
urah, zunanja temperatura je bila 10 stopinj!
Pa tako tropsko podnebje, če je pri nas topleje! S taksijem smo se peljali do hostla, kjer
smo imeli urejeno prenočišče do naslednjega dne. Tale jutranja panorama je bila vse
prej kot običajna za naše razmere. Najprej
že vožnja po levi strani cestišča, ki je nisem
bila vajena, potem pa kulturni šok - ljudi je

Voz na človeško vprego je v Keniji nekaj povsem
običajnega.

mrgolelo, očitno so se odpravljali na delo, na
cesti gruča pisanih kombijev, ki so tekmovali
za prednost v prometu, ob cesti polno »stojnic«, kjer se da kupiti od pnevmatik in platišč
do čebule in krompirja, banan vseh oblik in
velikosti do pošvedranih čevljev ali pa takih
ponarejenih Nike copat s Kitajske, nagrobnikov in oblazinjenega pohištva. »Ni da ni,«
bi rekli nekateri. Taksi nas je dostavil pred
vhod hiše naše gostiteljice. Dvorišče hiše je
bilo zavarovano z železnimi vrati in dvema
ključavnicama, hiša sama pa še z dvojnimi
vrati. Da je Nairobi očitno nevarno mesto, so
pričala tudi s kovinskimi okovi zamrežena
okna. Najbrž moraš biti res ekspert, da se
ti uspe prebiti skozi vse te ovire kot nepovabljenemu gostu v hišo.
Hiša, ki nam je nudila zavetje in počitek naslednji dan ali dva, je bila za naše razmere
starinsko opremljena z oljno barvo na stenah. Ampak bil je tuš s tekočo vodo in wc
školjka na splakovanje, le da se voda v kotliček nataka približno deset minut, seveda
če je bilo v rezervoarju pred hišo sploh kaj
vode. Kljub temu da naj bi bil ta del mesta,
kjer smo stanovali, sanitarno urejen, to ne
pomeni, da je voda iz pipe samoumevna. V
času našega obiska je bila namreč z vodo
kriza, zato so nam jo morali pripeljati. Pa ne
s kakimi cisternami in tovornjaki, pač pa s
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prikolicami na »človeško vprego«, zapakirano v 20-litrske kanistre (jerry-cane). Mnogi
fantje si s tem delom vozača v Keniji in najbrž še kje po svetu služijo trdi kruh.
Prvi pravi ogled utripa mesta je sledil med
opravljanjem obveznosti, ki smo jih imeli: treba je bilo menjati evre v kenijske šilinge, plačati zdravila, ki smo jih že od doma naročili
preko interneta, da nam ni bilo treba vsega
potrebnega tovoriti od doma, urediti prevoz
do naše vasi - končne destinacije naslednji
dan. Šli smo v center v spremstvu naše gostiteljice, ker tam poteka javni prevoz na
nam tuj način, mesto je ogromno, mi pa smo
bili še čisto zeleni in nevajeni nove kulture.
Glavno javno prevozno sredstvo so matatuji, kombiji, ki so polepljeni z najrazličnejšimi
motivi (zelo priljubljen je seveda Obama) in
popisani s slogani, iz njih pa prihajajo glasni
ritmi popularne glasbe. Človek doživi pravi
šok, ko sede v tako vozilo, saj ga poleg glasbe, ki je naravnana na jakost, ki ne omogoča
pogovora, animirajo tudi gibajoče se figure
z velikega LCD zaslona za voznikovim sedežem! Ja, človek kar ne more verjeti. Da pa
je stvar še zabavnejša, se mini bus napolni
do zadnjega kotička. Navajeni na udobje pri
nas si sploh ne predstavljamo, kako peljati
s kombijem za 14 ljudi kar 24 oseb. Ampak
vse je mogoče in celo tako zelo neudobno ni,
če ravno ne naletiš na soseda, ki se je zjutraj
pozabil umiti. Tudi to, da se v mestih praši in da je zelo težko ostati s čistimi oblačili,
da o rokah ne govorimo, nam je zelo kmalu postalo jasno. Mesto nam je ponujalo vtis
velikih kontrastov: na eni strani moderno
urejen center mesta z mogočnim Hiltonovim hotelom, nekaj kilometrov vstran pa
beda večine, njihovi hoteli so barake iz nekaj pločevinastih oblatov, oprtih na leseno
konstrukcijo.
Polni novih izkušenj smo naslednjega jutra
šli na deveturno vožnjo z avtobusom do Majiwe. Nič pretresljivega, razen lepe in zelo raznolike pokrajine, stojnic ob cesti in »uličnih«
prodajalcev, ki ti na vsaki postojanki skozi
okno ponujajo naprodaj vse, kar si želiš. Pri-

speli smo do naše končne postaje ob glavni
cesti, z rdečo zemljo posuta pot pa nas je vodila do mame Hilde, ki nam je nudila zavetje
(za primerno ceno, seveda). Na srečo sta nas
ob cesto prišla pričakat dva izmed prevajalcev, ki so v naslednjih mesecih postali naši
tesni sodelavci, in sta organizirala pomoč za
tovorjenje naše prtljage. Nošenje 40 kg tri kilometre daleč je pač bil prevelik zalogaj za
vsakega od nas. Majiwa mi je že v začetku
delovala povsem domače, popolnoma drug
svet kot Nairobi, ki mi ni bil nič kaj všeč. Po
dobrodošlici domačih smo se namestili v hiški s tremi pogradi, precej sodobni za razmere, v katerih smo se znašli, saj je bila zidana
in ne iz blata, kot večina tamkajšnjih hiš.

Tipična hiša v Majiwi.

Naše novo domovanje je imelo dve sobi, v
vsaki je bil en pograd, en pograd pa je bil v
glavnem prostoru. Pravzaprav lahko rečem,
da je glavni prostor v hiši zasedla kopalnica,
ki je bila center naše hiše, saj je bila locirana točno na sredini, prav tako pa so bili vsi
prostori med sabo nekako povezani - stene
namreč ne segajo do vrha, strop v hiši predstavlja namreč ostrešje samo - tako smo vsi
vedno vedeli, kaj kdo počne na wc-ju, ampak
navadiš se na vse. Kot tudi na to, da tuš pomeni polivanje s čebričkom, ki je obenem
postal pripomoček za »zalivanje« toaletne
školjke.
Že naslednje jutro nas je čakalo delo. Hoteli
smo v miru urediti kliniko, ki pravzaprav ni
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prava klinika, ampak obratuje samo v času,
ko je tam katera izmed naših prostovoljnih
odprav, pa se ni izšlo tako. Pripeljali so žensko, staro 35 let, HIV +, predvidoma (spet)
nosečo, ki ni mogla odvajati urina, slabele
so ji noge in sploh ni mogla več hoditi. Malo
panike v hiši, potem pa akcija naših dveh
zdravnic in prva pot v najbližjo bolnišnico.
Kar nekaj časa je trajalo, da so ugotovili,
kaj je z njo - tuberkuloza. To je bila tudi ena
izmed najpogostejših diagnoz naslednje tri
mesece, poleg malarije, tifusa in pa drugih,
tudi nam bolj domačih bolezni.
Po prvih šokih se je vsak počasi navajal na
svojo novo vlogo v vaški skupnosti, dnevi so
nam ob natrpanem delovniku, ki je trajal od
9h zjutraj do teme, ki se je v Majiwi naredila že nekaj po šesti popoldanski uri, minevali hitro, prehitro. Večere smo si krajšali z
igranjem kart ob soju petrolejke in sveč, ob
brenkanju na kitaro in preprostim druženjem, na katerega pri nas, ko imamo na razpolago televizijo in računalnike, kar preveč
pozabimo.
HIV in AIDS sta postala kruta realnost in
vsakdanjik, saj je na tem območju kar okoli
30 odstotkov ljudi okuženih s tem virusom.
Ampak kljub temu to ostaja tabu tema, zanikanje in beg pred realnostjo sta še vedno
v prednosti pred soočanjem s problemom.
Mi nismo smeli bežati pred realnostjo, pač
pa smo morali vsakega obravnavati kot potencialno okuženega, da bi zaščitili sebe.
To pa je pomenilo obvezno rabo rokavic in
previdno ravnanje z injekcijskimi in drugimi
iglami ter kužninami. Sama sem bila vsemu
temu kar precej izpostavljena, saj sem dan
za dnem imela opravka s krvjo - pri puljenju
zob se temu pač ni mogoče izogniti. V upanju, da bom lahko tam ljudem pomagala še s
katero od drugih (za nas) vsakdanjih metod
v zobozdravstvu, sem že kar na začetku bivanja v Majiwi šla povprašat v najbližjo bolnišnico, kjer je tudi najbližji zobozdravnik,
če bi lahko katerega izmed pacientov s kariesom pripeljala tja, da bi naredila vsaj kako
plombico. Brez elektrike, tekoče vode, stola

in sploh vse opreme v naši improvizirani kliniki pač kaj drugega kot puljenja ne moreš
izvajati. Toda odšla sem s spoznanjem, da
je ruvanje zob edina terapija tudi tam, ker
nimajo denarja za popravilo stola, ki ne dela
že več kot dve leti. Tako sem torej večino časa
pulila zobe, poučevala ljudi o ustni higieni in
vzrokih nastanka stanj, ki so jih imeli v ustih,
ter preprečevanju le-teh. Včasih mi je malo
časa ostalo še za kaj drugega, na primer
za prevezo kronične rane, ki jih tam res ne
manjka, spremstvo bolnikov do bolnice, kar
pa je prav tako poglavje zase …

Pri delu v svoji improvizirani ordinaciji.

Kisumu je tretje največje mesto v Keniji
in ima svojo regijsko bolnišnico. Od naše
vasice je oddaljeno okoli 100 km. Tja smo
pošiljali bolnike, ki jim sami nismo mogli
pomagati. Tako smo plačali tudi operacijo
mladi (30-letni) ženski, ki je imela ogromen
maternični tumor. S prevajalcem sem šla
ponjo, ko naj bi bila odpuščena, pred odpustom pa je bilo potrebno urejati birokracijo, tisoč papirjev, plačati operacijo, zdravila, ves material, uporabljen pri operaciji,
kjer ti zaračunajo vse do zadnje brizge in
rokavice, če seveda ne prineseš potrebščin
za operacijsko že s sabo. Seznam je obešen
na steni in točno piše, koliko česa rabiš za
to in to operacijo. Kakorkoli, še večji šok je
sledil v bolniški sobi. Po dve ženski na eni
postelji, skupno v majhni sobi kakih deset.
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Vsaka je imela ob postelji svojo hrano, kar
so ji pač prinesli domači, oblečena je bila v
cunje, ki jih nosi doma. Malo sem se pogovarjala z našo Mary, potem pa je s prstom
pokazala na čeber pod posteljo. In kaj je bilo
v njem? Tumor, ki so ga ji izrezali pred enim
tednom! Češ da je to njeno in naj ga pač odnese domov ali pa z njim naredi, kar želi.
Z Johnom - prevajalcem sva se spogledala,
nato pa se je on dogovoril z nekom, ki ga je
poznal in dela v laboratoriju, da bi to čudo
narave dali v krematorij, za plačilo seveda.
Malo težko bi namreč ta tvor tovorili s sabo
domov z avtobusom!
V času našega dela smo se v vasi velikokrat
soočili tudi s podhranjenostjo in smrtjo. Otroci so podhanjeni zaradi tega, ker ima mama
na prsih že mlajšega bratca ali sestrico, za
kravje mleko ali drugo beljakovinsko hrano
pa ni denarja, pogosto pa tudi zato, ker so
okuženi s smrtonosnim HIV-om. Žalostno,
ampak še kako resnično! Takim smo pomagali tako, da smo jim plačevali mleko pri najbližjem kmetu, nekateri so lepo napredovali,
drugi žal ne. Ampak tam smrti ne jemljejo
kot mi.

Priča smo namreč bili smrti pomembnega
vaščana, ki je dočakal častitljivo starost 80
let. Na večer, ko je umrl, so kilometre daleč
odmevali kriki, podobni živalskim, ki so naznanjali smrt. Tam ne rabijo osmrtnic. Naslednji dan so nas svojci prišli vprašat, če
lahko pridemo pomagat, ko bodo pokojnega
»preparirali«, da bo ostal dalj časa »svež«.
Malo nas je presenetilo, potem pa se je del
ekipe le odpravil na hišni obisk. Po njihovi
tradiciji mora opraviti to nalogo najstarejši
sin, in sicer tako, da na mesta, kjer najprej
nastopijo procesi gnitja in razpada trupla,
z iglo vbrizga formalin, ki te procese ustavi. Precej dramatično se sliši, ampak je v teh
razmerah nujno, saj pokojnika pokopljejo
šele, ko se zbere celotna rodbina, ki je raztresena širom države. Med tem časom do
pogreba na domu umrlega vsak večer do
pogreba poteka zabava. Glasba se razlega
daleč naokrog, saj za te primere s pomočjo
generatorjev za elektriko vrtijo najbolj divjo
glasbo pozno v noč, tudi do jutra. Pogreb se
je zgodil šele dva tedna po smrti, truplo so
morali seveda vmes prestaviti še v hladilnico
v bolnišnici. Na pogreb smo bili povabljeni
tudi mi. Ljudi pokopavajo ob hiši, v kateri so
živeli, po pogrebu pa sledi najbolj nora in
bučna zabava, namenjena predvsem mladini. Pravi razvrat!
V tej deželi mi je bilo dano videti in spoznati
veliko žalostnih usod in obenem veliko srečnih ljudi. Njihov svet je drugačen od našega,
a zato niso nič manj ljudje kot mi. Ne moremo
jih obsojati zaradi tega, ker se je velikokrat
izkazalo, da smo belci kot domnevno bogati,
tarča prosjačenja za denar in pomoč, v nas
pač vidijo neko priložnost in upajo na boljši
jutri. Od teh ljudi bi se lahko naučili marsičesa, predvsem pa neobremenjenosti s časom
in s tem, kaj nam prinese prihodnost. Vedno
so optimisti in to jih v razmerah, v katerih
živijo, rešuje. Držijo skupaj, za njih je družina najpomembnejša, stari starši,tete in strici
velikokrat skrbijo za sirote svojih otrok, bratov, sester, čeprav težko preživljajo že svoje

Dveletna punčka, ki tehta 4,2 kg.
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družine. Nekaterim to uspeva bolje, drugim
slabše, a kljub temu se imajo radi.

Tisoč je bilo stvari, ki bi si zaslužile svoje
mesto na tem listu papirja, a prostora za
vse pač ni. Veliko ljudi, stvari in dogodkov
mi bo ostalo zapisanih globoko, ta pristna
afriška izkušnja mi je dala mnogo več kot
le zadoščenje ob vedenju, da smo pomagali
pomoči potrebnim. Bila je tudi priložnost za
vpogled vase in pot k izluščenju spoznanja
o pomembnih stvareh v življenju. Zato se ob
tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri uresničevanju naše odprave, tako finančno in materialno kot moralno.
Eva Roženičnik

Nasmejani otroci so na vsakem koraku.

VELIK JE BIL DELEŽ KRAJA PRI OSVOBODITVI …
omogoča obisk več kot 60 obiskovalcev. Tu so
se dogajali prelomni trenutki in ostri in trdi
boji 65 let nazaj.
Z veliko pričakovanja sem že od pol petih
popoldne prebavljal občutke. Skupaj z ženo,
hčerko, Alešem, Salvadorjem, kasneje pa
še s Plaznikovimi, Vido in Kristino, smo pričakovali prve goste in obiskovalce. In prišli so in vse do 18.10 tudi prihajali. Prostor
se je napolnil do zadnjega kotička. Več kot
osemdeset duš je dihalo s knjigo, ki jo je po
uvodnem pozdravu župana in predsednika
ZB predstavil dr. Risto Stojanovič s sodelovanjem urednice mag. Karle Oder in lektorja
Miroslava Osojnika.
Veliko težo predstavitve pa je dala majhna
delegacija, ki jo je pripeljal Božidar Gorjan–
Bogo (nekdanji predsednik borčevske organizacije Slovenije). S seboj je pripeljal zavezniškega oficirja misije ZDA na Štajerskem
Roberta Plana in britanskega oficirja zavezniške misije pri srbskih partizanih Johna
Earle-ja.
Dr. Risto Stojanovič nam je v svojem prepoznavnem, natančnem in skrbnem slogu v
enournem predavanju predstavil delovanje

Zgodil se je AVGUST. Da bo soparen dan, so
že zjutraj najavljale meglice in nič rose po
okoliških travnikih. Devetnajsti dan v mesecu je bil po večkratnih pripravah določen za
nas, člane ZB za vrednote NOB, naše simpatizerje, občane, zgodovinarje.
Dr. Risto Stojanovič nam je poklonil izjemno
darilo – knjigo, ob kateri se lahko Črnjani
in okoličani s ponosom zazremo še vedno v
polpreteklo zgodovino, v leto 1944, v čas črnjanske partizanske republike in petdnevnih bojev za ohranitev le-te.
19. avgust 2009 se je pričel z rahlo tremo in
velikim pričakovanjem. Vse je šlo tako hitro.
Konec junija smo skupaj z županom pretehtali možnosti in ni bilo dileme. Sijajne ponudbe dr. Rista Stojanoviča se ni smelo odreči.
Zbiranje finančnih sredstev in končni izdelek, knjiga z naslovom Legendarni boji VKO
KGO na območju Bistre, Koprivne, Tople in
Podpece od 19. 8. do 24. 8. 1944 za obrambo Koroške partizanske republike bo danes premierno predstavljena. Izbira kraja
predstavitve knjige ni naključje. Turistična
brunarica na križišču cest Koprivna–Topla,
lepo urejena (takrat še v urejanju) hiška, ki
32

DA NE POZABIMO
V Črni na Koroškem so prav v tistem času
dobro delovali skavti in v Žerjavu sokoli, ki
so imeli skupno ljubezen do domovine in ljubezen do svojega kraja. Pojavile so se prve
aretacije, poslabšal se je gmotni položaj in
pričele so se selitve »neprimernih« ljudi. Začelo se je odporništvo in na drugi strani povečal teror. Že v letu 1942 so se tu oblikovale
prve partizanske enote in posledično temu
še večje število aretiranih in izgnanih. Prav
Črna je tu dala velik delež. Že v letu 1941 so
tu aretirali in zaprli 39 ljudi (skupaj v Mežiški dolini 55), v naslednjem letu 20 (skupaj v

Pozdravni govor predsednika OO ZZB Črna.

VKO KGO v pet dnevnih bojih za obrambo
Koroške partizanske republike, preučil in
obrazložil nekatera napačna tolmačenja, ki
so se pojavila skozi leta.
Hvala, dr. Stojanovič!
Ob koncu predstavitve so se obiskovalci
okrepčali s sokom in domačo hrano s Plaznikove domačije, ob slovesu pa je takratni
komandant bataljona v VKO Ivan Šteharnik
– Džok povedal: Poznali smo teren, poznali
prebivalce in kar je najvažnejše, poznali in
spoštovali smo se med seboj – bili smo pravi
PARTIZANI – TOVARIŠI.
V uvodu omenjene knjige župan občine Črna
poudarja: Tam v začetku 2. svetovne vojne se
je v Celovec, Maribor in Celje pripeljal sam
vodja SS Himmler in dal navodila, da je potrebno izseliti vse izobražene, politično aktivne in neubogljive Slovence.

Salvador Kotnik v pogovoru z avtorjem knjige Ristom Stojanovičem.

Mežiški dolini 60), leta 1943 je bilo od svojih
domov odpeljanih 68 Črnjanov (skupaj v Mežiški dolini 159), v letu 1944 so iz Črne zaprli
kar 2,6 % vseh prebivalcev ali 105 ljudi in še
za konec vojne so iz tega odporniškega kraja zaprli 47 naših krajanov. V vseh štirih letih
nesmiselne morije je bilo v Črni aretiranih
kar 279 krajanov. Predvsem to je bil osnovni
vzrok, da se je vedno več domačinov odločilo
za boj z bolje opremljenimi nasprotniki. Tudi
tu je bil velik delež Črne in Črnjanov, kajti
na koncu 2. svetovne vojne je iz Črne bodisi
v bojih padlo ali v ujetništvu umrlo kar 135
naših ljudi, kar je bilo 3,36 % takratnih prebivalcev kraja ali skoraj polovica (42,9%) pri
partizanih padlih ali ujetništvu umrlih domačinov iz Mežiške doline. Kljub temu da v tem
času nekateri želijo prevrednotiti zgodovino,
je bil delež našega kraja v osvoboditvi tako

Božidar Gorjan– Bogo (v sredini) in člana zavezniških misij: Robert Plan in John Earl.
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velik, da kraj praznuje občinski praznik na dan največje
bitke v Mežiški dolini in pomembne zmaga domačinov
Koroške grupe odredov nad
močnim nasprotnikom.
Za zaključek pa preprosta
misel predsednika ZB za
vrednote NOB Črna na Koroškem:
Petinšestdeset let le ni tako
dolga časovna razlika, da bi
lahko pozabili vrednote, za
katere so nesebično krvaveli
borci – partizani in pozabili
spoštovati žrtve naših junakov – KARANTANCEV.

Obiskovalci predstavitve

Gvido Jančar

Živimo v času, ko skoraj dnevno doživljamo prizadevanja, da bi določena obdobja zgodovine zapisali na novo. Da bi enostavno pozabili na vrednote, za katere so se borili in umirali
svobodomiselni ljudje v taboriščih, zaporih, umirali v gozdovih in doma v obdobju najhujše
preizkušnje slovenskega naroda – nacistične in fašistične okupacije pred slabimi sedemdesetimi leti. Tem prizadevanjem se je potrebno odločno zoperstaviti. Zaradi njih, padlih
partizanov in partizank, taboriščnikov, jetnikov, izseljencev, tega časa ne smemo nikoli pozabiti. Zato smo Občinski odbor ZB za vrednote NOB Črna na Koroškem, DPD SVOBODA
Črna na Koroškem ter Občinski odbor Socialnih demokratov Črna na Koroškem v mesecu
novembru sklenili dogovor o skupnem prizadevanju za ohranjanje vrednot NOB. Po svojih
najboljših močeh si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da spomin na vrednote in žrtve NOB
ne bo zamrl nikoli!
OO ZB za vrednote NOB Črna na Koroškem
DPD ‘’SVOBODA’’ Črna na Koroškem
ObO Socialnih demokratov Črna na Koroškem

Čestitke
MARIJANU LAČNU, profesorju defektologije in direktorju CUDV,
za državno nagrado za življenjsko delo na področju šolanja otrok s
posebnimi potrebami.
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Nadaljevanje. Avtor: Aleš Mrdavšič

pričanja, Vse za dokončno zmago in Delo
je naša čast. Okupator je zahteval vse večjo
proizvodnjo. Rudarjem je navrgel trdo delo,
dolžnosti in vojaško disciplino. Organiziral
je nemško delovno fronto in vsi rudarji so obvezno postali njeni člani. V javno družbenopolitično življenje je uvedel Koroško ljudsko
zvezo (Koerntner Volksbund). Terjal je od
vseh odraslih, da morajo prositi za članstvo
v njej. Kdor je bil sprejet, je postal nemški
državljan (Staatsangehorige). Tisti pa, ki so
jih odklonili ali pa sami niso hoteli članstva
v zvezi, so postali le pripadniki z zaščito do
preklica (Schutzangehorige bis auf Wiederruf). Izdali so jim posebne legitimacije z zelenim trakom. S takimi legitimacijami ni bilo
mogoče podati se na daljšo pot z vlakom ali
avtobusom, ker si lahko doživel mnogo nevšečnosti. Zavedne Slovence, ki jih že skraja
niso pregnali ali zaprli, so tako očitno zaznamovali in diskriminirali, podobno kakor Žide
ali Poljake. Tega smo se dobro zavedali, ker
tudi med našimi rudarji ni bilo malo takih,
ki so bili le državljani do preklica. Ilegalno
delo v Delavski enotnosti pa je živelo. Rudarji so zbirali denarne prispevke, sanitetni
material in drugo. Mnogo jih je bilo, ki so v
skupni tajni sklad prispevali odrezke dodatnih živilskih kart za težko delo. Žena Petra
Kohlenbranta, ki je bila prodajalka v trgovini pri Cizeju, in Mirko Pajnik, brat trgovke
Anke Ampove, sta odtujevala že uporabljene
odrezke za moko, meso, sol in drugo ter jih
odstopala v rudarski namenski sklad za ponovno uporabo. Žnideršičeva žena se je od
časa do časa ob koncu šihta pripeljala pred
Čampovo trgovino z vozom, v katerega je bil
vprežen konj. Potem sta skupno z možem
nakupila živila, seveda na zbrane odrezke,
jih naložila in odpeljala v jazbinsko smer …
Marsikaj je moralo prispevati tudi obratno
skladišče, zlasti okovane delovne čevlje, gumirane klobuke, obleke in škornje za delo v
vodi. Pa kaj bi našteval! Rudarji v izmenah
so pred odhodom v jamo dobivali po dva vitaminska bonbona. Skrbno smo jih razdeljevali, mnogi pa so jih odklanjali. Tako se je

Previdno preudarno in strogo zaupno naj bi
pridobivali nove člane. Pri tem pa ne bi smeli biti preveč radovedni in ne bi smeli mnogo
poizvedovati. Mi se med seboj dobro poznamo in si zaupamo, za nove člane pa naj ve
le tisti, ki jih bo pridobil. Ta naj tudi usmerja
njihovo delo. Le tako bi kar najbolj odstranili
nevarnost izdaj. Miren in z notranjim zadovoljstvom sem se vračal domov. Vesel sem bil
zaupanja, ki so mi ga prijatelji izkazali na sestanku. Še tako velike ideje ostanejo mrtve,
če jih s prepričanjem ne osvoje široke ljudske množice.
Koroškim prvoborcem partizanom se je
povsem posrečilo navezati dobre stike najprej s hribovskimi kmeti, preko njih pa tudi z
dolinci. Kmečki ljudje so postali trden most,
ki je povezoval svobodne gozdove z rudarji. Nam, ki smo bili zaposleni v obratu Neuburger, je uspelo najti skrivnostne poti, po
katerih smo dobivali literaturo, poročila in
naročila za delo. Sinovi kmetov – najemnikov, kočarji in mnogo gozdnih delavcev si
je med okupacijo poiskalo delo v rudniku.
Naši delavci te vrste so bili zvesti zaupniki
koroških partizanov in so tudi nam preskrbeli prve, neposredne stike z njimi. Jamski
vozači Vester Delalut, Ivan Jernej, Marjan
Godnič in še drugi so marsikaj o partizanih
izvedeli od kopačev Franca Danijela, Tonija
Jeraka – Uniona, Alojza Kompana – Žnideršiča in Jožeta Plesca, ki so vsi živeli na bolj
oddaljenem jazbinskem in javorskem območju. Skrivaj in na samem smo se sestajali v
manjših skupinicah. Nesluteni, skriti kotički
na delovnih mestih sledenja in odkopa rude
v jamah – pod zemljo so bila žarišča, kjer so
potekali bodrilni in zaupni pogovori. Med
rudarji v obratu je rasla proletarska zavest,
krepili so se odbori Delavske enotnosti in notranje vezi z borci za svobodo so postale vse
močnejše.
Vsemu temu nasproti pa je bila čakalnica na
Neuburgerju, polna nemških parol: Korošec
govori nemško, Jezik je izraz tvojega pre35
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kmalu nabralo več polnih škatel bonbonov,
ki smo jih lahko poslali na teren, kjer so borcem dobro služili za zdravljenje skorbuta.
Alojz Kompan in stari tesar Gašper Lesnik
sta se na delo vozila s kolesi. Pred vhodom
v jamo sta se večkrat oglasila pri meni. Bili
smo dogovorjeni. Ob primernem času sem
po njunem obisku previdno odšel v kolesarnico. Poznal sem njuni kolesi, pa sem snel
ročaje s krmilnih gredi in tam poiskal skrita
pisma z novicami, željami in naročili.
Borci novoustanovljenega I. Koroškega bataljona so v noči s 3. na 4. april 1943 napadli sovražne postojanke v Mežici. Tedaj je
obrat izgubil strelnega mojstra Tomazina.
Gestapovci so ga obtožili sodelovanja s partizani. Vso družino so zapeljali v zapore in
taborišča. Vester Delalut je neutrudno delal
in organiziral. Odhajal je na teren, usmerjal
ljudi, ki so iskali zveze in želeli oditi v partizane. Po izdaji so ga 22. junija 1943 aretirali
in odpeljali v zapore na Prevalje, od tam pa
v Celovec in v Begunje. Točno mesec dni po
aretaciji so ga ustrelili kot talca. Po Delalutovi aretaciji sta 23. junija 1943 odšla v partizane Ivan Jernej – Korošec in njegov ožji
sodelavec iz rudniške mehanske delavnice
Alojz Stanta – Dolfe. Mlad kopač Franc Danijel je 23. avgusta 1943 s svojima bratoma
Mihaelom in Maksom odšel v partizane. Na
Smrekovcu so se vključili v Šlandrovo brigado. Pred pričakovano kapitulacijo Italije so
odšli na Dolenjsko. Franc je postal komisar
bataljona, padel je 10. 5. 1944 v bližini Metlike.
29. septembra 1943 je zmanjkalo kopača Tonija Jeraka – Uniona. Pred vojno je z družino živel in rudaril v Belgiji in Franciji, potem
se je vrnil. Dolgo je kljuboval in se izvijal. Ko
so ga prišli iskat gestapovci, je ob cesti cepil
drva. Ustavili so ga in vprašali, kje je doma
Anton Jerak. Pokazal jim je hišo in ko so odšli, je tudi njega vzela hosta. Meseca novembra 1943 so odšli iz obrata v partizane jamski vozači Maks Svetec, Jože Raztočnik in
Štefan Ledinik, v decembru pa še vozač Jože
Kotnik. Leta 1944, zlasti pri prihodu XIV. di-

vizije, so partizanske enote postale zelo delavne. Tretji bataljon Šlandrove brigade je v
noči z 20. na 21. januar 1944 napadel nemške
vojaške postojanke v Črni. Takrat sta okupatorjeve priganjače prevzela strah in obup.
Tla so jim postala vroča. Zaradi slabe vesti
je takrat tudi jamski nadzornik Maks Konič
dal obratu Neuburger slovo ter si poiskal
zatočišče in delo v gornjem Dravogradu. V
splošni partizanski mobilizaciji, zlasti spomladi in poleti 1944, se je obratni stalež rudarjev na Neuburgerju občutno znižal. Četudi je okupacijsko vodstvo razglasilo delovno
mobilizacijo, so le s težavo mašili luknje, ki
so nastajale v delovnem procesu. Do 1. maja
1945 je iz obrata odšlo v partizane 94 rudarjev, kar predstavlja 32 odstotkov takratnega
povprečnega staleža v obratu. Med vojno je
v izgnanstvu v zaporih in taboriščih okušalo
okupatorjev bič 60 rudarjev obrata Neuburger. 31 delavcev iz tega obrata je vgradilo
svoja žlahtna življenja v temelje naše svobode. Bili so preprosti tovariši, zvesti optimisti
upora, prepričanja in zmage. Ne smemo jih
pozabiti v njihovi skromnosti. Samo zato v
pričevanje in dokaz poznejšim rodovom zapisujem tu njihova imena. S tem opravljam
častno dolžnost, pa tudi zaslužili so si to.
Silvester Delalut, jamski vozač, ustreljen kot
talec. Franc Danijel, kopač rude, padel v bojih na Dolenjskem. Štefan Ladinik, jamski
vozač, padel v bojih v Javorju. Šimen Fortin,
izsipač, padel na Pohorju. Herman Dretnik,
jamski nadzornik, ujet partizan, je pred smrtjo stal ob celovškem lindvurmu s sramotilno
tablico: Ich bin ein Bandit aus Schwarzenbach. Oton Dretnik – Bliski, kopač rude, iz
zasede ustreljen od nemške patrole nad cerkvijo sv. Barabre na Prevaljah. Marjan Godnič, jamski vozač, umrl v taborišču. Albin
Grabner, jamski vozač, ubit v zaporih. Martin Kozar padel v bojih na Pohorju. Franc
Juvan, pritezač, umrl v taborišču. Alojz Jug,
jamski vozač, padel v boju v Javorju. Martin
Konečnik, izsipač, padel v bojih v Solčavi.
Rudi Mrdavšič, prebirač rude, ubit od četnikov v izgnanstvu. Franc Potočnik, strojnik lo36
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komotive, ujet in kasneje ubit v Dravogradu.
Franc Potočnik ml. – Radovan padel v boju
v Jazbini. Hinko Kotnik, jamski vozač, padel
v bojih. Franc Turk, prebirač rude, padel v
bojih na Graški Gori. Ivan Pudgar st. – ujetega so ubili v dravograjskih zaporih. Ignac
Molari, jamski vozač, padel v bojih. Ferdo
Samec, jamski vozač, padel v bojih. Ivan Fajmut, strojnik, ujet partizan, umrl v taborišču
Dachau. Alojz Kompan – Žnidaršič, kopač
rude, padel nad Prevaljami. Ivan Mežnar,
izsipač, padel v Javorju. Rajko Modrej, pre-

birač rude, padel v Jazbini. Gregor Štefan,
jamski tesar, umrl v dravograjskih zaporih.
Gašper Lesnik, jamski tesar, padel v zaključnih bojih na Poljani. Franc Komprej, jamski
vozač, umrl v taborišču Buchenwald. Andrej
Komprej, jamski tesar, umrl v taborišču Dachau. Ivan Drnovšek, jamski vozač, padel pri
Gornjem Gradu.
TOVARIŠ BRALEC, ZAMISLI SE IN JIM POSVETI LEPO MISEL.

Včasih so žlehte učence
pošiljali k ravnatelju

jeni za prvo službo. Jaz, doma s Šentilja pri
Mariboru, sem bil določen za okraj Slovenj
Gradec. In tako smo se nekega jutra štirje kolegi odpravili na Koroško, kjer sta nas sprejela takratni inšpektor Miroslav Faletov in
Drago Čuček. Tega drugega sem si posebej
zapomnil po podrezovanju. Mene so glede
na mojo karakteristiko dodelili v Črno. Tega
kraja nisem poznal, še slišal nisem zanj, v
šoli smo pred tem v zvezi z Zgornjo Mežiško
dolino omenjali le rudnik in Mežico. Kolega
Franjo Karažinec pa je bil napoten v Koprivno, prav tako neznano področje. Šele ko so
nama oba kraja pokazali na zemljevidu, sva
dobila prvo orientacijo. Ko sem se kasneje
peljal z vlakom od Dravograda proti Prevaljam, nisem vedel niti imena reke Meže. In
od moje vožnje z avtobusom proti Črni mi je
najbolj ostala v spominu soteska od Žerjava
proti Balosu, saj se mi je zdelo, da sem na
koncu sveta. Ko sem izstopil, sem se v centru
vasi najprej seznanil s kolegico Tončko; ona
mi je dala nekaj prvih podatkov. Tako sem
leta 1953 prvič prišel v Črno, star 18 let!
Najprej sva se s kolegom Franjem odpravila
v Koprivno. Šola je bila v tamkajšnji mežnariji. Pred vojno je tam poučeval znameniti
Hojnik, napreden župnik in učitelj, toda v
petdesetih letih je bila stavba v slabih razmerah, brez vodovoda in elektrike. Dobro se
spomnim tudi podatka, da je šola premogla
borih 56 knjig. No, Franjo je opravil primopredajo, dobil osnovne napotke za vodenje

Za Črjanske cajtnge pripravil
Salvator Kotnik, ZZB Črna na Koroškem

Alojz Germ je bil
dolgoletni ravnatelj
črnjanske osnovne
šole. Takratni pogoji dela na šoli so bili
slabi, toda novoimenovani ravnatelj si
je postavil ambiciozne načrte, tako da
so obnovili stari del
šole, nadzidali drugo nadstropje in tako
opustili učilnice na vasi, uveden je bil enoizmenski pouk, postavili so novo kotlovnico
in centralno kurjavo, zgradili najprej šolo v
Javorju, potem pa še eno (z vrtcem) v Žerjavu, obnovili šoli v Koprivni in Podpeci, zgradili novo telovadnico, pridobili šolsko zobno
ambulanto, uredili športno igrišče …
Danes 75-letni Alojz Germ že dolgo uživa
zaslužen mir upokojitve, se pa še vedno rad
spominja prvih začetkov učiteljevanja in
ravnateljevanja.
»Ob koncu učiteljišča, nekdanje štiriletne
srednje šole, ki je takrat dajala ustrezno izobrazbo učitelja, smo vsi mladi učiteljiščniki
zvedavo prebirali časopis Slovenski poročevalec, da bi videli, v kateri kraj smo razpore37
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te šole (takrat še ni bila podružnica), izvedel
pa je tudi, da bo moral spati kar v mežnariji.
In tako sva se odpravila v Črno, da bi po prvem dnevu na Koroškem prespala pri Matevžu. Istega dne sva poskušala ujeti še Ivana
Hribarja, takratnega ravnatelja, ki pa je že
bil ‘v odhodu’ – premeščen je bil namreč v
Podgorje. V času zgodnjega socializma so
bile take premestitve stalna praksa.
Učitelje so nas porazdelili po razredih. Meni
in Kristi Ažman (Krajnc) je pripadal tretji
razred; jaz sem bil določen za popoldansko
izmeno. Takrat sta se tu odvijala dva programa: osnovna šola od 1. do 4. razreda in nižja
gimnazija od 1. do 4. razreda. Učiteljiščniki
smo bili usposobljeni za pouk na obeh ravneh, a nas nihče ni vprašal, koliko znamo.
Pred tem nismo opravili nobene prakse.
Meni je dal osnovne napotke za delo zgodovinar Maks Dolinšek. Poleg teorije sem obvladal še malo igranja na violino, obenem
pa sem bil privrženec športa. Ko sem se kasneje seznanil z Albertom Vodovnikom st., je
začuden vprašal: »Tako mlad in da ne bi bil
za šport?!« Takoj sem postal član TVD Partizan in že sem moral dva- do trikrat na teden
dopoldne poučevati telesno vzgojo na nižji
gimnaziji. Takrat smo pripravljali otroke na
tako imenovane zlete, množične športne prireditve, kjer se je nastopalo, izmenjavalo izkušnje in tudi pridobivalo nova znanja.
Takoj ko so me zaposlili, so mi tudi uredili bivanje. Ravnatelj Hribar je poskrbel, da sem
dobil v bolnici kompletno posteljo s posteljnino. To smo potem odnesli v šolo. V prvem
nadstropju, kjer so čez leta uredili zbornico,
sta bili namreč dve skromni sobi brez vode
in sanitarij. Eno sem zasedel jaz, v drugi pa
je bivala Zofka Tasič. Sobi sta bili povezani s
skupno pečjo. Učitelju je namreč pripadalo
dva kubika drv na zimo.
Tudi kuhinje oziroma urejene prehrane ni
bilo. Spet sem ubogal Hribarja in se kot drugi učitelji aboniral v gostilni Geršak. Tako
smo sredi dneva med opoldanskim in popoldanskim poukom tekli na kosilo in nazaj,
marsikdaj po blatni cesti, kajti asfalta takrat

v Črni še ni bilo. Če pa je vmes ostalo kaj
prostega časa, sva z Jakom Medvedom, takratnim ravnateljem, igrala šah. Šahovske
figure sva shranjevala v škatli od krede. Tja
sva zapisovala tudi rezultate; dobro se še
spomnim, da sem ga v partijah premagal s
124 proti 121.
Ko smo tisto jesen pred 56 leti startali s poukom, nam je Pavel Planinšek (kasneje je odšel v Mežico) organiziral spoznavni večer:
za novodošle učiteljiščnike in za odhajajočo
Maričko Petkovsko. V gostilni Pod Tebrom
smo nazdravili z nekaj kozarčki. Iz kasnejšega obdobja pa se spominjam plesov pri
Matevžu. Za glasbo so navadno poskrbeli
mežnar Piko z igranjem na klavir, Stanko
Golob s saksofonom, njegov brat pa je vzel
v roke kitaro ali tolkala. Veliko smo plesali
in še bolj kadili, pod nizkim stropom gostilne
smo se verjetno kar dušili. Ravnatelj Medved
je bil slab plesalec, kadil je pa ko Turek.
Pouk je tekel normalno, čeprav smo poučevali preprosto in v skromnih razmerah.
Smešno se mi je zdelo, da so na hodnikih šole
visele velike slike domačih živali. Kot da jih
naši otroci ne bi poznali! Take slike bi spadale v mestno šolo. Ni čudno, da sem nekoč dal
učencem pisati fantazijski spis o ovci. Vsako
jutro smo začeli pouk z obveznim pozdravom: Za domovino! In z odgovorom: S Titom
naprej! V tistem času ni bilo dovolj učbenikov, zato so morali učenci pogosto in preveč
prepisovati s table. Smo pa radi pripovedovali. Spominjam se, da me je nekoč mali
Bine prosil, naj jim povem pravljico. Čeprav
nisem bil dober pripovedovalec, sem se potrudil. In ko sem čez leta spet srečal Bineta,
že odraslega, mi je povedal, da se me najbolj
spominja po tisti zgodbici.
Včasih ni bilo šolskih prevozov, zato je precej otrok od daleč pripešačilo v šolo. Marsikdaj so bili mokri in premraženi. Zanje sem
vedno poskrbel, tako da sem jim dal sušit
oblačila in obutev.
Jaka Medved je bil zelo inovativen ravnatelj.
Ker je bilo v šoli nekaj učilnic v slabem stanju, stropi so bili namreč podprti s tramovi,
38
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je organiziral zbiranje denarja pri kmetih.
No, kasneje sem tudi jaz delno povzel tak
način pridobivanja finančnih sredstev (in
bil v primerjavi z župnikom malo manj uspešen!). A Medved je bil še pametnejši: spomnil
se je na Prešernovo družbo in ugotovil, da bi
lahko midva povzela sistem zbiranja novih
naročnikov – kot so že od nekdaj delali pri
Mohorjevi družbi. Mimogrede me je potegnil zraven, tako da sem bil kot njegov ministrant! V svoji vsestranski dejavnosti je tudi
videl, da bi lahko koristil v Društvu prijateljev mladine. Določil me je za predsednika
– čisto mlad in neizkušen sem potem med
samimi starejšimi ženskami pomagal skrbeti za partizanske sirote. Res pa je, da sem
imel čas: če nisem poučeval, sem bil v telovadnici ali pa sem pel pri pevskem zboru.
Jaka Medved je bil obenem ravnatelj nižje
gimnazije in šolski upravitelj. In nekega dne
je brez vprašanja in brez komentarja določil,
da bom od takrat jaz šolski upravitelj. Star
sem bil 19 let! A saj niti nisem dobil veliko
več dela: moral sem priskrbeti drva, opraviti
redne hospitacije, pisati kroniko in še kaj se
je našlo. Pa tudi plačano nisem dobil kaj več!
Moja takratna plača je znašala 7.800 dinarjev. Za tisto novo leto so nam, učiteljem, primaknili malo denarne nagrade. Žal pa mi je
nekdo takrat ukradel nagrado za sodelavko
Viko: ker je ni bilo v službi, sem njen del nagrade shranil v predal svoje pisalne mize in
ga zaklenil z navadnim ključem, kot je bilo
takrat v navadi (sefa še nismo imeli). Ta denar je na mojo grozo izginil in kaj sem mogel
drugega kot žrtvovati svojo nagrado.
Ker sem bil vojaški obveznik, sem se javil na
predvojaško vzgojo, potem pa smo neumno
korakali po Črni gor in dol. Pritožil sem se,
da tega ne bom počel, in res so me oprostili
teh vaj. A čeprav so v kraju rabili učiteljski
kader, mi vojaščina ni ušla. Dobil sem poziv
ter preživel leto in pol v jugoslovanski vojski.
Ravnatelju Medvedu sem pred odhodom postavil pogoj, da se vrnem v Črno, če mi bo
omogočil študij na višji pedagoški šoli. Res
mi je to uredil. Po vojski sem leto dni opra-

vljal delo učitelja v Javorju, potem pa sem šel
študirat biologijo in kemijo v Ljubljano ter
prejemal štipendijo kot plačo. To me je obvezovalo, da se vrnem. V tistem času so na
tak način omogočili študij mnogim kandidatom, s tem pa so počasi pridobivali ustrezni
učiteljski kader. Desetletje pred tem, takoj
po drugi svetovni vojni, pa so v ta namen
organizirali tako imenovane pedagoške tečaje. Tudi Miloš Ledinek, napreden učitelj,
svetnik, komunistični sekretar in avtor dveh
pedagoških knjig – po njem se je dolga leta
imenovala črnjanska šola – je bil nekoč vodja takih prosvetarskih tečajev. Prav tako je
moj nadrejeni Medved svojo kariero začel s
takim tečajem, a jo je kasneje nadgradil ter
prišel do univerzitetnega profesorja in doktorja znanosti.
Po uspešnih štirih semestrih študija in izkoriščenem absolventskem stažu sem postal
učitelj biologije in kemije. A ko sem leta 1970
spet postal ravnatelj, me zopet nič niso vprašali. Inšpektor Faletov me je preprosto poklical po telefonu in določil: »Vi boste ravnatelj!«
Delovno mesto so razpisali šele naknadno.
Eden največjih problemov ravnateljevanja je
bilo zagotavljanje ustreznega kadra. Pedagoška akademija je dala premalo učiteljev,
zato sem marsikdaj šel iskat kandidata kar
na dom. Spomnim se tudi ženske, ki naj bi
delala v Podpeci; a ko se je prvič podala čez
‘kline’, se je tako prestrašila, da je odločno
zavrnila službo. V enem drugem primeru
pa sem uporabil vso zvitost, da sem priskutil
učiteljevanje v Koprivni neki starejši ženski,
ki je bila živčni bolnik in je nisem želel zaposliti. Ko sem pretiraval o medvedih in plazovih, si je končno premislila.
Danes organizirajo šole za ravnatelje, nas
pa nihče ni ničesar učil. Prvi delovni načrt
mi je posodil takratni prevaljski ravnatelj Leopold Suhodolčan, moj rojak in prijatelj.
Od takrat se je marsikaj spremenilo: vrednote, pristopi vzgoje, medsebojni odnosi, ocenjevanje in nagrajevanje učiteljev …Včasih
so bile plače učiteljev po celi občini Ravne
enake. Le enkrat mi je uspelo skrivaj prihra39
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niti nekaj sredstev, da sem potem delavcem
kupil skromne nagrade, sebi sem na primer
privoščil novo aktovko. Poleg tega so bili
osebni dohodki javni in v zbornici je morala
biti izobešena plačilna lista. Ne bom pozabil pogleda čistilk, kako so me premotrile s
pogledom, ko sem jih zalotil pri preučevanju
višine plač!
Finančnih sredstev verjetno ni bilo dovolj ne
včasih ne danes. Tako kot se zadnji dve leti
uspešno gradi in obnavlja sedanja šolska
stavba, se je v času mojega učiteljevanja postavljala takratna ‘nova’ šola, in po tipskih
načrtih ji je bila namenjena ravna streha.
Seveda smo negodovali, celo hišnik Nace je
debatiral o tem in poskušal vplivati na arhitekta, ta pa ga je le grobo zavrnil, češ da
je stari kozel. Pa so zgradili stavbo z ravno
streho, ki je vsa leta puščala!
O verouku takrat nihče ni govoril in tudi ni
predstavljal problema. V neki anketi smo
nekoč učencem med množico drugih vprašanj vtaknili tudi vprašanje o obiskovanju
verouka. Ugotovili smo, da malo otrok hodi
tja, precej manj kot danes. Pa nisem imel nič

proti verouku, celo omogočil sem, da so bili
šolski prevozi usklajeni z urnikom verouka.
Telesne kazni so bile tudi takrat prepovedane, čeprav je tu in tam padla kakšna klofuta.
Vem, mene se nekateri še sedaj spomnijo po
ključih, ki sem jih kdaj kot jezen učitelj zalučal po razredu. Še pred mano je bila navada,
da so žlehte učence pošiljali k ravnatelju. Jaz
kot naslednik sem to podedoval, a prestrašeni učenci so bili kmalu presenečeni, saj jih
nisem namlatil, kot se je to dogajalo v preteklosti. Vedno pa sem zagovarjal strogost in
doslednost. Mislim, da so včasih učenci bolj
spoštovali učitelje. Pa tudi starši gojijo danes
do šole drugačen odnos. Marsikdaj v bistvu
laik komandira, kako naj učitelj uči. In verjetno ni dobro, da imajo starši in učenci preveč pravic …«
O poslanstvu učitelja in dejavnostih ravnatelja bi se še dalo modrovati ter primerjati
čase nekoč in danes, spomini so vedno neizpeta zgodba …
(Po pripovedovanju Alojza Germa zapisala
Irena Greiner)

STARE FOTOGRAFIJE

Črna leta 1975;
fotografijo prispeval Jože Savelli
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NOVICE IZ ŠAHOVSKEGA KLUBA
ČRNA NA KOROŠKEM
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 Zdravko Burjak, Hubert Ipavic, Mitja Pranjič, Velimir Čagorović, Branko Konečnik in Jože Modrej je
osvojila 6. mesto, sodelovalo je 20 ekip. Prvo
mesto je zasedla ekipa KOŠK Dravograd,
drugo ekipa Lendave, tretje pa šahisti iz
Ruš.
V letošnji Koroški šahovski ligi, ki je potekala
od februarja do junija, je naša članska ekipa
zasedla 3. mesto, zaostali smo za prvouvrščenim Slovenj Gradcem, na drugem mestu
so bili šahisti Dravograda. Ostala mesta pa
so osvojili: 4. Schachmaty Ruden, 5. Splavar
Brezno in 6. Dravograd 2.
Tudi letos sodelujemo še s tremi koroškimi
klubi, s katerimi organiziramo mesečne turnirje v pospešenem šahu. Odigranih je bilo
že devet turnirjev, zadnji turnir pa bo decembra v Črni.
Vsako leto pa se udeležujemo tudi tradicionalnih turnirjev na Koroškem, kot so Poberžnikov memorial v Dravogradu, Duftov memorial na Prevaljah in Šmonov memorial v
Slovenj Gradcu.
Predvsem uspešno igrajo v svojih kategorijah naši starejši igralci. Na 12. festivalu
veteranov, igralcev, starejših od 50 let, ki je
bil na Treh Kraljih nad Slovensko Bistrico,
je v konkurenci 65 igralcev odlično 4. mesto
zasedel Fikret Šahinović. Zdravko Burjak
in Hubert Ipavic pa sta se udeležila Seniorskega evropskega prvenstva, ki je 19. in 20.
julija potekalo v Rogaški Slatini. Zelo dober
rezultat je dosegel Hubert Ipavic, s 4,5 točke
je zasedel 28. mesto. Zdravko Burjak pa je s
3 točkami končal na 43. mestu. Na turnirju je
igralo tudi 5 velemojstrov. Oba naša sta igrala zelo dobro, tudi z boljše rangiranimi igralci z mednarodnimi naslovi. Hubert Ipavic je

tako v prvem kolu premagal mednarodnega
mojstra iz Rusije Stanislava Zhelesnya (na
sliki).

H. Ipavic : S. Zhelesny 1:0

Uspešno pa na osnovnošolskih in klubskih
šahovskih tekmovanjih nastopajo tudi naši
mladi šahisti. Luka Kumer (do 15 let) in Vasja Vončina (do 12 let) sta v svojih kategorijah postala prvaka šol Mežiške doline. Na
osnovnošolskem prvenstvu Koroške regije je
Luka Kumer zasedel 3. mesto in se uvrstil na
državno prvenstvo osnovnošolcev. Na dvodnevem tekmovanju, ki je januarja potekalo
na Otočcu, pa se je uvrstil na 52. mesto od
72 udeležencev. Zelo dobre uvrstitve smo dosegli tudi na ekipnem tekmovanju koroških
osnovnih šol. Starejši dečki do 15 let v postavi Luka Kumer, Florian Kunc, Blaž Adam in
Matic Močivnik so zasedli 3. mesto. Mlajši
dečki: Vasja Vončina, Andraž Žaže ter Davorin in Domen Bezjak pa so postali prvaki
Koroške. Na državnem ekipnem prvenstvu
na Ponikvi pri Šentjurju pa so zasedli zelo
dobro 17. mesto v konkurenci 54 ekip.
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Bombekom iz Žalca, tretji je bil najboljši Črnjan Luka Kumer. Najboljša od deklet je bila
na petem mestu Hannah Sommer iz Rudna.
Ostali naši so bili: 4. Florian Kunc, 6. Vasja
Vončina, 9. Davorin Bezjak, 12. Domen Bezjak in 13. Matic Močivnik.
Klubski turnirji potekajo ob ponedeljkih,
tudi letos bomo razglasili občinske prvake v
hitropoteznem in pospešenem šahu. Prvenstvo v turnirskem šahu pa se je začelo konec
novembra in bo trajalo do marca.
19. decembra bodo v desetih krajih po Sloveniji potekali hitropotezni turnirji za Pirčev
memorial. Namreč 19.12. je obletnica rojstva
enega najboljših slovenskih šahistov velemojstra Vasje Pirca. Tako kot lani bo tudi letos
eden izmed teh turnirjev tudi pri nas v Črni.
Najboljši s tega turnirja se bodo uvrstili na
glavni turnir, ki bo 26.12. 2009.
Vse, ki vas igranje te kraljevske igre veseli
oziroma vas zanima, kako delo v našem klubu poteka, vabimo, da se oglasite v prostorih
Šahovskega kluba Črna ob ponedeljkih ob
17. uri. Osnovnošolce, ki že znajo igrati šah
ali pa bi se radi to naučili, pa vabimo ob sredah od 17. ure dalje.
Za konec pa ljubiteljem šaha in vsem bralcem postavljamo nagradno vprašanje:
Kdo je trenutni svetovni šahovski prvak?
Odgovore prinesite v prostore Šahovskega
kluba Črna ali pošljite po pošti na naslov ŠK
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem. Nagradili bomo pet pravilnih
odgovorov.

Mlajši dečki na državnem prvenstvu.
Prvič smo letos organizirali Koroško kadetsko ligo, namenjeno osnovnošolcem. Odigrani so bili štirje turnirji v Slovenj Gradcu, v
Črni, na Ravnah in v Rudnu na avstrijskem
Koroškem. V skupnem seštevku je zmagal
Ambrož Černjak iz Slovenj Gradca, pred
Jernejem Mrakičem iz Mute, na tretje mesto
se je uvrstila Maria Krassnitzer iz Rudna.
Naši so se uvrstili na naslednja mesta: 5.
Luka Kumer, 9. Blaž Adam, 10. Vasja Vončina, 17. Domen Bezjak, 22. Matic Močivnik in
23. Davorin Bezjak.
Ob letošnjem Koroškem turističnem tednu
smo organizirali dva turnirja. Turnir posameznikov v hitropoteznem šahu je bil v
nedeljo, 23. 8., v gostišču Drofelnik v Črni.
Udeležilo se ga je 40 šahistov. Prvo mesto je
osvojil Dušan Zorko ŠK Tomo Zupan Kranj,
drugi je bil Jernej Špalir iz Slovenj Gradca,
tretji pa član ŠD Krka Novo mesto Žiga Volf.
Najboljši Črnjan je bil na četrtem mestu
Ivan Podlesnik. Uvrstitve ostalih članov ŠK
Črna: 11. Zdravko Burjak, 16. Hubert Ipavic,
18. Mitja Pranjič, 20. Fikret Šahinovič, 21.
Branko Konečnik, 22. Jože Modrej, 23. Veljo
Čagorovič, 25. Drago Golob, 28. Alojz Golob,
32. Ferdinand Leskovec, 35. Luka Kumer, 37.
Ciril Sonjak in 40. Florian Kunc.
5. Šahovski turnir mladih do 18 let je bil v
soboto, 22. 8., v prostorih PGD Črna. Udeležilo se ga je 13 mladih šahistov. Zmagal je
Jernej Špalir iz Slovenj Gradca, pred Miho

(nov. 2009)
Mitja Pranjič

Ženske igrajo šah slabše od
moških, ker je treba več ur
molčati.
(Smislov)
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VI. ABILIMPIADA SLOVENIJE
VI. Abilimpiado je organiziral CUDV Črna
na Koroškem in je potekala 23. in 24. oktobra v Črni. Celotna prireditev je bila skrbno
pripravljena in uspešno izpeljana.
Tekmovanje je potekalo v ustvarjalnem duhu,
tekoče in brez zapletov, na štirih lokacijah:
v CUDV, v delavnicah bivalne skupnosti Kovač, na OŠ Črna in na kmetiji Florin v Topli.
Prijavljenih je bilo 37 ekip iz različnih ustanov iz cele Slovenije.
Tekmovalcev je bilo 128, ustvarjali so v 13
tekmovalnih zvrsteh: pletenju, vezenju-stebelni in verižni vbod, vezenju-križni vbod,
strojnem šivanju, oblikovanju lesa, oblikovanju gline-umetne mase, izdelavi uporabnih
predmetov iz odpadnega materiala, izdelavi
plakata, slikanju na svilo, aranžiranju cvetja,
krasitvi torte, pripravi narezka, fotografiranju na prostem in v dveh opcijskih zvrsteh:
rezbarjenju in urejanju frizure.
Svečana otvoritev se je odvijala skozi postopno prebujanje čarobnega jesenskega gozda. Pokukali smo v svet in življenje starih
gozdnih dreves in mušnic ter botrovali dogodivščinam pajkov, škratov perkmandelcev,
čarovničk ter dobrih vil. Vmes, ko je glasba
potihnila, smo prisluhnili pozdravom in dobrodošlicam govornikov ter z aplavzom pozdravljali udeležence - tekmovalce.
Po večerji, ko se je za vse udeležence začela zabava s plesom, smo poskrbeli tudi za
strokovni del: okroglo mizo in sestanek vseh
mentorjev zvrsti.
Organizirali smo okroglo mizo »Abilimpiada do danes in naprej«, kamor smo povabili
mentorje iz vsake ekipe. Vodil jo je predsednik Abilimpijskega komiteja g. Fabio Feregotto. Govorniki so bili še: Marijan Lačen
- direktor CUDV, dr. Katja Vadnal - predsednica Zveze Sožitja Slovenije in Tomaž Jereb
- direktor Zveze Sožitja Slovenije.
Spomnili smo se I. Abilimpiade, ki se je začela prav v Črni na Koroškem pred 10. leti,

in vseh naslednjih: v Celju, Vipavi, Radovljici
ter Tolminu, vse do letošnje, ponovno v Črni.
Spoznali smo, da smo naklonjeni Abilimpiadi, saj iz prireditve v prireditev narašča
število ustanov udeleženk in, kar je še bolj
razveseljiv podatek, se veča tudi število tekmovalcev.
Večer se je končal s predstavitvijo nalog vseh
tekmovalnih zvrsti ter s sprejetimi tekmovalnimi pravili.
Nov dan pomeni nov začetek!
Tako so tekmovalce, zbrane po tekmovalnih
zvrsteh, pospremile hostese na tekmovališča,
kjer so delali resnično spretno, potrpežljivo,
v sproščenem ter umirjenem vzdušju ob prijetni glasbi. Tekmovali so pošteno, ustvarjali
s srcem, zato je vsak od njih ustvaril z vsem
svojim bitjem neprecenljivo umetnino in zaklad.
Izdelke so po zaključku tekmovanja ocenile sestavljene komisije s strokovnjakom za
posamezno zvrst, s strokovnim delavcem in
članom organizacijskega odbora za Abilimpiado.
Tekmovalci so se po vseh svojih močeh trudili biti najboljši, za kar je na zaključku vsak
prejel za svoj izdelek priznanje, najboljše
ocenjeni pa za 1., 2., in 3. mesto tudi slastne
nagrade – Dobrote izpod Pece. Vse umetni43
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ne smo si lahko ogledali in jih resnično občudovali v restavraciji
hotela Krnes na razstavi.
Odhajali smo zadovoljni, s čarobnimi vtisi, kot sta bila čarobna
oba dneva.
Resnično se je tudi v nas naselil
duh škratov perkmandlcev, čarovničk, dobrih vil, kralja Matjaža izpod gore Pece, ki so nas
spremljali od začetka do konca
VI. Abilimpiade.
Vodja Abilimpiade v Črni
Melita Kordež, spec. ped.

KROŽI … KROŽI … KROŽIŠČE
lep pogled na sanirano zgradbo občine in
spomenik pred njo. Iz javorske smeri je sicer
tudi kaj videti, ob čemer človek uživa, a ogledov lepot ne priporočam, saj večina voznikov, ki se znajdejo v krožišču, še vedno ne ve,
za kaj uporabljati smerne utripalke in zato
je treba biti bolj pozoren na vozila kot na kaj
drugega.

V Črni seveda, kje pa … tisto krožišče, ki je
med vsemi slovenskimi spet najbolj enkratno. Nekoč je bilo enkratno, ker je bilo prvo
in edino daaaleč naokrog, zdaj je pa enkratno, ker je enkratno na videz, po obliki in ker
je naše.
Pa je res nekaj posebnega že na pogled. In
prav vseeno je, iz katerekoli smeri ga zagledaš. Iz Rudarjevega je pogled na cerkev, spomenik kot otoček in urejen videz preprosto
lep in če veš, da je tam nekje tudi bančna ekspozitura, ki jo tudi slovenski bančni roparji
čislajo, je zadovoljstvo celovito, če že ni popolno. Morda je užitek zmanjšan ob dejstvu,
da ne veš, če boš iz krožišča lahko odpeljal,
saj vrli vozniki parkirajo po svoje – kar pa v
času GSM telefončkov ni hudega, saj radijskih signalov zaparkirana cesta proti Pristavi ne motijo in ne ovirajo.
S pristavske smeri je pogled najlepši za policiste, saj jim razkrije proti predpisom parkirano pločevino, ki lahko postane dober
izvor njihovih božičnic in regresov za dopustovanja, za običajne državljane pa je dovolj

In je zgodba o krožišču pretežno zaključena, epizode o dogajanju v njem pa se bodo
pisale še dolga leta v nadaljevanjih. Glede tovrstnih animacij si obetam, ko bomo izkoristili krompir in bonuse ter bo začelo pokati,
še obilno izjemnih posegov na pločevino in
še kaj. Pa saj ne bi bilo čudno, če nekoč angel varuh zamudi z refleksi pri katerem od
tistih, ki s sedemdesetimi in več kilometrčki
na urico priženejo svoje konjiče iz Rudarjevega in nedolžnemu vozniku položi na prehod pred pošto kakšnega pešca, ki ni dovolj
športni tip. Ali pa kateremu od tistih, ki proti Pristavi izberejo pot tesno ob spomeniku,
da vidijo globlje v ulico in lahko hitreje »varno« oddrvijo domov po sistemu »baba, bejž,
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če ne, bo golaž«, pripravijo kakšno povsem
pričakovano oviro, ki je očitno ne bo pričakoval.
Avtoličar Janez ima na srečo delavnico najbrž na prav premeteno izbranem mestu,
tako da udeleženci ne bodo imeli kakšnih
večjih stroškov s premiki vozil. Tistih 250 metrov do ambulante pa je tudi dovolj ugodna
razdalja za hitre intervencije.
Pesimizem? Kdor ve, da nakazovanje
smeri s smerniki ni edino poglavje, ki so ga
»naši« v avtošolah prešpricali, pa da imajo
domači kolesarji kaj čudne predstave o varni vožnji in da dajejo absolutno prednost
krajšanju poti, pa da pešci tudi niso vedno
znani po predvidevanju nevarnosti svojih

početij in pohodov … pa da se dogajajo na
cestah prav čudna naključja, ki jih niti Bog
ne bi bil sposoben predvideti, bo pesimizem
raje vključil v svoja predvidevanja kot v svoje
zagovore pred vpisi v uradne zapisnike kakšnega moža postave, ki sicer običajno zamuja, včasih in ko je preveč kruto, pa le ne
more mižati zaradi prijateljskih vezi in naklonjenosti do kršilcev.
Pa kaj bi se človek sploh sekiral – četrtina
voznikov v krožišču tako ali tako drži GSM
ob ušesu … če se bo kresalo, bo že kdo vedel,
koga in kam poklicati za to ali ono. Morda
celo Kresalovo.
Niko Brumen

ZLATA POROKA
22. 8. 2009 sta imela zlato poroko Helena in Štefan Erjavec, doma s Tolstega Vrha 83, Ravne na
Koroškem, zlatoporočenka pa izhaja iz Koprivne.

PRIREDITVE V DECEMBRU 2009

Zveza kulturnih društev
Črna na Koroškem

Predsednica
Jožica Praprotnik
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»Spregovoril je zlati gaj v šepetu veselih, milih
in brezskrbnih brez.
Tak tiho, kakor drevje siplje liste, besede te
otožne sipam jaz.
Če pride čas in veter jih v naletu razmeče,
znese v kup kot smetno zmes …
Povejte mi tedaj … kaj o šepetu veselih, milih,
zlatih, zlatih brez.« (Jesenin)

ženske je kot vino brez porekla. Sonce, ki ne
počiva na ženskih prsih, je samotno. Moški
to slutimo, nekateri vemo. Zato imajo naše
jadrnice ženska imena, zato se na poletno
potovanje vedno odpravljamo z upanjem, da
bomo ujeli pravi veter, odkrili varen pristan
in se zasidrali v žensko srce.« Naša življenja
oblikujejo tisti, ki nas ljubijo – in tisti, ki nam
ljubezen odrekajo.

Iztočnica za moje današnje pisanje je pesem
Sergeja Jesenina, ki se me je zelo dotaknila,
ker jesen dojemam podobno kot on v svojih stihih. Romantično opisana narava mi v
spomin takoj prikliče lepote morja, čas, ko ti
jugo prepiha glavo, človek pa si zaželi vsaj
malo morske ljubezni … Kombinacijo omame soparne noči, ples metuljev v trebuhu,
dotik vlažnega morja in okus slanega poljuba so vaba, v katero lahko ugrizneš. Povedano zveni zelo filmsko, ampak človek se lahko
odloči, da bo vsaj za hip verjel tej neresnici,
saj se odlično sklada s scenarijem, v katerem igra glavno vlogo, in se prepusti neresničnemu trenutku … Če torej uspeš omejiti
svojo naivnost na minimalno točko, je poletna romanca doživetje, ki bi ga bilo škoda
zamuditi. Ponuja tisto, kar je človeku v zvezi
prevečkrat odvzeto – popolno spontanost in
popolno svobodo, brez pričakovanj, brez obveznosti in brez polaganja računov. Vse, kar
je, je tukaj in zdaj! Tistim čarobnim besedam
pa verjemite le tedaj, ko vam jih izreče tisti
nekdo, za katerega ste prepričani, da ne bo
odšel z jutranjo zarjo. Tistemu, ki ga pogledate in v njem zagledate svoje življenje, ne barve njegovih oči, ob katerih se vam zašibijo
kolena. Tistemu, ob katerem vas bo celo svoboda začela dušiti. Šele in samo takrat mu
odvrnite enako – ljubim te! Poletne romance
so po navadi preveč zelene, da bi se kitile s
tem prestižem. Navadno ostaja šum morja
v ušesih, nekaj školjk in kamenčkov, morda
fotografija, telefonska … In nežno pričakovanje naslednjih počitnic, dopusta. Nekoč me
je nekdo vprašal, če je ženska mogočnejša
od morja. Če je toplejša od poletja? Pa si je
kar sam odgovoril z besedami: »Obala brez

Poslušanje je ljubezen
Živimo v času, obsedenem s tehnologijo in
hitenjem za materialnimi dobrinami. Vse
to pa v naša življenja vnaša odtujenost, vse
večje napetosti, brezciljnost, strah, nemoč,
pa tudi bolezen. Najpogostejši problem je izguba stika s čustvi in zato se moramo vprašati, ali smo res preveč zaposleni z lastnimi
težavami in odgovornostmi, da ne zmoremo
nič več prisluhniti drug drugemu ter nuditi
tolažbo in potrebno skrb sočloveku. Prebiram različne izsledke in ugotavljam, da so
medicinske raziskave pokazale, da se kronični bolniki, ki iz svojega okolja ne dobivajo
dovolj podpore in ljubečega razumevanja,
veliko slabše počutijo in tudi manj učinkovito
obvladujejo svojo bolezen. Kadar bolnik živi
v okolju in med ljudmi, ki ga ne podpirajo,
in zato nima nikogar, ki bi prisluhnil njegovim težavam, začne svoja čustva skrivati in
jih globoko potlači vase. Na ta način se odreče kroženju življenjske energije, ki zaradi
neizrečenih čustev ostane zaprta v telesu,
kar povzroča dodatne bolezni in depresije.
Tudi sama sem prišla do spoznanja, kako
pomembno je razumevanje osebe, ki ti zna
prisluhniti in te razumeti. Že samo dejstvo,
da te nekdo posluša, ti prinese olajšanje in
največkrat tudi spoznanje, kako rešiti težave. Zato trdim, da je POSLUŠANJE močna
oblika LJUBEZNI! John Templeton je v svoji knjigi Modrost življenja med ostalim pisal
tudi o poslušanju, kjer navaja naslednje misli
neznanega avtorja:
»Kadar prosim, da me poslušajte, vi pa mi
pričnete dajati nasvete, niste storili, kar sem
vas prosil. Kadar prosim, da me poslušajte,
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vi pa mi pričnete razlagati, da narobe čutim, teptate moja čustva. Kadar prosim, da
me poslušajte, vi pa se pričnete truditi, da bi
mi pomagali rešiti težavo, mi ne ustrežete,
pa naj se vam zdi še tako čudno. Poslušajte.
Samo to vas prosim, nič ne recite in nič ne
storite, samo poslušajte me.«
Marsikaj bi lahko v tem norem svetu spremenili ali izboljšali že s tem, da bi znali sočloveku prisluhniti, se s tem vživeti vanj in mu
biti v oporo. Kajti sočutje do drugega lahko
zdravi in dela čudeže. Pa ne samo pri tistih,
ki so razumevanja potrebni, temveč tudi pri
tistih, ki so mu ga pripravljeni dati. Kadar mislimo, da nam naše okolje ne daje ustrezne
podpore, si skušamo okolje na novo ustvariti
ali pa ga vsaj nekoliko spremenimo. Izmenjava izkušenj v dobri družbi in komunikacija s
soljudmi sta dobra pomoč. Številne odgovore na naša vprašanja, nasvete in zamisli za
boljši in bolj optimistični pogled na življenje
pa najdemo tudi v knjigah in revijah. Vse to
nas bo pripeljalo do spoznanja, da je življenje vendarle lepo in da se je vredno zanj potruditi vsak dan posebej.
George Washington je nekoč dejal: »Kako
daleč boste prišli v življenju, je odvisno od
tega, kako skrbni ste do mladih, kako sočutni do starih, kako usmiljeni do tistih, ki se
prebijajo s težavo, in kako strpni ste tako do
šibkih kot do močnih, kajti v svojem življenju
boste vse te faze zagotovo tudi prehodili.«

voljstva dobili iz veselja, ki smo ga prinesli
v življenje drugih, kot pa iz trenutka, ko ste
jih prekosili in premagali. Če želimo, da nas
drugi spoštujejo, moramo tudi mi spoštovati
njih. Vsi ljudje želijo občutiti, da so cenjeni in
nekomu pomembni. Človek, ki bo zadovoljil
te naše potrebe, bo nenehno deležen ljubezni, pozornosti in spoštovanja. Kajti skrb za
druge običajno odseva vero v samega sebe
in vero v druge, je rekel Ari Kiev v svojem
komentarju.
Danes, ko pišem te vrstice, smo še v novembru, zato ne vem, kako nam bo zima postregla za decembrske praznike. Upam, da s
snegom, kajti le sneg pričara vzdušje in romantičnost. V tej današnji stiski, ko je v naši
mali domovini toliko nesrečnih, lačnih, brezposelnih, je neumno govoriti o romantiki. Ali
pač! Narava je enako lepa kot nekoč, naša
Črna pa še nikoli ni bila tako lepa, kot je sedaj. Spoštujmo vse, kar se je naredilo v Črni,
in ne skrunimo je po nepotrebnem.
Na poti po naši domovini je tudi BOLEZEN;
Črnjani smo pred leti že imeli epidemijo tifusa. Verjetno se spominjate, koliko je bilo
takrat bolnikov. Celo šola nam je odstopila
učilnice, ker je bila naša bolnica premajhna.
Uspešno smo se borili in na koncu zmagali.
Upajmo na najboljše tudi danes in tudi jutri
… Pri današnji gripi, ki je očitno drugačna in
zelo nevarna, upoštevajmo vsa navodila, ki
nam jih nudi zdravstvo.

Smisel življenja
Nesebično razdajanje samega sebe po vsej
verjetnosti ne bi moglo biti glavni predmet
pri študiju uspešnosti. Čeprav se preživljamo
s tem, kar prejmemo, pa so resnične nagrade
tiste, ki izvirajo iz tega, kar dajemo. Čeprav
lahko uspemo po družbenih standardih, pa
se ne bomo počutili čisto zadovoljni, dokler
za nekoga ne bomo storili nekaj, kar bi nam
težko povrnil. Zato si v tem tekmovalnem in
komolčarskem svetu vzemimo čas za razmislek o smislu življenja. Smisel življenja NI
ZMAGA. Smisel življenja sta RAST in RAZDAJANJE. Ko bomo pogledali nazaj na vse,
kar smo v življenju naredili, bomo več zado-

Dogajanja na slovenski kmetiji … nekoč in
danes
Domačija, kakršne danes ni več, domačija,
ki je pridelala kruh, taka s plugom, srpom
in cepcem, domačija, ki je doma izdelala
obleko iz platna in domače volne, ki je doma
naredila obutev - iz lesa in usnja, ki je doma
izdelala orodje – iz lesa in železa. Domačija,
ki pripoveduje zgodbo o družini, ki je živela
v hiši, grajeni z lastnimi rokami, ki je mlela
žito v mlinu, ki so ga izdelali domača pamet
in roke; domačija, ki je sušila žito v kozolcu,
ki ga je izdelal nepismeni vaški genij, ki je žagala na vodni žagi, ki je bil izdelek domačega mojstra. Čas je prinesel stotere šege, pe47

smi, pripovedi, reke, pregovore stare vere in
stotera bogastva našega ljudskega izročila.
Danes, ko smo postali del Evrope in velikega
sveta, se moramo zavedati, da bomo v njem
našli pravo mesto le, če bomo vstopali vanj
kot dediči stare kulture, ki sega v davnino, v
čas, ko je bila Evropa res še skupni prostor
za vse narode. Čas gre naprej, mi se staramo, življenje se modernizira …
Danes, ko pred nami vrtijo »KMETIJO« današnjega časa, se vedno znova sprašujem,
kaj vse se je spremenilo. Da v njej nastopajo
sami ‘pomembni’ ljudje, od voditeljice do zadnjega hlapca, vsi na nek način posebneži
v slovenskem prostoru. Vsi so bolj ali manj
leni, predvsem brez znanja in delovnih navad. Eni so oblečeni, drugi napol slečeni,
nekatere pa v petkah in v večerni oblekci.
Imajo pretežno ‘bogat’ besedni zaklad, ki ga
posamezniki še obogatijo s psovkami in drugimi neprimernimi besedami. Saj me zaradi
mojega gledanja na dogajanje na današnji
kmetiji ne boste obsojali? Ali pač? Včasih
razmišljam, koliko vse to stane. Kdo v oddaji
uživa? Kam vlečejo zgledi? Sedaj že vem, da
je to pravljica za današnjo rabo!

da nekoč bo odrasel, enako bo delal, da se
razveseliš.
Majhen otrok, velike očke, verjame, da imaš
vselej prav,
vedno so ga sama ušesa, opazuje te zvedav.
Ti si tisti, ki zgled mu daješ, vsak dan in z
vsem, kar si,
kajti otrok zvesto čaka, da nekoč postane
tak kot ti.«
Zima
Čas, ko se vse prenavlja, ko veter prši iz oblakov vodo in pripravlja nebo na nov letni čas.
Zima je noč, ki predstavlja trenutke počitka,
spanja – ne smrti. Ko spimo, se nekaj obnavlja ter se pripravlja na prihodnjo rast in življenje, ki bo vzklilo takoj, ko bo sonce ogrelo
zemljo. Ponoči se osvobajamo dnevnih težav
in se v duhu učimo vsega, česar se budni ne
moremo ali nočemo naučiti. So trenutki, ko
sejemo semena zavesti.
Preden zavežem mojo izpraznjeno culo, bi
rada napisala še to. Našo Črno obdajajo planine in jo skrivajo v svojem varnem zavetju.
Pobočja le-teh so porasla z gozdom, kjer stojijo drevesa tesno skupaj, skoraj vsako drevo
pa je podprto z vejami drugega drevesa; nudijo si oporo, se družijo. Tam kjer pa drevesa
rastejo sama, pa včasih težak sneg povzroči,
da veje ne vzdržijo teže in se brez podpore
drugih dreves zlomijo, močan veter pa jih
lahko tudi podere in izruva. Ljudje nismo nič
drugačni od teh dreves. Ko nas doletijo prezgodnja, nepričakovana ali običajna neurja
življenja, potrebujemo podporo drugih ljudi
– samo tako smo lahko kos teži bremena.
Ljudje nismo ustvarjeni tako, da bi preživeli
sami. Bolj ko se zbližamo, bolj si lahko nudimo vzajemno pomoč, bolj smo močni in se
lažje borimo.
Dragi Črnjani, v letu, ki prihaja, vam želim
vsega po malem – iz tega mojega pisanja,
predvsem pa ZDRAVJA, kajti od njega je odvisna vsa ostala SREČA.
Vaša Lenčka Ošlak

Vpliv
Medsebojni odnosi obstajajo že od časa
stvarjenja sveta. V svetu, ki ga živimo, v svetu
razvrednotenja vseh vrednot pa so in bodo ti
odnosi postali še posebno pomemben del naših življenj. Neznani avtor je nekoč zapisal,
kako se kaže naše ravnanje in naš vzgled na
naše potomstvo. Takole pravi v svojem zapisu:
»Majhne očke gledajo nate, gledajo te noč
in dan;
majhna ušesa hitro vsrkavajo besede, ki
vrejo iz tvojih ust na plan;
majhne ročice željno posnemajo vsako malenkost, ki jo storiš;
to je otrok, ki želi si, da bi bil tak, kot si želiš.
Ti si vzornik temu otroku, ti si najbolj moder od vseh
in v njegovih mislih ni dvoma o vaju dveh.
Vedno verjame vate goreče, srka vse, kar
rečeš in storiš,

Viri: revija Dita, knjiga Glenn van Ekeren Veselje v vsakdanjih razmerah, Meta Malus
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VEZENINE NEKOČ IN DANES
Vezenina je okrasni izdelek, za izdelavo katerega potrebujemo le šivanko, blago, nitko,
čas, potrpežljivost in veliko ljubezni do tega
dela. Vezenine so del naše zgodovinske preteklosti, odsevajo nam obdobja, ko še ni bilo
televizije, računalnikov in vezenin, izvezenih
s preciznimi stroji, naglice, hitenja … Žene in
dekleta so v prostem času, največ pozimi, izvezle lepe uporabne in okrasne izdelke zase
in za svoj dom. Vezenja so se deklice učile v
šoli, saj so že za časa vladarice Marije Terezije (18.st.) na nekaterih šolah poučevale
učiteljice ročnega dela, okrog sto let je bilo
vezenje v osnovni šoli obvezen del učnega
programa. Zelo lepe vezenine so izdelovale
nune v samostanih, kjer so se te ročne spretnosti učila tudi plemiška in meščanska dekleta. Naše mame so se vezenja lahko učile
v meščanski šoli v Mežici, kjer so se učile
različnih tehnik vezenja, kvačkanja in celo
izdelave mrežene čipke. Od druge polovice
20. stoletja vezenje in druga ročna dela na
nekaterih šolah učijo v okviru krožkov ali
izbirnih vsebin. Vezenja so se deklice učile
tudi doma od mater, starejših prijateljic pa
tudi od poklicnih vezilj.

ve lepe vezenine, so doto z vezenino izdelale
poklicne vezilje, ki so si tako prislužile nekaj
denarja za preživetje. Z izvezenimi monogrami, belo ali pisano vezenino, so si lahko
tudi siromašnejša dekleta pripravile lepo
balo. Z vezenino so okrašene tudi naše stare
narodne noše, predvsem naglavna pokrivala, peče in avbe.
Mnogo lepih vezenin hranijo v naših muzejih, precej jih je ohranjenih še po domovih,
mnogim pomenijo veliko, so nekakšna vez in
spomin na prednike in našo preteklost, velika škoda pa je, da so jih marsikje zavrgli.
Največ ohranjenih vezenin je iz obdobja med
obema vojnama, manj pa iz obdobja po šestdesetem letu prejšnjega stoletja. V trgovinah
je bilo vedno več strojno izvezenih izdelkov,
nov čas po vojni je prinesel druge vrednote,
za ročna dela ni ostalo dovolj časa, postalo je
bolj odrinjena dejavnost.
Ohranjene so vezenine, izdelane v različnih
tehnikah. Pisane vezenine so izvezene s ploščatim, stebelnim, verižnim vbodom in vozliči, s križci, s tkaničenjem.

Vezene okraske na oblačilih in izvezene
okrasne predmete, predvsem razne prtičke in prte, so najprej uporabljali vladarji in
cerkev ter meščani, vsaj v začetku 19.st. pa
so si domovanja s prestižno stanovanjsko
opremo z vezeninami začeli krasiti na premožnih kmetijah. Z vezenino si je marsikatero dekle lepo okrasilo posteljne rjuhe in prevleke, namizne prte, spodnje perilo, prtiček
za bogkov kot, velikonočni prtiček, zavese,
skratka tekstilne izdelke, ki so bili del njihovih dot. Poleg cvetličnih in verskih motivov
so si izvezle še inicialke imena in bodočega
priimka. Z izdelavo vezenin so si krajšale
dolge zimske večere, z lepim izdelkom pa so
se rade tudi postavile pred vrstnicami. Bogatim dekletom, ki same niso bile vešče izdela-

Belo vezenino so uporabljali pri izdelavi velikih okrašenih naglavnih rut – peč, posteljnem in osebnem perilu, oltarnih in namiznih
prtih in prtičkih. Zelo lepe so vezenine, izdelane v rišelje vezu, ki krasi zavese, nadprte,
prte in prtičke. Posebej bogato so bile okrašene peče, robovi so bili pogosto okrašeni z
ažurom ali madeirsko vezenino in raznimi
pajki. Za izdelavo vezenin so vezilje uporabljale domače platno, laneni batist, bombažni muslin in perkal.
Vezli so z laneno ali bombažno nitko in z volno. Ohranjene vezenine so lahko izvezene le
v eni barvi, večinoma modri, dvobarvne, modro rdeče in večbarvne pisane vezenine.
Nekatere stare vezenine, ki se niso dosti
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uporabljale in pogosto prale, so še zelo lepo
ohranjene, npr. velikonočni prtički, ki so se
uporabljali le enkrat letno. Vezenine, ki so
se dnevno uporabljale in pogosto prale, so
se sčasoma sprale, barve so obledele, blago
strgalo.

Tudi po naših domovih se še najde kakšna
lepa, dokaj dobro ohranjena stara vezenina.
Marsikje pa so pridne roke izvezle repliko
stare vezenine ali vsaj njen delček. Nekaj
teh starih vezenin sem poslikala in jih objavljam. Mogoče pa se kdo navduši in si izdela svojo vezenino. Knjig in revij z vzorčki
in napotki je na tržišču veliko, pa tudi ljudi,
ki so z nasveti vedno pripravljeni pomagati. Sama sem največ vzorčkov dobila iz knjig
Slovenske narodne vezenine iz zakladnice s.
M. Justine Višner in Ljudske vezenine na Slovenskem avtoric Neli Niklsbacher – Bregar
in Marije Makarovič ter Narodne vezenine
na Slovenskem avtorice Neli Niklsbacher
– Bregar.

Motivi, ki so jih vezle pridne roke vezilj, so
zelo različni, prevladujejo cvetlični motivi,
upodobitve živali, verski motivi, izvezeni
pregovori in na »vančonerjih« razni nauki in
nasveti gospodinjam (vančoner – stenski prt,
ki je ščitil in okrasil steno. Beseda vančoner
je izpeljanka iz nemščine, die wand – stena,
schonung – prizanašanje).
Vančonerji, kot smo jim rekli Korošci, so bili
obešeni navadno nad štedilnikom, nad zabojem za drva, večji pa ob divanu ali postelji, ki
je stala ob zidu. Na njih so bili pogosto izvezeni prizori kuhinjskih opravil s kako posrečeno mislijo, npr.: »Če hoče zakon skup držati, mora žena dobro kuhat znati«, nabožnimi
motivi, podobami živali, angelom varuhom
…Večji del so bili izvezeni v modri barvi.

Lepo zbirko starih stenskih prtov – vančonerjev ima Marija Piko, podedovala jih je od
svoje mame, Angele Škrubej. Zelo lepo izvezeni vančonerji imajo izvezene različne motive, eden prikazuje lovski motiv, drugi verskega in tretji cvetličnega. Marija se spominja,
da ji je mama povedala, da si je z vezenjem
krajšala čas na paši in tako ustvarila lepe vezenine. V njihovi domačiji sta lepo ohranjena tudi dva bogkova kota, prvi v kuhinji in
drugi v ‘ta velki’ hiši. Oba sta okrašena z lepima vezenima prtičkoma, še posebej pade
v oči prtiček v bogkovem kotu v veliki hiši, ki

V času, ki ga živimo, je industrijska vezenina dodobra nadomestila ročno vezenino. V
trgovinah in na raznih sejmih je ogromno
strojno vezenih okrasnih izdelkov za različne priložnosti, vendar topline, ki veje iz ročno
izdelane vezenine, te serijsko izdelane vezenine nimajo. Tudi danes je lepo videti ročno
izvezen prtiček, ki pokriva košarico z velikonočnimi jedili, prtiček v bogkovem kotu, prt
z narodno vezenino na mizi. Razveseljivo je
dejstvo, da se tudi mnogi mladi oblikovalci
zavedajo pomena kulturne dediščine in v
svoje stvaritve vpletajo tudi vezenine.
Vezenje prinaša sprostitev, ob kombinaciji
različnih motivov in barv zaživi ustvarjalnost, ob končanem izdelku čutiš zadovoljstvo, z narodno vezenino ohranjaš delček
kulturne dediščine.
Za nekoga, ki ima vezenine rad, je vezenina
lahko dragoceno darilo. Vezenje v skupini
pa je lahko prijetno druženje, kjer se menjavajo ideje, vzorci …
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ga krasi bogata narodna vezenina. Motiv je
gospodinja Marijana, Marija Piko, prerisala
s starega prta, ki ga je izvezla njena mama.
Repliko prtička je Marijana zelo lepo izvezla v enakih barvah, kot je bil mamin original. Bogkov kot krasi tudi zelo stara panjska
končnica, ki prikazuje Marijo in Jezusa in
datira leto 1912. Ohranjeni prti njene mame
so bili izvezeni nekje v letih 1925–1930. Čeprav gospodinji na Pungračičevi domačiji ne
manjka dela, se Marijana že veseli zime, da
bo lahko spet kaj lepega ustvarila.
Pa še zanimiva, z vezenino okrašena kuharska ruta iz leta 1936, izvezla jo je moja
mama Fanika Merva. Prtiček z motivom
otroške igre je v otroštvu izvezla moja teta
Hedvika Grubelnik.

Lepa prtička, ki sta krasila nočni omarici
njenih staršev, ima tudi Ema Kristavčnik. Ob
motivu angelčka je na enem zapis DOBRO
JUTRO in na drugem LAHKO NOČ. Enega
sem prerisala, upam, da mi bo letošnjo zimo
uspelo izvesti repliko.

Velikonočni prtiček in prtiček z narodno vezenino, ki mi krasi mizo, sem pred leti izdelala sama.
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ZDRAVJE
Prepričana sem, da se po domovih v Črni in
okolici skriva še pravo bogastvo narodnih
vezenin. Splačalo bi se jih poiskati in razstaviti, obnoviti ali izdelati replike. Svojo kulturno dediščino bi morali kot majhen narod
znotraj Evropske skupnosti še bolj poudariti, saj je tako raznolika in posebna, da smo
nanjo lahko še kako ponosni.
Zapisala Marjeta Burjak

Pandemija gripe – svetovna grožnja
Za pandemijo je značilen hiter pojav in širjenje. Pandemija se pojavi v več valovih, vsak
traja nekaj mesecev. Zboli veliko ljudi in več
kot pri sezonski gripi jih lahko tudi umre.
Pandemijo spremljata strah in tesnoba.

Na področju pojava nalezljivih bolezni je
nemogoče napovedati prihodnost, kar smo
v preteklosti že večkrat spoznali (nazadnje
ob pojavu SARS-a in ptičje gripe), pa vendar
se je možno po najboljših močeh pripraviti
in oblikovati ustrezne ukrepe, s katerimi bi
zmanjšali vpliv teh tveganj.
Ta hip se že krepko soočamo z novo grožnjo,
s pandemijo gripe, ki ima lahko ob neugodnem poteku večji vpliv kot katerakoli kriza
v zadnjem času.

Kakšna je trenutna situacija?
Virus gripe A (H1N1)v se je v nekaj mesecih razširil po celem svetu, ponekod je bolj,
drugod pa manj prizadel države. Pri nas je
prvi val širjenja bolezni na žalost zahteval
že tudi prve smrtne žrtve (do 7/12-2009 že 12
umrlih za pandemsko gripo).

Pandemija gripe
Pandemija gripe je izbruh bolezni, ki se pojavlja hkrati po vsem svetu, če so za to zagotovljeni določeni pogoji. Virus gripe se v obliki
pandemije pojavi približno trikrat v stoletju
in zahteva milijone smrtnih žrtev. Najhujša
do sedaj je bila španska gripa (1918), ki je
zahtevala ogromno žrtev – ocenjujejo, da je
v letu dni pobila okrog 100 milijonov prebivalcev po vsem svetu.

Značilnosti nove gripe
Bolezen, ki jo povzroča novi virus gripe A
(H1N1)v, poteka kot akutna okužba dihal, virus gripe se prenaša s človeka na človeka.
Bolezen poteka s podobnimi znaki in simptomi kot običajna, sezonska gripa: pojavi se
mrazenje, povišana telesna temperatura, izčrpanost, bolečine v mišicah in kosteh, bole52

ZDRAVJE
Čiščenje in dezinfekcije
Posebno pozornost namenimo čiščenju in
razkuževanju površin, kjer je možen prenos
virusa, oziroma kjer pogosteje prihaja do
stika z rokami in kužnimi kapljicami (proste delovne površine, kljuke, stikala, držala,
ograje, pipe, igrala, igrače, računalniki, telefoni, avtomati, milniki …).

čine v žrelu, suh kašelj, včasih tudi bruhanje
in driska.
Možen je tudi hujši potek bolezni s pljučnico,
odpovedjo dihanja in s smrtnim izidom. Podobno kot okužba z virusom sezonske gripe
tudi okužba z novim virusom gripe poslabša
osnovno, kronično bolezen.
Prenos virusa je enak kot pri sezonski gripi. To pomeni, da se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju,
govorjenju, z neposrednim tesnim stikom z
obolelim (npr. poljubljanje, objemanje) ter s
posrednim stikom preko okuženih površin
in predmetov (jedilni pribor, kozarci, kljuke,
pipe, telefonske slušalke ...).

Zmanjševanje socialnih stikov z drugimi in
uvajanje večjega socialnega distanciranja
med ljudmi
Eden od ukrepov za zaščito je zmanjšanje
stika med ljudmi. To pomeni, da je priporočljivo izogibanje krajev, kjer so velike skupine ljudi (virus lahko s kapljicami prepotuje
razdaljo do enega metra).
Priporočljiva medsebojne razdalja med ljudmi je torej več kot 1 meter.

Novi virus gripe se širi hitreje zaradi več
razlogov, med drugim tudi zaradi tega, ker
se ljudje do zdaj z njim še nismo srečali in
nimamo nobene zaščite pred njim.

Obvladovanje strahu in tesnobe
Potrebno je nameniti pozornost na obvladovanje pojava bojazni in strahu pred pandemijo.

Ukrepi za zmanjševanje širjenja gripe
Cepljenje
Cepljenje je najučinkovitejši zaščitni ukrep,
namenjen vsem, še posebej se priporoča
osebam s povečanim tveganjem za zapleten potek pandemske gripe*. Širjenje gripe
lahko ustavimo le s čim prejšnjim cepljenjem čim večjega števila ljudi.*

Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust
Okužba se pogosto širi tako, da si z dotikanjem okuženih površin virus sami zanesemo
v telo.
Higiena rok
Pogosto umivanje rok je najučinkovitejša zaščita pred boleznijo. Roke si vedno umijemo
po kašljanju, kihanju, brisanju nosu in dotikanju onesnaženih površin. Roke si umivamo vsaj 20 sekund s toplo vodo in milom, jih
obrišemo s papirnato brisačo in z njo zapremo pipo. Če nimamo možnosti umivanja rok,
uporabimo robčke z alkoholnim razkužilom,
s katerimi si temeljito obrišemo roke.

Oboleli naj ostanejo doma
Če sumite, da ste zboleli za novo gripo, pokličite svojega zdravnika in se z njim posvetujte o nadaljnjih ukrepih po telefonu, predvsem pa ostanite doma, saj okužena oseba
lahko širi virus 24 ur pred pojavom kliničnih
znakov in še vsaj 7 dni po pojavu bolezni oziroma do ozdravitve. Ob poslabšanju stanja
takoj poiščite zdravniško pomoč**!

Higiena kašlja
Pomembno je, da poskrbimo za higieno kašlja (»pokrijemo« svoj kašelj - kašljamo v robec ali zgornji del rokava).

Pojav obolenja pri zaposlenih na delovnem
mestu in pri otrocih v šolah in vrtcih
Osebe, ki zbolijo na delovnem mestu, v šoli
ali vrtcu, naj nemudoma gredo domov oziroma jih je treba ločiti od ostalih ter jim nadeti kirurško masko.
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ZDRAVJE
*SKUPINE Z VEČJIM TVEGANJEM ZA ZAPLETEN POTEK PANDEMSKE GRIPE:
1. osebe, ki imajo osnovne bolezni:
•
kronično bolezen dihal (vključno z astmo, KOPB),
•
kronično srčno-žilno bolezen (izjema je povišan krvni pritisk brez 		
okvare tarčnih organov),
•
kronično ledvično bolezen (predvsem odpoved ledvic),
•
kronično jetrno okvaro,
•
sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili za diabetes
•
oslabljen imunski sistem zaradi bolezni ali zdravljenja z zdravili, ki 		
slabijo imunost,
•
nevrološko bolezen, zaradi katere je prizadeta funkcija pljuč (slabo 		
izkašljujejo)
2. starejši od 65 let
3. nosečnice*
4. otroci < 2 let*

**ZNAKI POSLABŠANJA PRI ODRASLIH :
•
Dihanje postane težavno, bolnika duši
ali se pojavijo hude bolečine v prsih.
•
Bolnik izkašljuje gnoj ali krvavo sluz.
•
Ustnice bolnika postanejo modre ali vijolično obarvane.
•
Bolnik na vodo hodi vedno redkeje, urina je malo in je temno obarvan.
•
Bolnik postane omotičen, počasen, zaspan, na vprašanja zmedeno odgovarja.

**ZNAKI POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA
STANJA PRI OTROCIH:
•
težko, hitro in neredno dihajo
•
sliši se piskanje pri dihanju
•
imajo modro ali vijolično obarvane ustnice
•
imajo telesno temperaturo več kot 39ºC
•
pogosto bruhajo
•
opazni so znaki izsušitve: omotičnost,
redko uriniranje, malo urina, so zmedeni, zaspani, neodzivni

Uporabljen robček odvržemo v vrečko
ali posodo za odpadke.
Ob kašljanju in kihanju si pokrijemo nos
in usta s papirnatim robčkom.
Po vsakem onesnaženju rok z izločki dihal
si roke umijemo s toplo vodo in milom.
S pravilno uporabo kirurške maske lahko
zavarujemo druge in sebe.
Če nimamo robčka, ne kašljamo v roko,
ampak v zgornji del rokava.

Vir: http://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm
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Ostanite zdravi!
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PETROV KOT(L)IČEK
Štruklji iz ajdove moke

Lahko dodamo nekaj drobtin in sesekljan
peteršilj.

Ajdovo moko smo navajeni uporabljati po
navadi le za pripravo žgancev, jasno, ne kuhanih, ampak moko pražimo in jo zalijemo s
kropom, ko je dovolj segreta.
Opis za pripravo dveh vrst ajdovega testa
70 dag ajdove moke
10 dag pšenične moke
približno 1l slanega kropa
Ajdovo moko damo v posodo in poparimo s
slanim kropom. Ko se delno ohladi, damo vse
skupaj na pomokano desko, dodamo pšenično moko in pregnetemo. Ko je testo primerno mehko, ga razvaljamo na slab centimeter
debeline, namažemo z nadevom, zvijemo in
a) zvijemo v štrukelj in zavijemo v krpo, potreseno z drobtinami ter damo kuhat;
b) zvijemo v štrukelj in zavijemo v dobro naoljeno aluminijevo folijo ter damo kuhat; kuhamo jih dobre pol ure.
Ajdovo testo - kvašeno
60 dag ajdove moke
40 dag pšenične moke
2 dag kvasa
1 jajce
sol, voda
Ajdovo moko poparimo s slanim kropom, s
kuhalnico dobro premešamo in počakamo.
Ko se ohladi, dodamo pšenično moko. Kvas
v drugi posodi pomešamo z mlačno vodo,
razžvrkljamo eno jajce in vse to primešamo
v testo. Testu dodamo malo vode in gnetemo
tako dolgo, da postane gladko. Pokrijemo s
krpo in pustimo vzhajati.

S slanino
Čebulo na maščobi zarumenimo, dodamo na
kocke narezano suho slanino. Premešamo,
ko je ohlajeno primešamo še dva rumenjaka
(če hočemo, da bo nadev rahel, umešamo še
sneg iz dveh beljakov).
Z mesom
(za meso uporabimo ostanke)
Čebulo prepražimo na masti, dodamo drobno sesekljane koščke mesa. Pražimo, dodamo malo drobtin in začinimo s poprom, soljo
in majaronom. Ko se mešanica ohladi, umešamo dva rumenjaka in iz beljakov narejen
sneg. (Namesto mesa lahko damo v mešanico sesekljana svinjska, še bolje pa telečja
pljuča.)
S parmezanom
V mast pribl. 10 dag umešamo 3 rumenjake,
4 žlice naribanega parmezana in sneg iz
dveh beljakov.
Zanimivost iz ajdove moke so palačinke s
proseno kašo in gobami.
Iz testa (dve jajci, 1 dl mleka in 6 žlic ajdove
moke) pripravimo gostljato maso, iz nje spečemo palačinke. Lahko jih serviramo kar
tako, lahko pa jih zvite zložimo v pekač in
zapečemo.
Nadev:
10 dag ajdove kaše (skuhamo, odcedimo, dodamo ji vroče grumpe s praženo čebulo (10
dag čebule), sol, poper, drobnjak, lahko tudi
malo muškatnega oreščka in malo luštreka
ter 10 dag praženih gob.

Nadevi
Z drobnjakom
2 jajci
10 dag maščobe
0.5 kg skute
5 žlic sesekljanega drobnjaka
Dobro premešamo (ta nadev lahko tudi sladkamo).

Peter Lenče

Z ocvirki
0.5 kg razpuščenih ocvirkov posolimo.
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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 reševalka prejšnje križanke DRAGICA KREUZER, Rudarjevo 7, 2393 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: Marjeta Burjak,
Tadeja Germadnik, Jure Kladnik.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, december 2009.
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