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NAGOVOR ŽUPANJE

ČRNA NA KOROŠKEM
– NAJLEPŠI MANJŠI KRAJ V SLOVENIJI 2019!
Črna na Koroškem je v letošnjem letu po-
novno tekmovala v projektu »Moja dežela – 
lepa in gostoljubna« ter v kategoriji manjših 
mest osvojila prvo mesto, za kar gre zahvala 
vsem krajanom, ki skrbijo za urejenost na-
šega kraja. Seveda smo bili priznanja zelo 
veseli in smo nanj ponosni, saj je vsako pri-
znanje nagrada za vložen trud in dokaz, da 
smo delo dobro opravili. Zato se bomo tudi v 
prihodnje udeleževali različnih brezplačnih 
tekmovanj, ki so spodbuda za nove dosežke.
Naš kraj pa je vedno bolj prepoznaven tudi 
po dobrodelnosti, kar dokazuje udeležba na 
dogodkih, ki jih organiziramo, zato da po-
magamo tistim, ki so zaradi različnih vzro-
kov potrebni pomoči. Eden izmed takšnih 
dogodkov je bil tudi športno-dobrodelni pro-
jekt Okrog Slovenije 2019 – za male viteze, ki 
smo ga organizirali skupaj z Zdravo Črno, 
v katero je vključenih več deležnikov, skrbi 
pa za promocijo zdravja. Cilj dobrodelnega 
projekta je bil zbiranje denarnih sredstev za 
ustanovo Mali vitez, fundacijo za pomoč mla-
dim, ozdravljenim od raka. Fundacija posku-
ša mladim, ki so preboleli to težko bolezen, 
blažiti posledice zdravljenja, jim pomagati s 
tehničnimi pripomočki, pa tudi s psihološko 
medicinskim svetovanjem.  Ekstremni tekač 
Bogomir Dolenc je za male viteze odtekel 
več kot 1200 km v 12 dneh. Start teka je bil 
31. avgusta pred Kulturnim domom, ko so se 
tekaču pridružili posamezniki, ki so z njim 
pretekli kos poti, nekateri pa so z njim tek-
li do sosednje občine Solčave;  cilj je bil 11. 
septembra na stadionu, kjer smo številčno 
pričakali tekača in družino Žvegler, ki je za-
radi te neprizanesljive bolezni izgubila sina 
in brata Anžeta in je zanj tekla pod geslom 
»Vsak korak je zate«. 
Da smo Črnjani darežljivi in dobrotljivi, smo 
pokazali tudi z akcijo prazničnih daril za 
naše starejše občane, kjer se je zbralo og-
romno daril, in hvaležnost ljudi, ko jih prej-

mejo, je neprecenljiva. Kot vsako leto smo 
v začetku meseca obiskali naše občanke in 
občane, ki bivajo v domu starejših Na Fari, 
jim pripravili kulturni program, jih obdarili 
in jim na tak način prinesli v njihov sedanji 
dom košček  Črne. 
December je tisti mesec v letu, ko se ozira-
mo nazaj in razmišljamo, kaj vse smo v iz-
tekajočem letu postorili. Ne bom podrobno 
opisovala vsega postorjenega, saj verjamem 
in tudi vidim, da ljudje to opazijo, lahko pa 
rečem, da sem z izvedenim zadovoljna in  
pričakujem, da bo prihajajoče leto delovno 
in enako uspešno.
December je tudi tisti mesec, ko razmišljamo 
o tem, koga vse bi še morali obiskati, kaj vse 
bi še radi za koga naredili, zato nikar ne od-
lašaj/te/mo, pač pa to storimo. Ker tisto, kar 
lahko storiš za sočloveka in svoje najbližje, 
šteje največ. Zato mi ni nikoli odveč obiska-



3

NAGOVOR ŽUPANJE

KOMUNALNA DELA

Izgradnja plinovodnega omrežja                                            

Izgradnja 
plinovodnega 
omrežja in
rekonstruk-
cija ceste pri 
Rešerju

ti starejše ob njihovem rojstnem dnevu ali 
jih obiskati ob praznikih ter z njimi vsaj na 
kratko pokramljati.  
Mesec december je pester tudi po številu 
prireditev v našem kraju. Zveza kulturnih 
društev s predsednico Ivanko Šušel se je 
potrudila za zanimiv in raznolik program, v 
katerem lahko vsak najde nekaj zase; zahva-
la gre vsem, ki potem ta program izpeljejo.
Le še nekaj dni nas loči od novega leta, želim 
vam, da bi jih v krogu svoje družine preživeli 
praznično, mirno in zadovoljno ter z najve-
čjo mero optimizma zakorakali v letu 2020. 
Srečno naj bo!

Županja
mag. Romana Lesjak
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Asfaltiranje ceste v Žerjavu

Energetska sanacija šole in vrtca v Žerjavu

Izgradnja večnamenskega igrišča pri OŠ Črna

Obnova sanitarij v Osnovni šoli Črna

Rekonstruk-
cija razsvet-
ljave na 
smučišču

FOTOREPORTAŽA
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Nature game Outdoor park - zipline

Izgradnja vodovodnega omrežja za
naselje Jazbina v Žerjavu

Sanacija ceste Pristava-Pudgarsko-Najevska lipa
Pripravila: Mojca Dimnik

Postavitev 
polnilnega 
stebrička 
na Pristavi
pri stadionu

Ureditev par-
kirišč in cest 
pri OŠ in vrtcu
Črna

Ureditev
večnamenskega
prostora -
Skriti vrt

FOTOREPORTAŽA
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KS ŽERJAV

LETO SE POSLAVLJA

Otvoritev obnovljenega igrišča v Jazbini

Spominski pohod na Dukles                                                                                 Foto: Milan Javornik

Končuje se leto in prihajajo prazniki. Nara-
va zaspi, večina nas pa dela pregled leta in 
načrtuje novo. V Žerjavu se veselimo vsega 
novega in tega ni malo, želimo postoriti čim 
več. Od zadnjega pisanja nismo počivali. Zo-
pet se nam je dogajalo veliko stvari. V sklopu 
Turističnega tedna smo gostili koncert Mar-
ka Vozlja in Mojstrov, ki so nam  pričarali 
lep večer. V mesecu septembru smo ponov-
no obudili srečanje Žerjavčanov; kljub začet-
nim težavam z naslovi Žerjavčanov, ki živijo 
zunaj naše lepe občine, smo bili z obiskom 
zadovoljni. To jesen je bilo za naselje Jazbi-
na kakor tudi za Žerjav praznično, saj smo 
dobili  neprecenljivo darilo v obliki knjige ge. 
Marije Makarovič z naslovom Jazbina, ki 
obsega 837 strani. Ta naš mali kraj je zopet 
bogatejši za novo knjigo. Dvorana Delavske-
ga doma je bila skoraj premajhna za vse obi-
skovalce, ki so želeli pospremiti na pot to bo-
gato delo ge. Makarovič, za kar se ji v imenu 
kraja iskreno zahvaljujem. V mesecu novem-
bru se že tradicionalno družimo s starejšimi 
krajani. V decembru gostimo klapo Nevera, 
z malo morskega pridiha.  Žerjavske otroke 
bo tudi letos obiskal dedek Mraz.  

December je mesec dobrih mož, je mesec, ko 
smo ljudje bolj prijazni, melanholični, ko to-
pel stisk roke pove več kot tisoč besed.
V imenu sveta KS Žerjav vam v letu, ki pri-
haja, želimo obilo zdravja, osebne sreče in 
zadovoljstva.

Sanjajte, kar koli vam srce poželi! 
Zaupajte v svojo moč, ki je skrita v vas! 
Z veseljem zaključite obdobje tega leta, 

da boste v novo vstopili z mnogo
pozitivne energije!

                                                                                            
Predsednik KS Žerjav

Alojz Zmrzlikar 
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PREDSTAVITEV KNJIGE

JAZBINA

Predstavitev knjige Jazbina

V prijetni dvorani Delavskega doma v Žer-
javu je bil 8. novembra prazničen dan; pred 
polno dvorano obiskovalcev smo predstavi-
li štiriletno delo raziskovalke naših krajev, 
etnologinje dr. MARIJE MAKAROVIČ:

JAZBINA
Mikroetnološka predstavitev jaz-

binskih in podgorskih  družin 
z gorskega kmečkega naselja v 

občini Črna na Koroškem.
Knjiga JAZBINA  je kar v nekaj pogledih po-
sebna. Najprej pritegne pogled velik format, 
lepa naslovnica s fotografijo kamnite razva-
line davnega poslopja, debelina knjiga z 848 
stranmi in težo 2,25 kg. Knjiga, mogočna že 
na pogled.
Gostja večera, dr. Marija Makarovič, je 
predstavila svoje delo. Knjiga ima dva dela, 
ki sta vsebinsko neločljivo med seboj pove-
zana. Sloni na podatkih, ki jih je avtorica 
zbrala v Pokrajinskem arhivu Maribor, ar-
hivih okoliških župnij: Črna,  Prevalje, Javor-
je, Razbor in na mnogih drugih virih. (Glej 
strani 828 –833.) Te podatke je obogatila s 
pričevanji domačinov, ki danes obdeluje-
jo kmetije v Jazbini in Podgori ali so svojo 
mladost preživeli na kateri od teh kmetij ali 
kajž. To je namreč dodana vrednost razisko-
valnega dela etnologinje Makarovičeve in 
njena posebnost, da svoje podatke iz virov 
podkrepi s pripovedmi še živečih o življenju 
na področju, ki ga raziskuje. 
Ko se je Makarovičeva odločila za raziska-
vo Jazbine in Podgore, je menila, da bo to 
nekaj 'manjšega', saj je danes na celotnem 
raziskovanem področju obdelanih le sedem 
kmetij. Ko pa se je 'zakopala' v dokumente, 
se je pokazalo, da je na področju Jazbine 
in Podgore od leta 1505, ko je letnica prve 
omembe Jazbine (Petter im Jaswin, Peter v 
Jazbini), do danes življenje teklo kar na 30 
seliščih. Tako je njeno delo trajalo kar dob-
ra štiri leta. Najbolj zahtevno je bilo zbiranje 
podatkov, ki so zbrani v drugem delu knjige, 

in to je zahtevalo kar dve leti dela. Tisoče po-
datkov je zbranih iz starih dokumentov, ki so 
bili napisani v latinici ali v nemščini tistega 
časa, v takratni pisavi gotici, seveda so to ro-
kopisi, zapisani z gosjim peresom, na takra-
tni papir, ki je zdaj star nekaj stoletij … In vse 
te zapise je razbrala in prevedla v današnjo 
slovenščino. Za nas, nestrokovnjake, nepred-
stavljivo delo. (Poglejte kak dokument, pres-
likan v knjigo, in poskusite prebrati kakšno 
besedo – saj smo vendar pismeni!) 
Drugi del vsebine temelji na teh podatkih, 
s katerih je povzela teme: Prebivalstvo, s 
številnimi podnaslovi, in Gospodarstvo, 
prav tako razčlenjeno s podnaslovi. Sledijo 
Opombe, Seznam nekaterih moških in žen-
skih priimkov ter njihovih različic. (Npr. pri-
imek Narovnik, prav tako Kristavčnik, sta 
bila v dokumentih napisana na osem različ-
nih načinov.) Sledi seznam Viri in literatura, 
avtoričin Povzetek in prevod v angleščino.
Še ena posebnost je dopolnila njeno delo; 
vseh 30 selišč (vključene so bile tudi danes 
obdelane kmetije) je leta 2016 obhodila, seve-
da s pomočjo domačinov, ki so skupaj z njo 
prehodili te poti in steze po okoliških bregeh, 
mnoge že davno zaraščene in težko dosto-
pne. Spremljal jo je tudi vnuk Jan Černetič 
in sproti posnel dokumentarne fotografije 
(tudi naslovnica je ena od njih), ki bogatijo 
zapise o seliščih.
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 PREDSTAVITEV KNJIGE

Knjiga Jazbina

Pri JAZBINI lahko občudujemo tudi obliko-
vanje in le-to je delo Andreja Kneza, Sans d. 
o. o.  
Spodaj podpisana sem vsa leta spremljala 
delo dr. Marije Makarovič, bila vez med njo 
in domačini, predvsem takrat, ko je njeno 
delo potekalo v Ljubljani. Zadnji dve leti pa 
sem besedilo tudi jezikovno pregledovala 
(kot je po delih prihajalo) in v pogovorih sva 
skupaj reševali drobna vprašanja, ki so se 
porajala sproti. Za vedno mi bo to  sodelova-
nje v prijetnem spominu.
Uvod v predstavitev JAZBINE so nam po-
lepšali člani pevske skupine Smo, kar smo. 
Vse je potem potekalo v domačem okolju, 
kjer smo se vsi poznali, čutiti je bilo osebno 
povezanost avtorice z domačini, ki so pri-
spevali svoje pripovedi v knjigi ali ji kakor 
koli pomagali, ko je hodila po njihovih poteh. 
K prijetnemu vzdušju je svoje je prispevala 
tudi Vesna Burjak, ki je predstavitev vodila, 
in tudi vse priprave, ki so jih prispevali člani 
krajevne skupnosti Žerjav in njihov predse-
dnik Alojz Zmrzlikar.

Prav VSI pa smo hvaležni naši županji, mag. 
Romani Lesjak, da je tako dragocena knjiga 
obogatila naše vedenje o življenju v naših 
krajih daleč nazaj v zgodovino. Vsa leta je 
delo spodbujala in končno tudi zbrala (ne-
majhna) finančna sredstva, da je tako raz-
košno lepa knjiga tudi izšla. Tako imamo še 
eno knjigo v bogati zbirki knjig o zgodovini 
Črne in okolice.

Marta Repanšek

Iz recenzij

Dr. Marija Makarovič je Občini Črna na 
Koroškem in Mežiški dolini ob knjigah 
Črna in Črnjani, Življenjske poti nekate-
rih starejših prebivalcev Občine Črna na 
Koroškem, Oblačilna kultura v Mežiški 
dolini – ki nikoli ni zares izšla – podarila 
še eno izvirno znanstveno monografijo in 
z njo obogatila slovensko humanistično 
znanost. 
Dr. Marija Makarovič je avtorica mnogih 
znanstvenih monografij in dobitnica šte-
vilnih nagrad za strokovno odličnost, med 
njimi tudi najvišjega državnega odličja 
predsednika Republike Slovenije, je znan-
stvenica, ki ji je raziskovanje poslanstvo, 
Koroška pa je v njenem srcu. 

Dr. Karla Oder

Muzej Ravne na Koroškem

… Avtorica je pri pisanju knjige uporabila tako 
etnološki pristop z zbiranjem  ustnih virov in-
formacij na terenu od še živečih ljudi, ki so ali 
pa so bili povezani z obravnavanim območ-
jem. Hkrati pa je temu pristopu dodala še zgo-
dovinski pristop, kjer je z upoštevanjem velike 
količine primarnih arhivskih dokumentov prej 
zbranim pripovedim dala trdno zgodovinsko 
oporo … Pričujoča knjiga bo tako postala ne-
pogrešljiv vir lepemu številu slovenskih razi-
skovalcev, ki proučujejo slovensko agrarno in 
gospodarsko zgodovino ter študentom zgodo-
vine in etnologije, ki so na poti do tja in jim bo 
to eno temeljnih del za proučevanje agrarne 
zgodovine na Slovenskem …
Po knjigi pa bodo z velikim veseljem posega-
li tako ljubiteljski zgodovinarji, mladi, pisci 
raziskovalnih, seminarskih nalog … in seveda 
vsi, ki jim Jazbina in Uršlja gora predstavljata 
dom ali pa sta jim dom nekoč bili.

Dr. Vinko Skitek
arhivist

Pokrajinski muzej Maribor
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 KULTURA

9. KULTURNI UTRIP SVOBODE

Delavsko prosvetno društvo SVOBODA 
Črna na Koroškem je letos že devetič v za-
četku decembra pripravilo Kulturni utrip 
SVOBODE. Nastopile so vse štiri sekcije 
društva.
Namen prireditve je druženje in povezova-
nje med sekcijami, prikazati del programa, 
obenem pa poudariti vrednote, ki so jim bili 
zvesti Prešeren, Prežih, Maister in mnogi 
drugi.

Letos je  dogajanje obogatil otroški pevski 
zbor Osnovne šole v Črni z dvema veselima 
pesmima in zborovodkinjo go. Tanjo Sekalo.

Vokalno instrumentalna skupina STEČINE, 
najmlajši, prijazni, pogosto vabljeni na na-
stope. Stečine vodi ga. Cecilija Piko.

SMO, KAR SMO, najmanjša skupina po 
številu članov, neumorni, trdoživi in iskani. 
Zbor vodi ga. Mojca Kamnik.

MePZ MK MATO je kot uvodno pesem zapel 
Dekletom, avtor besedila je Prešeren, avtor 
glasbe Radovan Gobec pa je prvo izvedbo 
zaupal prav MATU oziroma g. Tonetu Ivar-
tniku, našemu tedanjemu zborovodji. Sedaj 
zbor vodi ga. Tatiana Drabyševskaja.
Glavni gost je bil g. Matej Zemljič, dramski 
igralec, član MGL.

Gledališki krožek mladih je letos predsta-
vljala članica Alina kot voditeljica.

Za DPD SVOBODA Črna na Koroškem 
Marinka Petrič, predsednica

Foto: Pavel Pušnik
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OBISKOVALCI SE VRAČAJO

 NAŠI MUZEJI

Občina Črna premore v centru kraja kar tri 
muzejske zbirke: Rudarski muzej, Etnološko 
zbirko in Sobo olimpijcev.

Mini RUDARSKI MUZEJ je bil odprt leta 
1980. Pred tem smo v nekaj letih od usiha-
jočega Rudnika Mežica pridobili okoli 180 
eksponatov, rudarskih strojev in naprav. Ek-
sponati pripovedujejo zgodbo naših dedijev, 
knapov in topilničarjev, ki so s svojim zna-
njem in garanjem skozi čas postavili teme-
lje tistega, kar Črna danes je. Razstavljeno 
orodje, naprave, stroji, vse je staro, zob časa 
nanje deluje dan na dan. Že nekaj let je Ru-
darski muzej zaprt, saj je potreben temeljite 
obnove. Upamo, da bodo za to zagotovlje-
na sredstva v občinskem proračunu za leto 
2020. V tem letu bo Rudarski muzej namreč 
dočakal svojo 40-letnico.

Rudarski muzej je dobil dodatno vrednost 
leta 1982, ko je bila na skalo nad vhodom 
postavljena umetnina kiparja Mirsada Be-
gića:  Rudarja. Gospod Begić je, takrat še 
mlad kipar na začetku kariere, dva meseca 
skromno živel oz. predvsem cele dneve delal 
v Črni. Dve toni gline smo mu dostavili in ga 
peljali v rudnik gledat delo rudarjev… pa je 
začel. Kar tam, nasproti avtobusne postaje 
je ustvaril umetnino, ki skupaj s Plečnikovim 
spomenikom naredi center Črne značilno 
svojevrsten, saj se ponaša z umetninama 
dveh tako priznanih umetnikov. Minila so 
leta od davnega 1982 in g. Begić se je s svoji-
mi umetniškimi stvaritvami prebil v vrh slo-
venskega kiparstva. Med drugim je ustvaril 
reliefna južna stranska vrata ljubljanske 
stolnice, kjer je upodobil ljubljanske škofe 
20. stoletja, kip Antona Ažbeta v Münchnu, 
spomenik ljubljanskemu županu Hribarju 
na Bregu v Ljubljani ter izdelal orjaško kom-
pozicijo s čolni za stalno muzejsko zbirko v 
brazilskem Sao Paulu.

ETNOLOŠKA ZBIRKA je stalna turistična 
ponudba Črne. Odprta je bila leta 2000, ure-
jena pod strokovnim vodenjem takratnega 
Pokrajinskega muzeja Ravne. Etnološka 
zbirka privablja veliko mlajših obiskovalcev: 
učence osnovnih šol iz naše doline in drugih 
OŠ, dijake različnih srednjih šol (mnogi pri-
hajajo redno vsako leto) in gimnazij (redni 
obiskovalci so npr. dolga leta bili gimnazijci 
iz Pirana), študente različnih fakultet in dru-
ge različne skupine mladih, ki obiščejo Črno 
od vsepovsod. Od odraslih obiskovalcev naj 
omenimo številna društva: društva upo-
kojencev, gasilci, planinci, vojaki, policisti, 
folklorne skupine, aktiv slovenskih slavistov 
… Prav tako so zelo številne manjše skupine, 
družine, skupine prijateljev in obiskovalcev, 
nemalokrat tudi iz tujine. Večkrat so obisko-
valci posebni gostje naše županje, člani slo-
venskih vlad (tudi ministri), zdravniki, uni-
verzitetni profesorji, predavatelji Teološke 
fakultete … Veliko je obiskov naših rojakov 
iz Avstrije in še bi lahko naštevali. V Turistič-
nem tednu pa vabimo predvsem domačine 
na 'muzejsko noč'. 

Vsakogar zgodovina Črne pritegne skozi 
njegove »lastne oči«; gasilce zanima vse v 
zvezi z gasilstvom nekoč v Črni, gozdarji 
postavljajo vprašanja iz njihove stroke, vi-
nogradnike s Primorske zanima, kako so 
na kmetijah pri nas živeli nekoč in preživeli 
v hribih, kjer trta ne raste … Veliko je treba 
vedeti o Črni in njeni zgodovini ter predsta-
vitve in razlago prilagajati gostom ter njiho-
vemu zanimanju. Tudi o tem, kako se je pri 
brivcu v Črni nekoč poslušalo violino ob bri-
tju in kje vse se je lumpalo v Črni, je včasih 
treba povedati.

Ogled Etnološke zbirke dopolnimo z ogle-
dom SOBE OLIMPIJCEV. S sodobno opre-
mo je bila opremljena leta 2014. Sedem olim-
pijcev in vsa smučarska dejavnost so ponos 
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našega kraja in tako predstavljena aktivnost 
naredi močan vtis na vsakega obiskovalca. 
Zavedati se moramo vrednosti zbranega 
gradiva in razstavljenih eksponatov. Najprej 
zato, ker so jih na velikih tekmovanjih in 
pri vrhunskih dosežkih v svetovnem merilu 
uporabljali naši najboljši slovenski športni-
ki. Obenem pa zato, ker vedno bolj postajajo 
priča časa, ki izginja; prihajajo novi materi-
ali, šport se spreminja, v Črni pa je del dra-
gocene športne zgodovine kraja in njegovih 
športnikov ohranjen skozi zgodbo, ki nam jo 
zbirka pripoveduje.   

Glas o naših muzejskih zbirkah se že leta ne-
nehno širi z vsakim obiskovalcem. Nekateri 
učitelji se z novimi generacijami učencev in 

dijakov redno vračajo. Prav tako prihajajo 
iz mnogih, tudi bolj oddaljenih krajev, nove 
skupine, društva in posamezniki, ker so sli-
šali za zbirke v Črni. S tako ohranjeno de-
diščino širimo poznavanje življenja nekoč 
v naših krajih, kjer ga je zaznamovalo žele-
zarstvo, rudarjenje, kmetovanje na okoliških 
(gorskih) kmetijah, gospodarjenje z gozdovi, 
obrtno dejavnostjo, z zimskimi športi in dru-
go športno dejavnostjo in še s čim.  V letih 
obstoja zbirk ocenjujemo, da si jih je skup-
no ogledalo okoli 20.000 obiskovalcev, v letu 
2018 okoli 1200 in letos okoli 1000. Obiskoval-
ce pa njihov ogled zbirk tudi zadrži v centru 
Črne, kjer mnogi zato z veseljem posedijo še 
v črjanskih gostinskih lokalih.

Prostori Etnološke zbirke in Sobe olimpijcev 
so tesni. Obenem se Črnjani vse bolj zaveda-
mo vrednosti predmetov, ki so jih uporabljali 
naši predniki. Zato jih še zbiramo in marsi-
kaj ogleda vrednega še ni razstavljeno. Za-
radi obeh omenjenih razlogov bi v centru 
Črne veljalo iskati možnost za večje prosto-
re. 

Podpisani od leta 1980 vodim oglede, več-
je skupine obiskovalcev obvladujemo še z 
Alešem Moličnikom in turistično delavko v 
TIC-u. Če kdo od domačinov še ni videl in 
slišal o življenju bic in dedijev ter dosežkih 
črnjanskih športnikov, kot to predstavljajo 
naše zbirke, pa so seveda tudi zanj vedno na 
ogled. Pridite, z veseljem vam jih bomo raz-
kazali!

Alojz Repanšek 

Veleposlanik Nemčije v Republiki Sloveniji, gos-
pod Klaus Riedel, in soproga dr. Brigitta Kupfer-
schmidt na ogledu Etnološke zbirke.
Črna, junij 2018

OBVESTILO
Črjanske cajtnge lahko prebirate tudi na spletni strani Občine Črna, 

še posebej zaradi fotografij, ki so v zelenem tisku slabše vidne.
www.crna.si
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SEPTEMBRA RAZISKOVANJE SKRITIH KOTIČKOV, 
DECEMBRA PA NA ABBA MIO

Božičev slap Rezmanov slap

Črna je prelepa vasica in na območju obči-
ne je ogromno lepot narave, kamor se lah-
ko zatečemo, da odklopimo vsakdanjo bitko 
s časom, hrupom in digitalnim svetom. Če 
smo poleti raziskovali tematske poti v osrčju 
same vasi, pa smo se jeseni odpravili odkri-
vat bisere v malo širšo okolico Črne.
Nekaj koncev tedna smo izkoristili tako, da 
smo se odpravili na krajši pohod proti skri-
tim kotičkom, za katere morda ne ve vsak 
Črnjan. Prva destinacija sta bila dva slapova 
nedaleč iz same vasi, to sta Rezmanov in Bo-
žičev slap. Oba se nahajata v bližini kmetije 
Božič. Prvi je manjši, visok le 9 metrov, ven-
dar pa je po mnenjih nekaterih med lepšimi 
slapovi na Koroškem. Do njega lahko do-
stopimo z makadamske ceste, ki vodi proti 
Najevski lipi, nekje dva kilometra od odcepa 
z glavne ceste. Čeprav se ta črnjanski biser 
skriva le 200 metrov stran od ceste, pa ga je 
zaradi brezpotja in spolzkega terena neko-
liko težje najti. Idealno bi bilo, če bi do čr-
njanskih slapov uredili označeno stezico, saj 
bi jih lahko tako občudovalo več ljudi, hkra-
ti pa bi to pomenilo še eno izmed naravnih 
znamenitosti naše prelepe alpske vasice. Mi 
smo se nekako prebili do njega čez strugo, 
nato pa uživali ob padanju vode, ki se je pre-
pletalo s šumom vetra in petjem ptic. Nasled-
nji cilj je bil Božičev slap, ki se nahaja po ces-
ti navzgor kakšne 350 metrov od spodnjega 
slapu. Ta je viden s ceste, ponaša pa se tudi 
s kar visokim slapiščem, voda namreč pada 
25 metrov globoko. Izlet do te lepote narave 
je primeren za vsakogar, saj je lahko dosto-
pen, najboljši čas za obisk pa je spomladi ali 
jeseni, ko je curek najbolj vodnat. Lahko ga 
obiščete tudi pozimi, ko zaledeni in je prava 
paša za oči, željni izzivov pa lahko po njem 
tudi plezajo.
Drugi izlet, ki smo ga v sklopu raziskovanja 
Črne izvedli, pa je bil zaselek, ki prav tako 

skriva nekaj čudovitih točk, to je Bistra. Ne-
daleč od Mlinarskega zavijemo na desno ter 
prispemo na Orožijo. Tam se nam je ob jas-
nem vremenu razprostrl pogled na Črno ter 
okoliške hribe. Gre za eno izmed čudovitih 
razglednih točk, ki bi lahko privabljale tu-
riste in ljubitelje narave, če bi jih primerno 
uredili in zadostno označili.
Spomladi se bo odkrivanje poti v naravo 
okoli Črne nadaljevalo, še prej pa je pred 
nami veseli december, ki v našem kraju nudi 
pester in širok izbor dogajanja. K programu 
smo prispevali tudi mladi. Za najmlajše bo 
v medgeneracijskem centru Plac potekala 
zimska pravljična urica, ki ji bo sledilo tudi 
nekaj ustvarjanja. Da sklenemo leto in ugla-
šeno preidemo v 2020, pa smo mladi tudi 
pripomogli k temu, da bodo v Črni zadonele 
melodije brezčasne švedske skupine Abba, 
in sicer s tribute skupino ABBA mia!, ki nas 
bo popeljala v čas disko krogel in svetlečih 
oblačil. Zato vabljeni, da se dogajanja ude-
ležite in praznike preživite aktivno ter spro-
ščeno, da bo prehod v novo leto prijeten in 
bomo pripravljeni na nove izzive vsi - mladi 
in mladi po srcu.

Tara Simetinger
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STAND-UP JE VZAJEMEN PLES
MED KOMIKOM IN PUBLIKO

INTERVJU

Stand-up komik je igralec, ki sam stoji na 
odru in poskuša spraviti občinstvo v smeh. 
Pravzaprav je pravi mojster besede, mimike 
in gestikulacije ter človek z veliko poguma, 
kajti zahtevne gledalce in poslušalce je zelo 
težko spraviti v dobro voljo. Slovenija ima 
glede na svojo majhnost kar nekaj dobrih 
stand-up komikov, med katerimi je tudi Čr-
njan Jan Kreuzer. Razkril nam je del ozadja 
delovanja komikov in nam povedal nekaj o 
sebi.

V Črni te redko kdaj srečamo. Kje živiš? 
Kam te je ponesla pot po osnovni šoli, ki si 
jo tu obiskoval?

Res je, v Črni sem približno enkrat meseč-
no, kar je ob natrpanem urniku največ, kar 
zmorem. Mislim, da je moja zgodba precej 
podobna drugim koroškim »izseljencem«. 
Po srednji šoli na Ravnah sem odšel študirat 
v Ljubljano in tu sem ostal. Z izjemo enega 
leta, ki sem ga preživel večinoma v Brnu na 
Češkem, živim v Ljubljani neprekinjeno že 
13 let. Vseeno pa se vedno znova rad vračam 
v domači kraj, četudi samo na obisk.

Kdaj in kako si se znašel med stand-up ko-
miki?

Med stand-up komiki sem se znašel maja 
leta 2013. Takrat sem si precej po naključju 
v enem izmed ljubljanskih lokalov ogledal 
tako imenovani Odprti mikrofon – stand-
-up dogodek, namenjen predvsem ljudem, 
ki bi si radi nabrali prve izkušnje na odru, 
ter bolj izkušenim komikom, ki tam testira-
jo nov material. Ker me je vse skupaj precej 
fasciniralo in ker sem, priznam, imel nekje v 
sebi prepričanje, da bi znal biti bolj smešen 
od nekaterih, ki so si upali nastopiti, sem se 
odločil, da se prijavim na naslednji termin. 
In veste kaj? Bil sem zanič. (Smeh) Ampak 
tako to gre; prvih nekaj deset nastopov bolj 

ali manj šele dojemaš, kaj obrtniško pomeni 
biti stand-up komik, in po nekaj slabih zače-
tnih nastopih se zgodba večine tudi zaključi. 
Jaz sem na srečo vztrajal in trdo delal dalje. 
Ko sem po slabih dveh letih začel dobivati 
tudi prve plačane nastope, sem si že upal po-
tiho reči, da sem stand-up komik. 

Si po kom podedoval smisel za humor ali je 
to le tvoj talent? Si si že kot otrok rad delal 
norce iz česa oziroma koga ter obračal be-
sede na glavo?

Po pripovedovanjih vem, da so določeni moji 
predniki bili precej neposredni in pikri, dru-
gi pa »vicmaherji«. Mogoče se je kaj izmed 
tega dedovalo, ne vem. Od nekdaj sem bil 
precej radoveden. Zanimalo me je, zakaj 
stvari in družba delujejo tako, kot delujejo. 
Proti koncu osnove šole, še bolj pa v sred-
nji, sem ugotovil, da ne sprejemam avtorite-
te samo zaradi nje same in da so določene 
družbene konvencije precej absurdne. Ker 
mi je v šoli načeloma šlo, sem imel to pred-
nost, da sem si lahko brez večje lastne škode 
privoščil kakšen humoren komentar in klju-
bovanje, ki je učiteljem pustilo kakšen siv las, 
sošolce pa nasmejalo. Verjetno gre zametke 
moje sedanje kariere iskati prav tu.  

Ko komik k pravi meri šegavosti in kritič-
nosti doda še kanček svojega lahkotnega 
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karakterja – je to pravi recept za dobrega 
stand-up komika?

Vsekakor to ni napačen recept, je pa res, da 
vsak »kuhar« dela po svojem receptu. Do-
ber stand-up komik bo znal nasmejati ljudi. 
Odličen stand up komik pa bo znal na odru 
vzpostaviti tudi svoj edinstven in pristen iz-
raz, za katerega enostavno ni recepta. 

Del nastopa stand-up komikov vsebuje vse-
ljudski humor, verjetno pa je treba dodati 
kaj ostrine: sarkazma, ironije in provoka-
torstva?

Vsekakor ni treba, da je stand-up oster ozi-
roma da se poslužuje omenjenih prijemov. 
Stilov je ogromno, približno tako kot v glasbi. 
Lahko si Modrijan ali Laibach. Lahko delaš 
za veselice, lahko pa delaš subverzivno umet-
nost s skritimi družbenokritičnimi sporočili. 
Je pa res, da je predvsem pred stand-upa ne-
vajeno publiko smiselno, da se nastop začne 
s tematikami, ki so konkretni publiki blizu in 
s katerimi se poistovetijo. Ko se po nekaj mi-
nutah publika sprosti in že nekajkrat nasme-
ji, pa jih lahko pelješ tudi na bolj nelagoden 
teren. Dokler ti zaupajo, da jih boš pripeljal 
nazaj na varno, so se pripravljeni na glas 
smejati marsikateri temi, o kateri bi jim bilo 
sicer nerodno govoriti. Stand-up nastop je 
vzajemen ples med komikom in publiko, pri 
katerem publika vedno znova presenečeno 
odkriva delčke realnosti, ki se nepričakova-
no, a logično povežejo. In ravno odziv na ta 
hipna presenečenja je smeh. Ali komik za to 
uporabi sarkazem, ironijo ali kakšno drugo 
orodje, je v tem kontekstu podobno vpraša-
nje, kot s kakšnimi inštrumenti glasbenik na 
odru doseže to, da publika uživa. Mogoče s 
kitaro in bobni, s harmoniko, mogoče pa z 
violino in kontrabasom.

O tebi sem prebrala, da si drzen in brez-
kompromisen ter marsikdaj na meji … Ka-
tere tabuje najraje odpiraš?

Res je. V komediji rad hodim po robu, saj 
sem mnenja, da resnično pomembne stvari 
najdemo šele izven cone udobja. Ne moreš 
zares razmišljati kritično, kaj šele kritično 
ustvarjati, če se vedno znova giblješ samo 
znotraj varnih okvirjev. Ne morem reči, 
da imam svoje najljubše tabuje, ker tabu-
ji v stand-up komediji zame pravzaprav ne 
obstajajo. Če je končni efekt smeh publike in 
po možnosti s tem tudi osvetlitev neke dru-
ge, višje resnice, je primerna vsaka tema.

Verjetno je težko biti vedno znova origina-
len in aktualen. Od kod črpaš ideje?

Ideje so povsod okoli nas. Vsak izmed nas jih 
ima. Dejstvo pa je, da je bila vsaka tema že 
neštetokrat obdelana in normalno je, da v 
komedijo vstopiš tudi pod določenimi vplivi 
drugih znanih komikov. Čeprav je zlato pra-
vilo, da MORAŠ pisati svoj lasten avtorski 
material, se na začetku večkrat zgodi, da se 
zalotiš, da si ustvaril nekaj, kar je precej po-
dobno nečemu, kar že obstaja. Glavna teža-
va na tej točki je, da enostavno še nimaš raz-
vitih sposobnosti, da bi izrazil samega sebe. 
Pri marsikom, vključno z mano, je (bila) te-
žava tudi, da samega sebe nisem niti poz-
nal. Potovanje k originalnosti je tako v prvi 
vrsti potovanje v globočine samega sebe 
– nekakšno brezkompromisno opazovanje 
in prepoznavanje vseh, še tako nelaskavih 
ter nerodnih vidikov svoje lastne narave. Ko 
enkrat najdeš in prepoznaš pravega sebe, se 
ne obremenjuješ več, če je tvoje ustvarjanje 
originalno, ker enostavno veš, da je, če pri-
haja iz tebe samega. Če v procesu ustvarja-
nja ne izgubiš stika s samim sabo, boš ostal 
tudi aktualen.  

Ali tudi pišeš? 

Seveda. Pisanje je za večino komikov osno-
va, iz katere nastane vse ostalo. Velika ve-
čina mojih idej luč sveta najprej ugleda kot 
črke na papirju. Poleg arhivske vrednosti je 
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pisanje dobro tudi iz popolnoma obrtniške-
ga vidika. Na papirju lahko namreč zelo na-
zorno vidiš, kako lahko zadevo izboljšaš. V 
komediji obstaja rek: komedija se ne napiše, 
komedija se napiše ponovno. Tudi ko zadeva 
že deluje na odru, razmišljaš, kako smeh do-
staviti še bolj učinkovito in z manj besedami, 
kako iz šestih smehov na minuto iztisneš še 
sedmega, kako ideji dodati še močnejši pod-
ton itd. Poleg praktično vsakodnevnega pi-
sanja svojega stand-upa pišem še scenarije 
za skeče (nekatere moje domislice ste lah-
ko videli v oddaji Skečoholiki), scenarije za 
oglase, v katerih se pojavljam, tedensko pa 
pišem tudi vsebino za humorno TV oddajo 
Ta teden z Juretom Godlerjem.  

Je slovensko občinstvo težko ogreti? Nasto-
pil si tudi že v Črni – je bilo kaj drugače?

Vsaka publika je zgodba zase. Slovenci smo 
vse – od zategnjenih pasivnih poslušalcev do 
odprtih, sproščenih ljudi, ki se z veseljem na 
glas zasmejijo in s smehom okužijo celo dvo-
rano. Razlike je pogosto opaziti med nastopi 
po manjših krajih, kjer se publika praviloma 
pozna med sabo, in mesti, kjer so ljudje v 
publiki pravzaprav anonimni. Oboje pred-
stavlja svoj izziv. Za odtenek težje je ogreti 
vaško publiko, vendar pa te praviloma še 
toliko bolj kupijo, ko enkrat ta refleks »kaj 
si bodo pa mislili, če se bom smejal temu?« 
popusti. Nastop v Črni je bil zelo poseben, 
in to še preden se je dejansko začel. Moram 

priznati, da je bil eden izmed redkih v zad-
njih dveh letih, pred katerim sem dejansko 
čutil tremo. Domači kraj je le domači kraj. 
Moja največja bojazen je bila, da me Črnjani 
ne bi sprejeli za svojega, ker že nekaj časa 
ne živim v Črni, kar se vsaj v določeni meri 
pozna tudi na mojem narečju, ki ni več trdo 
koroško. Na srečo sem dobil zelo topel in 
prav po črnjansko pristen odziv, zato mi je 
ta nastop ostal še v posebno lepem spominu. 

Zelo odmevna je tvoja solo stand-up komedi-
ja Pušenje v dolini šentflorjanski. Nismo je 
še videli, zato upamo, da bo kdaj prišla tudi 
na Koroško. Koliko je avtobiografska?

Pravzaprav ste jo na nek način videli še 
pred uradno premiero. V Črni sem namreč 
izvedel večino materiala, ki sem ga čez par 
mesecev zapakiral v samostojno predstavo. 
Seveda je vmes prišlo še do številnih poprav-
kov, ampak načeloma ste jo videli prej kot v 
Ljubljani. Tudi po premieri sem jo že pripeljal 
na Koroško, in sicer na Ravne in v Radlje. V 
osnovi je vsa moja komedija avtobiografska, 
saj izhaja iz mene, je pa res, da to ne pomeni, 
da sledi nekemu ustaljenemu pripovednemu 
loku pisanih avtobiografij. 

Kdaj je na odru najlepše?

Na odru je najlepše takrat, ko se začetni fi-
gurativni prepad med publiko in komikom 
tako skrči, da postanemo pravzaprav eno. 
Ko smo vsi na isti valovni dolžini in vsi uje-
ti v istem trenutku tukaj in zdaj, ko obstaja 
samo naša skupna unikatna izkušnja mno-
žične ekstaze in nič drugega. To so trenut-
ki popolne hvaležnosti, ki te globoko ganejo 
in osmislijo vse odločitve, ki so te po nekem 
čudnem naključju pripeljale do tega, da lah-
ko v življenju počneš to, kar počneš.

Veliko nastopaš, vabijo te na prireditve po 
celi Sloveniji. Torej se da od humorja živeti 
in z njim preživeti?
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Tukaj se spet ponuja primerjava z glasbo. Ali 
se da v Sloveniji živeti od glasbe? Da se, je pa 
težko. Za vsak bend, ki lahko to dela profesi-
onalno, je deset drugih, ki to delajo ob služ-
bi. Isto je v komediji. Na srečo sem že zadnje 
tri leta v družbi približno petnajstih ljudi v 
Sloveniji, ki nam komedija v takšni ali dru-
gačni obliki daje kruh. Ko sem se pred tremi 
leti odločil, da pustim svojo redno službo, se 
pravzaprav (vsaj zame) še ni dalo preživeti 
od komedije, ampak sem imel očitno več sre-
če kot pameti. Ko je po približno pol leta že 
kazalo, da bom moral spet vstopiti v siv svet 
pisarniškega dela od devetih do petih, se mi 
je »odprlo« in komedija je dejansko postala 
moj kruh.

Ali si v vsakdanjem življenju tudi zabaven 
nastopač ali si prav nasprotno resen?

To je vprašanje, ki ga komiki dobimo pogos-
to in je podobno, kot vprašati zobozdravni-
ka, če v prostem času tudi izpuli kak zob. 
(Smeh) Resnica je, da nisem niti eno niti dru-
go. Predvsem poskušam živeti v trenutku in 
biti v pristnem stiku s tem, kar čutim. Če se 
počutim norčavo, bom norčav, če se poču-
tim žalostno, bom žalosten. Življenje je zame 
marsikaj, nikoli pa ni resno. Pravzaprav 
sem vedno sumničav do ljudi, ki sami sebe 
jemljejo preveč resno. Noben človek nima 
vsega naštudiranega, vsi smo ujeti na krogli, 
ki drvi skozi vesolje … Ampak eni ljudje se 
še vedno pretvarjajo, da njihov drek ne smr-
di?! (Smeh) Če znotraj te čudne izkušnje, ki 
ji pravimo življenje, uspeš najti prostor še za 
to, da se jemlješ resno, slepiš samega sebe.  

Kaj počneš, kadar ne sestavljaš humornih 
besedil in se ne pripravljaš na nastop?

Svoj čas poskušam preživeti karseda kako-
vostno. Rad fotografiram, hodim v hribe, 
meditiram, tečem, se dobivam s prijatelji, 
žuram, pogledam si kakšen film, preberem 
kakšno knjigo, potujem v eksotične države ... 
Ne nujno v tem vrstnem redu.  

Postajaš vedno boljši, leta te kalijo, kakšni 
pa so tvoji načrti? 

Moj načrt je predvsem uživati, dokler vse 
skupaj traja. (Smeh) Komedija je pravza-
prav moje prekletstvo, saj ne bi mogel neha-
ti, niti če bi želel. Že zdavnaj sem ugotovil, 
da ne morem biti zares srečen, če ne ustvar-
jam, zato je moj edini resen načrt samo to, 
da ostanem srečen. Konkretneje to pomeni, 
da bo v letu 2020 najverjetneje nastala moja 
nova samostojna predstava; če bo gledanost 
oddaje še naprej dobra, pa bom seveda na-
daljeval tudi na televiziji. Že letos poleti sem 
se lotil tudi malo drugačnega projekta, za 
katerega si želim, da bi luč sveta ugledal v 
bližnji prihodnosti, ampak je zadeva trenu-
tno še tako zelo v povojih, da na tej točki niti 
ne želim iti v podrobnosti. Skratka, načrti 
so, dogaja se in upam, da se ne neha doga-
jati. (Smeh)

Hvala, Jan, za zanimivo odstiranje življe-
nja komika. V imenu bralcev Črjanskih caj-
tng ti želim še veliko dobrih idej, uspešnih 
nastopov in naj se ti dogaja … 

Irena Greiner

20 let
pošte v
novi
zgradbi
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UTRINKI

11. srečanje krajanov Bistre
in Ludranskega Vrha

Ob tednu otroka

Gostje oddaje Dobro jutro

Otvoritev
nove
kolesarnice
ob parku v
centru 
Črne
z možnostjo
izposoje
koles za
vse občane

Obisk poljske folklorne skupine

Kolesarjenje po okolici Črne v okviru akcije
Prekolesarimo svet 2019

Okrog Slovenije 2019
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70 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA
ČRNA NA KOROŠKEM

»V hribe ne hodimo zaradi hribov, hribi so 
nam le sredstvo za lepa doživetja, za zdrav 
način življenja, za preizkus lastnih fizičnih 
in psihičnih sposobnosti, za rekreacijo, za 
sprostitev. Zato je tudi neumestno vsako go-
vorjenje po opravljeni turi, izletu - prema-
gal sem goro. Gore nikoli ne premagamo, z 
njo nikoli ne tekmujemo. Premagamo samo 
sami sebe, svojo lastno lagodnost in nespo-
sobnost! Zato ni naključje, da organizirano 
in neorganizirano planinstvo v vseh njego-
vih pojavnih oblikah in vsebinah postaja vse 
bolj množično, vse bolj pomemben činitelj 
človekovega udejanjanja.« Marijan Lačen, 
predsednik PD Črna.

»Evidentirani začetki organiziranega pla-
ninstva v Črni pa sežejo v leto 1919, ko je bila 
ustanovljena mežiška podružnica sloven-
skega planinskega društva v Pliberku in so 
se vanjo vključili največji planinski gorečne-
ži iz Zgornje Mežiške doline. Nesrečen izid 
koroškega plebiscita je narekoval preselitev 
podružnice na Prevalje; tako PD Prevalje le-
tos praznuje (in mi z njim) 100-letnico. Leta 

1926 pa so planinci iz Zgornje Mežiške do-
line ustanovili podružnico SPD Peca, Meži-
ca – Črna, tako je pred tremi leti PD Mežica 
praznoval (in mi z njim) 90-letnico. Po dru-
gi svetovni vojni je število članov planinskih 
društev v Sloveniji strmo naraščalo, tudi na 
Koroškem. To pa je zahtevalo reorganizaci-
jo društev. V skladu s tem je bilo 1949. leta 
ustanovljeno Planinsko društvo Žerjav, ki se 
je kmalu preimenovalo v PD Žerjav – Črna 
in nato v Planinsko društvo Črna na Koro-
škem, ki letos praznuje 70 let neprekinjene-
ga delovanja.« (Marijan Lačen, iz almanaha 
70 zgodb za 70 let)

Društvo se lahko pohvali z razmeroma vi-
sokim članstvom (več kot 10 % prebivalstva 
Črne), zopet se vrača izletništvo, skrbno 
gospodarjenje se kaže v kvalitetni obnovi 
Doma na Smrekovcu, delovna in natančna 
je markacijska sekcija, pomembno je delo z 
mladimi planinci in na področju varstva na-
rave, zadnja leta pa se je pridružilo še turno 
kolesarstvo.
Ob tem jubileju je Planinsko društvo Črna 
izdalo almanah s planinskimi zgodbami z 
zanimivimi doživljaji, izkušnjami in zabav-
nimi dogodivščinami. Zbrali smo namreč 
70 zgodb črnjanskih planincev, gornikov, 
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alpinistov, gorskih reševalcev, gorskih kole-
sarjev, pohodnikov in  ljubiteljev narave, ki 
so vsak na svoj način pripovedovali o svojih 
potepanjih po gorah, opisali kako nezgodo 
ali pa preprosto le lep dan, ki so ga doživeli 
na planinskih poteh poleti ali pozimi, sami, v 
dvoje ali z družino, peš ali s kolesom, s smu-
čmi, v skalah, na pašnikih …, in to na Smre-
kovcu, Uršlji gori, Raduhi, Olševi, Peci ali 
kjerkoli drugje po svetu. 

Na prireditvi ob 70-letnici PD Črna so na-
stopali: vokalno instrumentalna skupina 
Stečine (pod vodstvom Cecilije Piko), Gleda-
liška skupina mladih (pod vodstvom Gvida 

Jančarja) ter bralca odlomkov iz almana-
ha – Saša Fužir in Gvido Jančar. Med gosti 
je bil tudi predsednik PZS Jože Rovan, ki je 
društvu podelil jubilejno listino za uspešno 
delo in prispevek k razvoju slovenskega pla-
ninstva.

Udeleženci prireditve so po končani slove-
snosti prejeli po en almanah na družino, 
s prostovoljnimi prispevki pa so lahko ob 
nakupu majic, karabinov in kap pomagali 
pokriti stroške društva.

Irena Greiner
Foto; Miro Simetinger

ŠAHOVSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

Šahisti se v klubskih prostorih srečujemo 
vsak ponedeljek. V letošnjem letu smo izpe-
ljali vse predvidene aktivnosti. Odigrali smo 
po deset turnirjev v hitropoteznem (5 minut) 
in v pospešenem šahu (15 minut). V obeh 
skupnih razvrstitvah je bil prvi Zdravko 
Burjak. V decembru pa smo pričeli z občin-
skim prvenstvom v počasnem šahu. V sode-
lovanju z Osnovno šolo Črna na Koroškem 
izvajamo šahovski krožek, ki poteka enkrat 
tedensko v klubskih prostorih. 
Uspešno smo izvedli tudi letošnji šahovski 
turnir v sklopu 64. Koroškega turističnega Smrekovec 2019
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tedna. Take turnirje tradicionalno organizi-
ramo že več kot 40 let. Prvič pa je bil zmago-
valec domačin Zdravko Burjak, drugo mes-
to je osvojil Gregor Goršek ŠK Žalec, tretje 
pa Branko Špalir ŠK Slovenj Gradec. Drugi 
najboljši domačin je bil Vasja Vončina na 
7. mestu. Ostali črnjanski šahisti so zasedli 
naslednja mesta: 11. Hubert Ipavic, 14. Mitja 
Pranjič, 16. Drago Golob, 19. Ciril Sonjak, 
21. Ivan Podlesnik, 27. Branko Konečnik, 28. 
Šemso Omerovič, 30. Alojz Golob,  31. Jože 
Jamnik, 35. Veljo Čagorović, 36. Jože Modrej, 
40. Ferdinand Leskovec, 41. Kristian Pranjič, 
42. Matej Petrič, 43. Alojz Petrič, 44. Mihael 
Petrič. Turnirja se je udeležilo 44 šahistov, 
med njimi tudi trije mladi črnjanski šahisti. 
V sodelovanju s Planinskim društvom Črna 
na Koroškem smo organizirali 5. šahovski 
turnir za pokal Smrekovca. Turnir je bil od-
igran v soboto, 7. 9. 2019, v Domu na Smre-
kovcu. Udeležilo se ga je 23 šahistov. Igranje 
te kraljevske igre v planinskem domu na 
Smrekovcu je privabilo šahiste s Koroške ter 
iz Šaleške in Savinjske doline. Prvo mesto 
in prehodni pokal je osvojil Dušan Zorko iz 
Kranja, drugi je bil Fikret Šahinović, 3. mes-
to pa je osvojil Ivan Podlesnik. Ostali črnjan-
ski šahisti so zasedli naslednja mesta: 5. Vas-

ja Vončina, 6. Branko Konečnik, 7. Hubert 
Ipavic, 8. Mitja Pranjič, 9. Zdravko Burjak, 
10. Ciril Sonjak, 11. Alojz Golob, 13. Veljo Ča-
gorović, 16. Šemso Omerović, 17. Jože Mod-
rej, 18. Karel Potočnik, 19. Peter Tomše, 20. 
Ferdinand Leskovec, 23. Boštjan Lovenjak. 
Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo 
Občini Črna ter Planinskemu društvu Črna, 
ki je pripravilo prav posebna priznanja za 
najboljše tri. 
V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klu-
bi ŠK Slovenj Gradec, ŠK Fužinar, KOŠK 
Dravograd in klubom iz avstrijske koroške 
Schahmaty iz Rudna smo tudi letos izvedli 
deset turnirjev v pospešenem šahu. Vsak 
izmed sodelujočih klubov je organiziral dva 
turnirja. V skupnem točkovanju je prvo mes-
to osvojil Branko Špalir ŠK Slovenj Gradec. 
Najboljši Črnjan je bil na drugem mestu 
Zdravko Burjak. 
Ekipa ŠK Črna je v letošnjem letu nastopala 
v 3. Šahovski ligi vzhod 2019. V ligi je sode-
lovalo 21 ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa 
ŠK Gambit Maribor, drugo ŠK Slovenec 
Poljčane, tretje pa Rudar Trbovlje. Ekipa ŠK 
Črna je osvojila 9. mesto. Za ekipo so nasto-
pali: Mitja Pranjič 4,5 točke od 9 odigranih 
partij, Zdravko Burjak 5/9, Ivan Podlesnik 
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3/5, Branko Konečnik 3/4, Jože Modrej 0/2 
in Vasja Vončina 6/7.
Glavni cilj Šahovskega kluba je, da zagota-
vljamo pogoje, da se lahko vsi, ki jih igranje 
te kraljevske igre veseli, aktivno ukvarjajo 
s to dejavnostjo. Za svoje delovanje imamo 
zagotovljene dobre pogoje. Vsem, ki sprem-
ljate naše delo, rezultate in nam pri uresni-

čevanju naših clijev pomagate, se iskreno 
zahvaljujemo. Posebna zahvala gre Občini 
Črna na Koroškem za zagotavljanje klub-
skih prostorov in županji Romani Lesjak za 
spremljanje naših rezultatov in obisk naših 
prireditev.

Mitja Pranjič

Leto 2019 se bliža svojemu koncu. Naš nogo-
metni klub je tudi v tem letu poleg udeležbe v 
ligaških tekmovanjih organiziral in se udele-
žil številnih dogodkov. Trenutno so ekipe na 
polovici tekmovalne sezone, tudi v zimskem 
času pa dogajanja ne primanjkuje, saj vse 
mlajše selekcije pridno trenirajo v telovadni-
ci in nastopajo na turnirjih doma in v tujini. 
Za člansko ekipo se je sezona 2018/2019 kon-
čala v skladu s pričakovanji, in sicer na soli-
dnem sedmem mestu lestvice v 1. članski ligi 
MNZ Maribor. Ekipa je imela tudi četrtega 
najboljšega strelca lige Darka Radivojevi-
ča, ki je zabil 18 zadetkov. Po končani tek-
movalni sezoni se je z mesta predsednika 
kluba poslovil dosedanji predsednik Primož 
Fajmut, v igralskem kadru pa je prišlo do 
precejšnjega osipa, saj se je velika večina 
igralcev odločila, da svojo priložnost poišče 
bodisi v višjih rangih tekmovanja (Fužinar, 
Šmartno, Korotan ...) bodisi zaključi s svojo 
kariero. Nekaj igralcev je sporočilo, da bo v 
tekmovalni sezoni 2019/2020 pavziralo, zato 
je bilo konec meseca julija vprašljivo, če bo 
Peca sploh imela člansko moštvo v novi se-
zoni. Veliko zaslug, da se je ekipa naposled 
le sestavila, ima sekretar kluba Grega Vra-
bič. Na trenersko mesto glavnega trenerja 
je bil pripeljan izkušeni Ivo Kokalj, zaradi 
zelo poznih priprav in zaradi povsem na 
novo sestavljenega moštva pa je jesenski iz-

kupiček (samo ena osvojena točka in zadnje 
mesto na lestvici) dokaj pričakovan. V zimski 
pavzi se v klubu že intenzivno dela na tem, 
da se za spomladanski del ekipa okrepi, tudi 
v primeru izpada iz lige pa nogometa v Črni 
ne bo konec, saj bo cilj vsekakor takojšnji 
preboj nazaj v 1. člansko ligo MNZ Maribor.
Na drugi strani je potrebno pohvaliti izje-
men trud in vnemo trenerjev in vseh vplete-
nih v delo mlajših selekcij Nogometnega klu-
ba Peca. Jure Lesjak kot vodja nogometne 
šole skupaj s svojo strokovno ekipo (Franc 
Vrabič, Domen Klarič, Primož Kotnik in Bo-
štjan Oprešnik) dosega odlične rezultate. 
Na tem mestu je potrebno izpostaviti moštvo 
U-13, fantje so postali jesenski prvaki lige 
MNZ Maribor, kjer so na sedmih odigranih 
tekmah dosegli 6 zmag in en remi, kar jih 
uvršča na sam vrh lestvice v tej starostni ka-
tegoriji. Že nekaj časa črnjanski klub sodelu-
je tudi z ravenskim NK Fužinar, v sodelova-
nju s katerim so poleti na Ravnah priredili 
nogometni kamp, ki se ga je udeležilo lepo 
število otrok iz vse doline.
Čeprav sta pred vrati zima in veseli decem-
ber, naši mladi upi ne počivajo in se udeležu-
jejo raznih turnirjev pri nas in v tujini. Tako 
so v začetku decembra v kategoriji U-13 
zmagali tudi na močnem turnirju v avstrij-
skem Pliberku, kjer so nadigrali vse nasprot-
nike in se veselili zaslužene zmage.
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U-13 ekipa

V okviru medobčinskih nogometnih zvez 
pa tudi pri nas nekajkrat na leto potekajo 
regijski centri za nogometaše U-12 in U-13, 
na osnovi katerih kasneje določijo sestave 
mlajših reprezentanc. Treningov, na podlagi 
katerih se na koncu osnuje slovenska repre-
zentanca mlajših nogometašev, se tako ude-
ležuje tudi nekaj naših najperspektivnejših 
fantov iz kluba.
Nogometni klub Peca še vedno aktivno so-
deluje z organizacijo ''Zdrava Črna'', kjer 
enkrat tedensko organizira športne urice za 
otroke od petega do trinajstega leta. Otroci 
na športnih uricah spoznavajo gibalne igre 
ter različne športe ter s tem krepijo svoje 
zdravje, obenem pa se zabavajo in družijo. 
Projekt je bil tudi finančno podprt s strani 
Drogerie Markt Slovenija in je doživel zelo 
pozitiven odziv v Črni.
Trud in dobro delo z mladimi je prepozna-
la tudi naša največja banka NLB (Nova Lju-
bljanska banka), ki sponzorira različne pro-

jekte, v katere so vključeni otroci. Naš klub 
je bil tako ponovno izbran kot zgleden pri-
mer dela v sklopu projekta Šport mladih. S 
športnim udejstvovanjem od zgodnjih let da-
lje (pri nas trenirajo tudi fantje in dekleta od 
5. leta starosti naprej) otrokom pomagamo 
privzgojiti zdrav življenjski slog in vrednote, 
da bodo odrasli v osebe, pripravljene na vse, 
kar v življenju sledi.
Pred iztekom koledarskega leta 2019 se celo-
ten klub zahvaljuje vsem občanom in navija-
čem za podporo. Hkrati vas vabimo, da si 26. 
decembra ogledate ali sodelujete v že 15. tra-
dicionalnem božično-novoletnem turnirju v 
malem nogometu, ki bo potekal v telovadni-
ci osnovne šole Črna. Želimo vam vesele in 
mirne praznike ter uspešen prehod v novo 
leto pred nami, ki bo nedvomno kot preteklo 
polno novih dogodkov in izzivov. In seveda – 
se vidimo spomladi na zelenicah!

NK Peca

U-7 in U-9 na turnirju ''Pravljična vas Leše'' 

Koroški derbi med 
članskima ekipama 
NK Peca in NK Aku-
mulator



23

MALČKI – TELESNA VZGOJA IN ŠPORT

ŠPORT

Sem srečen »pradedi« treh pravnukinj in 
dveh pravnukov, ki so krivi, da objavljam ta 
članek. Nekega dne sem prisluhnil pogovo-
ru njihovih staršev, ki se je vrtel okrog ob-
lačenja, aktivnosti, spretnosti itd. njihovih 
otrok. V razpravo se nisem vključil, sem se 
pa spomnil na knjigo  Teorija telesne vzgoje 
in športnega treniranja*, ki mi je v času, ko 
sem bil še aktiven, služila kot osnova za delo 
na področju telesne kulture in športa. Knji-
ga je bila izdana pred 60 leti in v enem od po-
glavij obravnava gibalne potrebe človeka na 
raznih starostnih stopnjah. Gibanje spada 
med splošno znane življenjske potrebe, kot 
tudi toplota, svetloba, zrak, hrana in pijača, 
zato je dobro več vedeti o gibalnih potrebah 
od otroštva do pozne starosti.
Avtor je v knjigi razdelil problematiko gibal-
nih potreb na osem starostnih stopenj, kjer 
v prvi stopnji obravnava dobo detinstva (od 
rojstva do 3. leta) in v osmi  drugo dobo sta-
ranja (od 60. leta naprej).
Glede na moj »prisluh« sem se odločil, da 
objavim prepis prvih dveh obdobij, ker sem 
mnenja, da bo branje zanimivo za marsika-
terega mladega starša, saj iz zapisanega 
lahko spoznamo, da so mnoge stvari in de-
janja, ki se nam zdijo vsakdanji, osnova za 
poznejše aktivnosti v športu. Zavedam se, 
da se je mnogo stvari in gledanj na osnovi 
raziskav in prakse od takrat, ko je bila knji-
ga napisana, spremenilo, vendar menim, da 
vse zapisano v objavljenih poglavjih še ved-
no v celoti velja.
Prepis iz knjige: Teorija telesne vzgoje in 
športnega treniranja 
Pregled starostnih stopenj (stran 90)

I. Doba detinstva (od rojstva do 3. leta sta-
rosti)
Novorojenec nima niti moči niti gibalnih 
izkušenj. »Dete je nebogljeno, da bi se učilo 
samo sebi pomagati« (Gross). Novorojenec 
ničesar ne zmore, ničesar ne zna, vsega se 

mora učiti. Angleški zdravnik John Locke 
(1632 do 1704) je prvi jasno zapisal: Ničesar 
ni v intelektu, česar s čutili nismo dojeli. Do-
damo naj, da so ob rojstvu tudi čutila nei-
zurjena. Vsega se je treba učiti popolnoma 
znova. 
Novorojenec zna samo sesati in vekati, s či-
mer nagonsko opozarja na svoje nevšečnos-
ti. Vekanje je nekako signaliziranje, ki kliče 
okolico na pomoč. Mati je naravna zaščitni-
ca nebogljenega bitja, razume ga in mu po-
maga: podoji ga, umije, previje.
Toda novorojenec, čeprav nebogljen, ni len. 
Sleherno minuto budnosti izkoristi zdravo 
dete za svoje spontane telesne vaje. Nepre-
stano se premika, giblje z rokami in nogami, 
suka glavo, se zvija – po malem se krepi, po 
malem se vadi. »Spontano gibanje pomeni 
začetek vseh telesnih vaj. To je prva naravna 
telovadba, ki so jo ustvarile notranje sile ne-
odvisno od vseh vzgojnih stremljenj in vseh 
umsko zastavljenih ciljev« (Sippel).
Svoj »vadbeni program« izvaja dete na-
gonsko. Gibanje je zanj biološka potreba, 
nagrajena z občutkom lagodja. Minejo me-
seci in dojenček že zna usmerjati pogled, 
dvigati glavico, prijemati, sedeti ali celo 
vstajati. Noge si krepi s tem, da se odriva od 
roba zibelke, pozneje pa z vstajanjem, pri 
čemer se z rokami drži za stajo. Mati ga ne-
prestano neguje, skrbi za snago, toploto in 
dober zrak. Od tretjega meseca naprej zač-
ne s telovadbo: dojenčka obrne na trebuh in 
ga pusti, da skuša dvigati glavico. To je prva 
lepodržna vaja (pravijo ji »kravice pasti«), s 
katero si dojenček po malem krepi mišičevje 
ob hrbtenici.
Razvoj nikakor ne sme prehitevati. Dober 
sad rabi čas, da dozori. Prepustimo telova-
dno udejstvovanje deteta nagonskim potre-
bam, saj si samo nalaga vse težje gibalne 
naloge. Ne smemo ga siliti k hoji, nič ni za-
mujeno, če bo shodil mesec ali dva pozneje, 
kakor smo pričakovali.
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Rast deteta je najizdatnejša v prvem letu, za 
nadaljnjo rast pa so prav važna še naslednja 
leta, zlasti do petega. Kosti so še mehke, zato 
moramo računati z nevarnostjo, da bi se de-
formirale. Prvo leto označujejo strokovnjaki 
kot leto otipavanja in prijemanja (zaradi vaje 
in poizvedovanja), nato pa pride doba plaze-
nja (Kriechalter). Malček se uri v hoji in je 
ves nasmejan, če mu uspe nekaj korakov od 
staje do stola, njegova naravna lokomocija 
pa je še dolgo plazenje po vseh štirih. V tem 
se navadno zelo izuri. Za krepitev hrbtnega 
mišičevja pomeni plazenje učinkovito teles-
no vajo. V obdobju od 13. do 15. meseca dete 
shodi, v 21. mesecu že dvigne predmet s tal 
(in se pri tem ne usede več nazaj), s tremi leti 
stoji na eni nogi in skaklja.
In kako naj bi starši prispevali svoj delež k 
zdravemu razvoju deteta? S pravilno nego, 
pravilno hrano, higieno v stanovanju, pri-
mernimi igračami in zlasti s tem, da ga vodi-
jo na zrak, na sonce.

II. Predšolska doba (od 3. do 7. leta)
Doba začetniških težav, ko se je bilo treba 
vsega učiti znova, ko je bilo treba sleherno 
mišico šele okrepiti, je minila. Zdaj ima otrok 
že nekaj gibalnih izkušenj. Kaj vse že zna? 
Hoditi zna in skakljati, stati na eni nogi, spla-
ziti se na stol in na mizo, prenašati predme-
te in celo teči. Dolgotrajne hoje še ne zdrži, 
zato ni pametno, če ga vodijo starši na daljše 
sprehode; veliko bolj primerno je udejstvova-
nje na prisojni trati ali na otroškem igrišču. 
Otrok se zamoti z mivko, kockami, kanglico, 
vodo itd.
Rast je precej enakomerna. Po malem 
nastopa okostenitev dolgih kosti, anatomski 
razvoj čutil se zaključuje. S tretjim, četrtim 
letom so malčki že prav posebno prikupni, 
prisrčni zgovorni in izvirni. Starši jih imajo 
posebno radi, jemljejo jih s seboj, ko gredo 
po opravkih in jih kar se le da čedno napra-
vijo. Dekorativno oblačilo pa je največji sov-
ražnik gibalnih potreb in vodi do vsakdanjih 
»konfliktov« med malčki in odraslimi. Tre-
ba je namreč poleteti za metuljem, stopiti v 

lužo, splezati na ograjo in kdaj pa kdaj tudi 
pasti; vse to je potrebno zaradi krepitve, vaje 
in novih izkušenj. Otrok res ni zato na sve-
tu, da bi starši razstavljali na njem dragoce-
na oblačila. »Saj sem ti povedala, da moraš 
paziti na obleko …«. Vedeti pa je treba, da je 
otrokova pozornost še kratkotrajna in da je 
gibalni nagon še vedno zelo zahteven.
Petletni otrok se že vključuje v druščino. Za-
čenja se doba skupnih iger, doba otroškega 
vrtca. Živčni preplet se izpopolnjuje, s tem v 
zvezi tudi telesna spretnost. Punčka si že zna 
zavezati čevelj, fantek zna žvižgati – oba sta 
kajpada na svojo spretnost hudo ponosna. K 
dobri vzgoji spada, da navajamo otroka na 
samostojno umivanje, oblačenje in slačenje. 
Navajamo ga na red, varnost, samostojnost 
in lepo vedenje. Otrok predšolske dobe prav 
rad »pomaga«  odraslim pri vsakdanjem 
delu. Punčka ima rada svoj likalnik, peče 
svoje potičke; fantek dobi miniaturno delov-
no orodje, grablje, motiko in samokolnico in 
ima dober občutek, ko misli, da je koristen 
pomočnik in tovariš očetu, ko dela na vrtu. 
Otroci predšolske dobe se igrajo ne glede na 
jezik, ki ga govorijo, imajo svoj »zapik«, vedo, 
kaj je prepovedano in spoštujejo določena 
pravila igre. Vse delajo z dušo in telesom.
»Mati narava« vzgaja otroke v duhu njiho-
vih gibalnih potreb, dobri ljudje pa lahko 
pomagajo s primernimi rekviziti, pobudo in 
usmerjanjem. Kaj vse pride v poštev? Kocke 
(velike in male), voziček, obroč, žoga, skiro, 
trokolo, kotalke, rogovila (posušeno drevo), 
zvirala, sanke, smučke drsalke in podobno. 
Seveda ne smemo pozabiti na ilovico, mivko, 
testo, papir, sneg in podobno, kar vse poma-
ga razvijati ustvarjalne sposobnosti otroka.
Kakor morajo imeti otroci za šolo primerna 
učila, tako naj imajo za vsak letni čas pri-
merno igračo, ki jo izdelamo doma ali pa jo 
kupimo.
Glede metode telesnih vaj naj povemo, da ni 
treba predšolskega otroka kaj več učiti; va-
žno pa je, da mu udestvovanje omogočimo 
(da mu npr. oskrbimo sani in ga napotimo 
na klanec). Za zdrav razvoj je potrebno, da 
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omogočimo otrokom o poletnem času redno 
in varno kopanje (sončenje, gibanje v vodi, 
utrjevanje!). Plavanja ni treba učiti prezgo-
daj; otroci sami splavajo, brž ko se v vodi 
udomačijo in dobijo potreben občutek za 
nosilnost vode. Razviti otroci imajo zanesljiv 
naravni čut za gibanje in so kaj kmalu spret-
ni v lovljenju, plezanju, kotalkanju, sankanju 
itd.
Potrebno pa je, da poskrbimo za varnost 
in preprečimo pretiravanje. Vzgojno priza-
devanje naj bo usmerjeno samo na zdravje, 
na pravilen telesni razvoj in na sistematično 
izpopolnjevanje spretnosti. Sleherna misel 
na tekme je preuranjena. Docent Avčin sva-
ri pred pretiravanjem in forsiranjem tako 
imenovanih izrazitih talentov, »kar vodi slej 
ko prej do fizičnih, psihičnih, karakternih in 
tudi do pedagoških nevšečnosti, zlasti če je 
vzgajanje  najmlajših talentov zvezano z ob-

čudovanjem in prevelikim poudarjanjem že 
tako po uveljavljanju stremeče otrokove vse-
bine«. Predšolska doba je namenjena razvi-
janju vseh tistih lastnosti in sposobnosti, ki 
pomenijo pogoj za poznejše uspešno učenje 
in delo. Seveda moramo tudi iz tega vidika 
zagovarjati načelo: »telesne vaje vsak dan!« - 
vsestranske in raznovrstne, ne glede na mo-
rebitno poznejše tekmovalno udejstvovanje. 
Vse ob svojem času!
Otrok naj ostane doma do sedmega leta, šele 
potem ga napotimo, zdravega, odpornega in 
ukaželjnega v šolo.
----------
*) Drago Ulaga, TEORIJA telesne vzgoje in špor-
tnega treniranja, Mladinska knjiga Ljubljana 
1959, Knjižnica priroda in ljudje.

Zapisal in pripravil: Andrej Fajmut

INTERNACIJA DRUŽINE INŽENIRJA
BOŽA PIRKMAIERJA

Pisal se je julij 1941. Julijskega večera je g. 
Božo Pirkmaier izvedel, da bodo naslednje 
jutro vse ljudi iz Žerjava internirali. Misli so 
mu hitro delale, kajti zavedal se je, da naj-
mlajša otroka (Andrej, enajst mesecev, Andi-
ca, triindvajset mesecev)) ne bosta preživela 
transporta v Srbijo. Poklical je neimenovano 
osebo in oba otroka so »strpali« v otroški vo-
ziček. Ta gospod ju je peljal iz Žerjava preko 
Prevalj in Raven peš do Laškega (pri Celju), 
kjer je živela mama ge. Ande Pirkmaier. 
Tam so otroka previli in nahranili. Nezna-
ni gospod je nato otroka odpeljal peš preko 
Zasavja v Ljubljano. Ko je tam prestopil Čr-
nuški most, je zatem prestopil nemško-itali-
jansko mejo in vstopil v okupirano Ljubljano. 
Najprej je najmlajšega otroka Andreja oddal 
pri sestri g. B. Pirkmaierja, nato pa še sestri-
co Andico pri stricu v Ljubljani. 

Transport z interniranci je iz Žerjava poto-
val štiri dni v Ljubljano do ranžirne postaje 
Šentvid–Zalog. Na tem vlaku sta bila gospod 
in gospa Pirkmaier ter starejši sin Saša (pet 

Andrej Pirkmaier, učitelj smučanja III na smu-
čišču Kitzsteinhorna, 3.203 m, Kaprun, Avstrija
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let). Na postajo je prišel neimenovani gos-
pod, ki je bil pripeljal otroka v Ljubljano, in 
poiskal g. Pirkmaierja in mu povedal: »Ot-
roka sem srečno pripeljal v Ljubljano.« G. 
in ga. Pirkmaier sta z lažjim srcem odšla v 
internacijo.
Transport je potoval v Srbijo sedem dni, 
v kraj Rekovec, južno od Beograda. Ga. 
Pirkmaier in sin Saša sta ostala v Rekovcu 
in kasneje odpotovala k sorodnikom v Beo-
grad. Gospoda B. Pirkmaierja pa so Nemci 
odpeljali v rudnik Loznica. G. ing. Pirkmaier 
je bil inženir kemije in svetovni strokovnjak 
za rudnine in flotacijo rude. V rudniku Lo-
znica je g. Pirkmaier na skrivaj delal jedilno 
sol za partizane. Nemci so ga dobili in sko-
raj ustrelili. Vendar je bil zelo prijazna oseb-
nost z odličnim znanjem nemškega jezika. 
Kmalu so mu dovolili odpotovati v Beograd 
k ženi in sinu. Leta 1943 jih je njegov brat ing. 
Milko Pirkmaier rešil in spravil v Ljubljano, 
na Vrtačo v Rožno dolino. 
Družina ing. B. Pirkmaierja se je leta 1945 se-
stavila in v Ljubljani 9. maja dočakala osvo-
boditev. Istega leta se je družina Pirkmaier 
vrnila v Žerjav. Inženir B. Pirkmaier je v Žer-
javu v separaciji nadaljeval s strokovnim de-
lom, gospa Pirkmaier pa pomagala ljudem 

po vojni. Jaz sem se v Žerjavu naučil marsi-
kaj. »Škijat« me je naučil na »eisenponu« gos-
pod Andrej Hancman, mož gospe Danile Ju-
van, tajnice ing. B. Pirkmaierja. Družina je 
leta 1952 odšla v Ljubljano – Polje, kamor je 
bil ing. B. Pirkmaier deligiran za vodjo dela 
metalurškega inštituta v Ljubljani – Polje. G. 
in ga. Pirkmaier sta leta 1979 umrla v Lju-
bljani. Otroci Saša, Andica in Andrej sedaj 
živijo v Ljubljani. 

Zapisal Andrej Pirkmaier
na srečanju Žerjavčanov, 14. 9. 2019

S strani bralcev Črjanskih cajtng je prišla 
ideja, da bi predstavili nekdanjega trgovca - 
Viktorja Miklavca, sedaj živečega v Mežici.  
Starejši krajani se še dobro spominjate trgo-
vine Na klancu, predhodnice samopostrežne 
v Rudarjevem. Majhne trgovine so bile takrat 
založene le z najnujnejšim blagom: moko, 
sladkorjem, kvasom, oljem, s soljo in drugimi 
začimbami, čajem, milom, pralnim praškom 
… Miklavčev Fika, trgovec od pet do glave, mi 
je rade volje odprl pogled na tiste čase in na 
svojo preteklost.

Naj začnem pri vaši družini. So bili že vaši 
predniki trgovci? Marsikdaj je namreč sin 
podedoval trgovino in nadaljeval delo star-
šev.
Rodil sem se v Črni leta 1934, oče in mati pa 
sta se tam nastanila eno leto prej. Oče Vik-
tor je bil mesar, mama Lucija pa je izhajala z 
Javorja, Lukeževa je bila, živeli so pod Uršljo 
goro in s 14 leti je morala iti služit: delala je 
pri Likeviču v gostilni, malo boljšo službo pa 
je kasneje našla v Velikovcu. Ko mi je pri-
povedovala o tistih časih, je znala povedati, 
da so Avstrijci ob plebiscitu goljufali, kajti 
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na njihovem območju so takrat živeli sami 
Slovenci. Potem se je tam skregala in šla v 
Pragersko, kasneje pa v Ruše, kjer sta se pri 
Schmidhoferju spoznala z mojim očetom; in 
ker sta dobila podatek, da v Črni ni mesarja, 
sta se tja preselila. Naša mesarija je bila pri 
Rešerju, zadaj pa je bila klavnica. Oče je do-
bil stanovanje pri Kuštru, to je bilo pri Dro-
felniku, tam so bile namreč drofelska bajta 
pa pri Oslu in pri Bunciju. (Tudi kasneje, ko 
sem se poročil, sem z ženo in našo mlado 
družino nekaj časa stanoval pri Drofelniku.) 
Imel sem mlajšega brata. Otroci tistega časa 
smo bili vojni otroci. Igrali smo se z orož-
jem. Nekoč sem našel pištolo s tremi metki. 
Doma sem jo skril v krušno peč. Ko je mama 
enkrat pozneje zakurila peč, je tista pištola 
začela pokati. Ustrelila je mimo mame, joj, 
kako sem bil kregan od očeta! Oče je bil leta 
1945 od vodstva partizanov poslan na Smre-
kovec, da gre poiskat kakega konja (za hra-
no, ki je je primanjkovalo), saj so se v tistih 
časih, ko je ob koncu vojne vse bežalo, pros-
to pasli. V spremstvo je dobil dva partizana 
in s sabo vzel še mene, desetletnega fantiča. 
Res smo našli konje, a bilo nas je zelo strah, 
tako da smo potem kar čez vrh Smrekovca 
odjahali domov, vsak na svojem konju. Bolj 
malo smo hodili v šolo, spomnim se nem-
škega vrtca, kjer smo izdelovali košare, na 
katerih so bile vojaške slike. Prvi razred je 
bil jugoslovanski, v drugem razredu smo se 
naučili nemško, potem pa šole ni bilo in so 
me starši dali v tretji razred k sorodnikom v 
Vuzenici, tako da sem v letih 1944/45 hodil v 
šolo na Muti. A tam se nisem nič naučil. Bra-
ti nisem znal in potem sem nadaljeval v tret-

jem razredu v Črni. Šolali smo se v hiši pri 
Prahu in kasneje pri Geršaku. Matematiko 
sem imel pet, slovenščino pa sem bolj slabo 
znal, toda nekako sem prilezel do šestega ra-
zreda, ki je predstavljal konec osnovne šole. 
Pri 14 letih me je ati dal šolat na Prevalje za 
flajškarja. A pri tistem mesarju sem moral 
samo štehati na gredi, nič me ni naučil, zato 
mi je oče po dveh tednih rekel, naj se vrnem 
domov. Otroci smo pridno nabirali črnice, z 
Geršakovim Adijem sva jih prodajala v za-
drugi. Nucali so kakega pridnega poba, dob-
ro se spomnim, da sem takrat vagal 42 kg 
in da sem bil mičken, potem pa sem v šestih 
mesecih zrasel za 20 cm. 

Kje je bila takrat trgovska šola in kakšni so 
bili vaši prvi začetki dela?
V Brežicah, trajala je od septembra do ja-
nuarja, to je bil bolj tečaj, a s tem si naredil 
poklicno šolo. Pa je bila kar težka; rešila me 
je matematika, slovenščine pa še danes ne 
znam. (Smeh) Veliko nas je bilo Črnjanov, 
devet fantov smo imeli svoj cimer, večinoma 
pa so bile dečve, in to iz cele Slovenije. Po-
tem sem najprej delal doma pri starših in 
kot vajenec v zadrugi. Bil sem za ponucat, 
šefica Forštnerjeva je dovolila, da smo se 
začeli ukvarjati z odkupovanjem malin. Pri-
peljali so sode in nam plačali 30 procentov 
v materialu (štumfi, cuker in še kaj), 70 pro-
centov pa je bilo v denarju. Tisto leto so zelo 
dobro obrodile maline, zato smo jih odkupo-
vali, in sicer jih je bilo 13.000 kg. A problem 
je nastal, ko so začele maline vreti, sode je 
razneslo in cela trgovina je bila v malinah. 
Odgovoren sem bil jaz, plačati nisem mogel, 
pa sem pobral vse tiste maline z lesenih tal, 
a seveda je ogromno malin manjkalo. Šofer-
je, ki so prihajali po maline, sem preprosto 
ogoljufal glede teže malin, kajti izvedel sem, 
da jih kasneje ne vagajo več. Preprosto sem 
zraven stopil na tehtnico in je pokazalo 40 
kg malin več. Nihče se ni ukvarjal z izrazi 
bruto, tara in neto, vse sem zglihal. Enkrat 
je prišel zraven trgovec Ferdo Čulk in zra-
ven gledal, ko pa sem mu razložil zadevo, je 
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rekel, naj ga drugič pokličem, da je zamotil 
odkupovalce, in potem sva v dvoje goljufala. 
To so bile prve lekcije dela v trgovini. 

Kje vse ste bili zaposleni?
Po štirih mesecih dela v trgovini sem pustil 
vse skupaj in rekel, da grem v jamo. Takrat je 
bilo čudno fajn in moderno delati pri Rudni-
ku. Takoj bi me vzeli na delo, a zdravniškega 
potrdila nisem dobil. Dr. Ramšakova, ki me 
je poznala, je bila huda, češ zakaj sem se pa 
učil, če hočem zdaj iti v jamo. To je bilo leta 
1951, ati je imel konja, pa sva hodila v smre-
kovške gozdove pobirat skorje. Dva meseca. 
Zaslužil sem 28.000 dinarjev, a vseeno sem 
bil lačen, ker ni bilo kruha, saj je bilo vse na 
karte. Pa sem šel h Gozdni! Bil sem spreten 
z orodjem pa računati sem znal, vabili so 
me in mi ponujali gozdarsko šolo. Dva me-
seca sem vzdržal, a ker ni bilo kaj jesti, sem 
razmišljal, da če si v trgovini, pa le še prideš 
do kake napolitanke ali česa za v usta. No, 
pa pride Herzog in me sprašuje, če me je 
že dobil Vodovnikov Bertl, da bi mi povedal, 
da bodo ustanovili trgovsko podjetje Peca, 
mene pa so določili za skladiščnika. Zmeni-
li so se s Černačem, pri Gozdni sem pustil 
in moral sem prevzeti skladišče. Kasneje 
sem hodil prevzemat poslovalnice: dvakrat 
na Mihelo žago in enkrat v Heleno (pozimi 
sem se od tam vozil domov kar s sankami 
»po klinah«). Nazadnje sem pristal v Rudar-

jevem, kjer je bil poslovodja tako pijan, da so 
si stranke morale same streči. In potem sem 
šel k vojakom.

V tistem času ste bili fantje uspešni smučar-
ji. Kako ste trenirali, kakšni so bili vaši do-
sežki? 
Leta 1949 je bilo na Celjski koči mladinsko 
republiško tekmovanje v smuku in slalomu. 
Takrat se je v Črni udarniško delala smučar-
ska skakalnica na Pušnikovem in Ošlakov 
Lojz, eden od udeležencev, ki je tam dobil 
belo jakno, mi jo je za to tekmo posodil; na 
to jakno sem bil zelo ponosen, saj smo bili 
skromno oblečeni, seveda pa sem jo moral 
potem Lojzu vrniti. Veliko smo pešačili in 
štamfali, žilavi pa smo bili ko hudič. Iz tiste-
ga časa se spominjam nekaj starejših Črnja-
nov: Jožeta Navršnika, Maksa Kočana, tak-
rat smo namreč spadali še pod TVD Žerjav. 
Med stotimi tekmovalci sem tam osvojil 15. 
mesto. Pri vojakih sem bil na armijskem pr-
venstvu tretji v smuku. Spomnim se, da ko 
sem se vrnil iz vojske, je Milan Čurin prevzel 
smučarijo v Črni. Tudi moj brat Mirko je bil 
dober smučar, v veleslalomu celo boljši, bil 
je mladinski republiški prvak. Udeležil se je 
srednjeevropskega prvenstva v Franciji: tja 
je šel z lesenimi, leskovimi palicami, tam pa 
ga je en Francoz prosil, naj mu jih da, v za-
meno pa  mu je podaril jeklene palice. Tja do 
1960. leta smo veliko telovadili in smučali. Šli 
smo na državno prvenstvo v Makedonijo, na 
Šar planino. Spomnim pa se tudi pohoda na 
Kope in tekme na Partizanki: do tja smo z 
vso smučarsko opremo pripešačili, v soboto 
zjutraj smo šli na vlak, potem pa naprej peš, 
pred tem pa je padlo en meter novega snega. 
Ko smo prigazili do koče, sem dobil angino 
in visoko vročino, verjetno od napora. Poma-
gala sta mi brat in Adi Strmčnik, poslali so 
me v sobo; ker sem bil žejen, sem Gašperje-
vemu Marjanu naročil, naj mi prinese eno 
flašo pira. Sprva ni hotel, a sem vztrajal in 
popil dve steklenici piva in popoldne sem se 
že smučal, nič več mi ni bilo, dohtar ni mo-
gel verjeti! Naslednji dan pa tekma in bil 

DA NE POZABIMO
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sem tretji, čeprav je bila velika konkurenca. 
Spomnim se tudi Vogrinca, ki je bil takrat 
še mladinec. Po tistem pa sem bil samo še 
enkrat na Kopah, so se mi zamerile, ker smo 
takrat tako najebali, peš in v slabi opremi!

Kako je bilo trgovati v tisti stari trgovini v 
Rudarjevem? Česa se spominjate?
Ko sem prišel iz vojske, sem še nekaj časa 
delal pri Puncengrobarju. Medtem se je 
Medvedov Joža, vodja trgovine v Rudarje-
vem, zapufal. Mi smo se v Črni glih fajn uš-
timali, pa so me premestili v Rudarjevo. In 
tam sem potem ostal do 1971. leta, torej 17 
let, pa je bilo kar fajn, to so bili moji najlepši 
cajti. Moja zasluga je bila tudi, da smo nare-
dili sedanjo samopostrežno, takrat smo bili 
še združeni v Koloniale. Leta 1969 smo vse 
uporabne stvari znosili v novo samopostre-
žno, staro stavbo pa so podrli. Otvoritev je 
bila za Turistični teden, letos je trgovina sla-
vila 50 let in so me celo poklicali na priredi-
tev. V tistih letih sem dogradil hišo v Mežici 
in se tja preselil z ženo Štefko in hčerkama 
Andrejo in Ireno. Po postavitvi samopostre-
žne v Rudarjevem pa sem prišel v konflikt s 
takratnim direktorjem, ki je hotel, da grem 
delat v Mežico. A jaz sem takrat raje stopil k 
Merxu in šel delat na Prevalje. Po petih letih 
pa sem službo zamenjal in prevzel železnino 
v Mežici ter tam ostal do upokojitve.

Otroci se iz tistega časa predvsem spomi-
njamo bonbonov, ki jih je trgovec ponujal v 
večjih steklenih posodah, potem pa stehtal 
in prodal v papirnati vrečki. Kaj je bilo še 
tako bistveno drugačnega v starih trgovi-
nah?
V naši špeceriji smo takrat še vse vagali 
in pakirali, olje pa prelivali. Dobili smo na 
primer kilogram popra, ki smo ga potem 
natehtali na deke in zapakirali v majhne 
vrečke. Vse s šauflo in v papirnate vreče, 
plastike takrat še ni bilo. Hladilnike smo do-
bili kasneje, mislim, da 1956. leta; to so bili 
ruski hladilniki, a kvalitetni za tisti čas. Od 
alkohola smo prodajali šnops: imeli smo tri 

kozarce po en deci, tako da so tri stranke na 
hitro spile svojo pijačo, prostora za več ljudi 
pa v trgovini ni bilo, gostilne v Rudarjevem 
pa tudi ne. Pa se jih je včasih več nabralo in 
prišel je kdaj tudi inšpektor, pobi pa so hit-
ro skrili glaže v žep! Tudi kazni so bile, vse 
sorte se je dogajalo! (Smeh.)Vsak mesec sem 
prodal po 20 kartonov šnopsa, vsak dan po 
dvanajst litrov. Ljudje so ga še domov nosili, s 
seboj so pač prinesli dvadecilitrski kozarec.

So res lahko ljudje kupili po eno cigareto, 
ne celo škatlo?
Seveda, navadno so jih kupovali po pet ali 
deset komadov. V trgovino smo namreč do-
bavljali škatle s 100 cigaretami.

Ponudba se je takrat močno prilagajala po-
trebam kupcev. Zlasti pri socialno šibkejših 
slojih je mesečni nakup obsegal le osnovna 
živila. Se spomnite basng?
Seveda, 12.  ali 15. v mesecu, ko je bila col-
nga. Takrat smo morali fejst delati in basati 
v žaklne, tiste dni nisi mogel dobiti dopusta. 
Ljudje niso imeli veliko denarja, a tudi zah-
tevni niso bili. Veliko smo prodajali na puf, 
pa saj so vsi plačali, mogoče eden ali dva ne. 
V redu so bili, a nekatere družine preveč 
navajene na tisto črno knjigo: ko so en puf 
poplačali, je minilo le pet dni in že spet so 
bili brez denarja in znova zadolženi. A veči-
na kupcev je bila v redu, kupovali so le, kar 
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so rabili, življenje v tistih časih je bilo pač 
skromno. 
 
Kakšno pa je bilo takrat vzdušje med za-
poslenimi?
Trgovina Na klancu je bila majhna, zapo-
slena sva bila le dva, jaz sem bil poslovodja, 
pomagala pa je starejša trgovka Kolenbran-
tova Micka. Seveda smo imeli tudi vajence in 
vsi smo se zastopli. V Črni je bilo več trgovin: 
Punzengrobar, trgovina pri Obistu, pri Pra-
hu, zadruga, Črni konzum (v stavbi, kjer je 
zdaj kavabar Urška) in Rdeči konzum (zra-
ven Drofelnika); nekatere trgovine so pač 
trajale krajši čas.

Kako gledate na današnje trgovine? Česa 
pomembnega ni več?
Uf, sploh ni primerjave, uničili so vse male 
trgovce, sama evforija in tekmovanje. Včasih 
smo bili trgovci gospodje. Saj so bile omeji-
tve, na primer pri ceni kruha je bil zaslužek 
le 7 procentov, a pri marsičem drugem so 
bile marže 12, 15 ali celo 20 %. Ko danes gle-
daš diskontne trgovine, kot sta Lidl in Hofer, 
imata ta dva najcenejše stvari, Špar in Mer-
kator sta dražja.

Ste ob odhodu v penzijo kaj pogrešali pro-
dajo in stike z ljudmi?
Ne. Moja delovna doba je hitro minila, pa še 
do kraja nisem vzdržal. Devetdesetega leta, 
ko je bil preobrat, je bilo noro na šihtu: mo-
rali smo imeti inventuro vsaka dva meseca, 
davke so višali, bile so samo neke dobavnice 
in računi, Beograd ni imel denarja … Ah, vi-
del sem možnost, da se upokojim, in to pri 
delovni dobi 38 let. 

A bili ste dober trgovec, ljudje so vas ohrani-
li v lepem spominu.
Ja, upali smo si, tako kot Milan Savelli. Tak-
rat je bilo tudi pomembno, ali si v partiji ali 
ne, jaz pa sem izstopil iz ZK in jim nisem bil 
tako gvavtik. Prekrške pa smo vsi delali in 
se kdaj znašli na sodišču. Dajali smo na puf, 
čeprav ne bi smeli, tako da mi je nekoč sod-
nica na obravnavi med odmorom svetovala, 
naj rečem, da tega nisem vedel. Le tako sem 
jo dobro odnesel! Meni nikoli ni manjkalo v 
blagajni, le enkrat, in to na začetku dela v 
samopostrežni v Rudarjevem, ko nobeden ni 
znal prav delati in tudi kupci ne prav kupo-
vati.  

In kaj počnete po toliko letih upokojitve? Še 
zaidete kaj v Črno?
V Mežici balinamo, trikrat na teden, in to je 
ravno dovolj gibanja; z druščino se nasmeji-
mo, hodimo celo na tekmovanja. Pozimi pa 
grem kdaj pa kdaj šajbat v Črno. A prijate-
ljev tam skorajda ni več, ostala sta še Ipav-
čev Hubi in Marjan Gašper. Od nekdanjih 
dvanajstih veselih prijateljev, ki smo tradici-
onalno zahajali h Kogelniku, in to počnemo 
že 48 let, smo ostali le še štirje, tako da bi se 
lahko imenovali skisani prijatelji. (Smeh.)

Hvala za prijazno razlago, kako je bilo vča-
sih, pri marsikaterem bo vzbudila nostal-
gijo na dobre stare čase. V imenu bralcev 
Črjanskih cajtng pa vas vabim, da večkrat 
obiščete vašo in našo Črno.

Irena Greiner

DA NE POZABIMO

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika naše-

ga kraja in okolice, ljudi, zgodovine, pridobitev, problemov ..., da nam poš-
ljete zapis ali vsaj idejo, koga bi še lahko predstavili in kaj bi lahko ob-

delali v našem lokalnem časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literature.

Urednica
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TROGARCE

DA NE POZABIMO

ANICA PODLESNIK, upokojena učiteljica 
iz Velenja, je pri svojih častitljivih letih pravi 
zaklad o védenju, kako so živeli nekoč v na-
ših krajih. Doma v Topolšici je svojo učiteljsko 
pot leta 1949 začela v Belih Vodah. Kot takra-
tni učitelji je živela s svojim krajem, vpeta v 
trdo življenje, ki so ga po vojni doživljali po 
okoliških kmetijah in kajžah. Seveda od tam 
ni bilo daleč tudi v Črno, v Žerjav, saj je bilo 
tukaj nekaj dela v rudniku …
Predajmo ji besedo.

Moje prvo delovno mesto je bilo v Belih Vo-
dah. Takrat sva dve učiteljici poučevali 56 
učencev v osmih razredih. Moja kolegica je 
bila Tončka Metelko, ki je kasneje napisala 
učbenik za zgodovino in zemljepis. Bila je 
Dolenjka, ki je tam tudi nekaj let poučevala 
in je zaradi povojnih razprtij želela v kraje, 
kjer se prebivalci niso delili na tiste 'za' in 
one 'proti'. Obe sva se dobro počutili, z učen-
ci sva bili zelo povezani. 
Ko sva prišli v Bele Vode, je bilo vse v razsu-
lu. Šola je bila v mežnariji, vegaste stopnice 
so vodile v učilnico, zraven je nekoč bila ošta-
rija, zadaj ena majhna kuhinja in ena soba. 
Eno leto sva sami tudi pospravljali šolo, jaz 
sem še malico kuhala za otroke. Počasi smo 
dobili snažilko in kuharico. 
Ljudi so sicer takrat prepričevali, da bi se 
zaposlovali v rastoči industriji. Prebivalci pa 
so vedeli, da bodo lažje preživeli s pridelki 
na krpici zemlje, ker v trgovini skoraj ni bilo 
hrane. 
Šaleška dolina je bila po vojni agrarna de-
žela. Ne posebej donosna, vsega pa je bilo 
nekaj; malo sadja, vinogradov, nekatere 
kmetije so bile na sončni legi, tam je zraslo 
nekaj več pridelkov. Še največ pa je bilo polj. 
Še zdaj vidim, kako je poleti na prostranih 
njivah valovilo žito. Potem pa so šle vasi in 
polja pod vodo. Toliko, kot je darovala Šaleš-
ka dolina razvoju, ni dala nobena pokrajina 
v Sloveniji. Saj je bil to napredek. Ampak   ali 

te je kdo vprašal, ali si za to, da se tvoj dom 
pogrezne v globine pod vodo? Kako težko so 
Družmirčani odhajali, četudi so jim bile po-
nujene lokacije, ki so si jih lahko izbrali! In 
marsikdo tega ni preživel. 
Bila sem doma v Topolšici. V kraju sta bila 
morda dva zidarja, nekaj jih je bilo zapo-
slenih v Tovarni usnja v Šoštanju, vsi drugi 
pa so odhajali v službo na Koroško, v Črno, 
Žerjav in v Mežico, ker so dobili delo v ru-
dniku. V rudniku Velenje takrat delo ni bilo 
zanesljivo; če se je premog slabo prodajal, so 
rudarje odpuščali. Doma so ostajali tisti, ki 
so imeli zaplato zemlje in so na njej kaj pri-
delali. 
Denarja pa je vedno primanjkovalo, zato so 
svoje pridelke nosili prodajat v Črno. Tu je 
bila 'blaginja' in so lahko vse, kar so prinesli, 
prodali. Šaleška dolina leži nekaj sto metrov 
nižje, zato vse zraste prej, pridelki so obilnej-
ši, lepši kot na Koroškem. Zato so, kolikor so 
imeli viška pridelkov (in večkrat so si odtr-
gali tudi od lastnih potreb), nesle prodat. To 
so bile ženske, ki so jim takrat rekli: trogar-
ce. (Verjetno od nemške besede tragen, kar 
pomeni nositi.) To je izgledalo tako, da so si 
'blago' naložile v koš, še v košaro nekaj in to 
(peš) nosile v Črno. Tiste, ki so bile bolj na 
onem področju, so šle čez Kramarico v Črno, 
drugim pa je bilo bližje na Šentvid. ('Sleme-
na' ni bilo do takrat, ko so zgradili kočo.) Go-
spodinja iz Belih Vod mi je pripovedovala, da 
je nabrala 30 kg regrata, ga oprala, naložila 
v koš in ga nesla v Črno. »Prodajala sem na 
'krožnike'. Če ga nisem prodala, zastonj ga 
nisem hotela dati, sem šla še v Žerjav. Tam 
sem vedno vse prodala do konca. Ko sem 
se vračala mimo peka, sem šla hitro mimo 
pekarne, iz katere je dišalo po svežem kru-
hu, da se ne bi slučajno 'zmotila' in zapravila 
50 par za žemljo. Ko sem utrujena  in lačna 
prišla do prve kmetije, kjer je spredaj na ko-
ritu tekla voda, sem se je napila, sedla poleg 
in si zaželela: 'Menda me bodo mati ja videli, 
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pa mi bodo odrezali kos kruha'. Po navadi se 
je to zgodilo, dobila sem kos kruha, tisti kruh 
pojedla in šla proti domu. Druga je pa rekla, 
da če se je le dalo, da je v Črni prodala pa šla 
hitro domov, ker so doma otroci jokali, ker 
so bili lačni, pa svinje so krulile v svinjaku. S 
praznim košem je lahko hitela domov.  
Nekatere trogarce iz Velenja pa so veliko no-
sile v Pliberk. Šle so čez Graško Goro. V Pli-
berk so v glavnem nosile žganje. Ena mlada 
16-letna dekla je služila na neki kmetiji in so 
jo že pošiljali z žganjem na pot. Vendar so 
se bali financarjev. Ko je bila katera že zelo 
utrujena in je bil nahrbtnik vse težji, je pa 
flašo ven vzela, malo srknila, prilila vodo, da 
je bila flaša spet polna. Kupovat so hodili v 
glavnem moški. So pa rekli: »Od tele ta mla-
de vzemimo, ta ga še ne pije.« 
Soseda se je spominjala, da so se pozneje 
peljale že z vlakom. To je bil velik napredek. 
Ko je že vlak vozil po dolini, pa so prodaja-
le tudi po Slovenj Gradcu. Tega se je spomi-
njala moja soseda, da sta z mamo pridelke 
prodajale v Slovenj Gradcu. (Do Velenja so 
dobili progo leta 1892, deset let kasneje pa 
do Slovenj Gradca.) »Peljali sva se z mamo 
do prve postaje v Slovenj Gradcu, izstopili 
z dvema košarama, jaz sem imela še košek 
na hrbtu. Postavili sva se ob cesto in proda-
jali. Najbolj lahko sva prodali prvo sadje, 
spomladi češnje, jeseni grozdje. Seveda sva 
prodajali tudi druge pridelke, kar nam je še 
zraslo doma.«
Zgodbe o trogarcah so še v ustnem izročilu, 
o tem so nam pripovedovali, saj se je to doga-
jalo pred prvo svetovno vojno, ko meja še ni 
tako ostro zarezala med tako zelo povezani-
mi prebivalci naših krajev.
Še danes v Belih Vodah za veliko mašo ne 
gredo k  maši v  Petrovče, gredo  Črno. 
Nekoč me je ena klicala iz Črne. Pripovedo-
vala mi je, kako imenitni so bili Brložníki na 
Smrekovcu. To je bila kmetija, ki je imela v 
lasti pol Smrekovca.   Bil je zgornji Brložník 
in spodnji Brložník. Spodnje Brložko je prej 
propadlo, ga je kupil neki žid iz Zagreba. 
Pri zgornjem Brložníku so pa živeli lastniki. 
Gospodar je leta 1941 šel v kraljevo vojsko in 

bil ustreljen. 
Na kmetiji je ostala vdova, ki je bila Virtiče-
va iz (takratnega) Šentvida. Ko se je prejšnji 
gospodar poročil z Virtičevo, so posestvi 
združili in so imeli toliko gozdov, da so lah-
ko imeli lasten lov. Dekleta so k maši v Črno 
prijahala na konjih. Ko so konje privezale, so 
le-ti zahrzali in takrat so rekli: »Zdaj so priš-
le Berložke.« Tako so bili imenitni. 
Kmetijo so jim pomagali obdelovati ofarji, 
ker so imeli veliko ofrskih bajt. Ko so imeli 
košnjo, so zaklali govedo ali več ovc, vse je 
bilo na veliko. 
Ko se je ena od hčera poročila na Koroško 
s knapom, jo je oče razdedinil. Enako tudi 
edinega sina. Ker se ni zadovoljivo poročil, 
je smel bivati le v ofarski bajti.
Vse mogoče se je dogajalo. Starejši radi pri-
povedujemo in se spominjamo življenja, ki je 
bilo tako drugačeno od življenja danes. Kar 
hudo mi je, ko vidim, kako malo se danes ce-
nijo dobrine; od kruha do vsega, kar nam je 
dano v družbi. Koliko pripravljene hrane za-
vržemo, kaj šele drugih vsakdanjih reči, ki 
jih tako zlahka mečemo v smeti.  Kaj je nam, 
otrokom, nekoč pomenila žemlja, namaza-
na z maslom! Kaj šele pomaranča! Zato pa 
se znamo še razveseliti drobnih vsakdanjih 
reči, še vedno smo hvaležni za to, kar ima-
mo, če imamo le osnovne potrebe zadovolji-
vo rešene. Potrebujemo le zdravje, pa smo 
zadovoljni.

Hvala vam, da ste prišli na tale pogovor v 
Črno. Spet smo izvedeli nekaj iz preteklosti 
našega kraja. Kaže, da je bilo življenje dru-
god še bolj trdo kot pri nas. Ob skromnem, 
vendar dokaj stalnem zaslužku so lahko tudi 
v rudarskih družinah kupovali, kar so pri-
nesli od drugod na prodaj. Naši kraji so bili 
tudi v preteklosti dokaj povezani. Gospa Ani-
ca Podlesnik! Želimo vam veliko zdravja, še 
naprej uživajte v druženju, saj imate še veliko 
povedati mlajšim in jim tako približati čase, 
ki smo jih živeli nekaj desetletij nazaj in so 
osnova življenju, ki ga živimo danes.

Marta Repanšek   

DA NE POZABIMO
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90-LETNICE 

DA NE POZABIMO

90 let Žerjavčanke Teodore Berložnik

90 let Kristine Verdel

Bronislava Jež, 90 let
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKO-
LICI, v kateri želimo objavljati kako foto-
grafijo, staro več desetletij. Vsaka taka foto-
grafija je dragocen dokument pričevanja o 
življenju v našem kraju nekoč, mi pa bi radi 
to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. 
Prosimo, da nam zaupate svojo staro foto-
grafijo, dopišete datum ali letnico in imena 

Smučarska tekma
na Smrekovcu
leta 1968

9. maj 1971,
tekme v
Grohatu,
1. mesto ekipno

oseb ali dogajanje; napišite vse, kar veste o 
posnetku. Če datuma ne veste, nam posre-
dujte približno letnico posnetka. Svojo foto-
grafijo lahko pošljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner18@gmail.com ali jo 
prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Tokrat je za to rubriko prispeval fotografije 
Viktor Povsod – Fika.
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Javorje 1968,
Jože Obretan,
foto: Viktor Povsod

Nekdanje delavke
pri Rudniku,
prva z leve Angela Svetec,
poročena Povsod

Smučarske tekme
v Heleni, Podpeca,
7. 2. 1937
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FOTOREPORTAŽA

PREDNOVOLETNE
DEJAVNOSTI

Izdelava presnih in veganskih sladic                      Peka Miklavževih dobrot z Leonido Arbeiter                   

Gledališka predstava Tina in medvedja moč                          

Solist Svit Krumpačnik na koncertu 
Pihalnega orkestra Rudnika Mežica                        

Dan vafljev in palačink

Na zaključku ZB NOB, tri mladenke na sliki imajo 
skupaj 254 let
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FOTOREPORTAŽA

Užitno praznična izdelovalnica cvetov iz hrane  z
Anito Napret                       

Delavnica Skupaj v adventnem času - z Vesno
Ozimic in uporabniki VDC Ravne

Srečanje starejših občanov v Kulturnem domu                      Zbiranje prazničnih daril za starejše
občane                  

Obisk v Domu starejših na Fari                      Ustvarjalne praznične delavnice z osnovnošolci z
mentorico Vesno Burjak                    
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NOVOLETNI RAZMISLEK

TEMELJI SLOVENSKE DRŽAVNOSTI
IN PREZRTA 100-LETNICA

LETA 1919 SO SE ŽE ZAČELE KAZATI POZITIVNE POSLEDICE USTANOVITVE
PRVE DRŽAVNE TVORBE SLOVENSKEGA NARODA

Izteka se leto 2019. Sto let nazaj se je zgodilo 
kar nekaj za Slovenijo pomembnih dogod-
kov. Kar nekaj njih smo slavnostno obeležili, 
jim dali težo stoletnice, poudarili njihovo po-
membnost za slovenski narod. Nobena obe-
ležitev pa ni zapisala, noben govornik pa ni 
omenil, zakaj je do tega prišlo, zakaj ravno 
leta 1919!? Pa poiščimo odgovore na to!
Vsaka država, ki želi imeti stabilno družbe-
no in politično ureditev, mora temeljiti na 
svoji preteklosti, mora imeti globoke koreni-
ne, iz katerih črpa navdihe za svojo bodoč-
nost. Močnejše ko so te korenine, močnejši 
ko je spoštljiv odnos do njih, močnejša in 
bolj samozavestna je družba in posamezni-
ki v njej. Kakorkoli že, iz politično-ideoloških 
razlogov poskušamo obračati in razlagati 
slovensko zgodovino, noben resen in vero-
dostojen razlagalec ne more mimo dejstva, 
da je šest temeljev, ki so oblikovali današnje 
slovenstvo in državo Slovenijo, sledečih:
- Na delu današnje Slovenije in avstrijske 
Koroške je bila ustanovljena prva nam po-
znana slovanska državna tvorba, Kneževi-
na Karantanija. Čeprav je živela le dobri 
dve stoletji, je neizbežno zapisana v zavest 
in spoznanje Slovanov, živečih na tem po-
dročju, da so lahko državotvoren narod. Ta 
zavest je bila brez dvoma odločujoča silnica 
mnogo stoletij pozneje in Slovani so vztrajali 
na tem ozemlju za razmišljanje o slovenski 
državnosti.
- Primož Trubar, ki je v sredini 16. stoletja 
s pisno slovensko besedo slovenski narod 
dvignil na piedestal omikanega naroda, ga je 
umestil v evropski prostor ter mu dal osnovo 
za nadaljnjo trdoživost (vse do danes) pred 
hudimi pritiski velikih narodov okoli nas (še 
danes). Pisna beseda je bila tisto zagotovilo, 
ki je dala narodu spoznanje lastne identitete 
in zavest o samem sebi. Če tega ne bi bilo, bi 
bil slovenski narod pod pritiski velikih sose-
dov obsojen na postopno asimilacijo.
- V času močne pomladi narodov okoli leta 

1848 je postalo izredno močno tudi Gibanje 
za zedinjeno Slovenijo, katerega program 
je bil združitev Kranjske, Koroške, Štajer-
ske in Primorske v enotno državo Sloveni-
jo. Ta program se seveda ni uresničil. Je pa 
nadvse pomemben zato, ker je od tega časa 
dalje misel na državo Slovenijo postala živa 
in se ni niti za trenutek ustavila, vse do nje-
ne uresničitve. Do tega časa so obstajale 
štiri samostojne krajine Slovencev v okviru 
avstrijske monarhije, ki so vsaka za sebe in 
na svojstven način gojile slovenstvo. V svoji 
majhnosti in vpete med interese večjih sose-
dov niso niti gojile večjih državotvornih am-
bicij. Z manjšimi benificijami, ki jih je dajala 
monarhija krajinam, pa je le-ta še bolj zniža-
la kakršnekoli zamisleke bolj revolucionar-
nega gledanja. Program zedinjene Slovenije 
je bil dejansko prvi, ki je obudil apetite, da so 
lahko te krajine združene v nekaj več.
- Slovenski zavedni narodnjaki so leta 1917 
zelo jasnovidno predvideli situacijo, da je za 
slovenski narod najboljša in edina pravilna 
državniška pot skupaj s Srbi in Hrvati usta-
novitev Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Sr-
bov.  V tem času je namreč obstajalo več raz-
ličnih razmišljanj, več različnih struj, ki so 
videle usmeritev Slovencev po očitno bliža-
jočem se propadu Avstro-Ogrske monarhije, 
v različnih položajih. Danes z zgodovinske 
distance lahko z zanesljivostjo trdimo, da no-
bena druga usmeritev ne bi dala tako ugo-
dnih pogojev za osamosvojitev kot le-ta. V 
tej državi je prvič v svoji zgodovini slovenski 
narod namreč dobil status državotvornega 
naroda. Če ga ne bi dobil takrat (ali ga bi v 
kakšni drugi skupnosti tudi dobil? Ne!), bi ga 
zelo težko kadarkoli kasneje; ko se je Evro-
pa 1918. leta stabilizirala, ko so se postavile 
meje, se le-te do 2. svetovne vojne niso več bi-
stveno spremenile.
- Od novembra 1943 dalje do 1945. leta so 
nastajali temelji za socialistično Jugoslavijo. 
V le-tej je slovenski narod svojo vlogo še bolj 
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okrepil in si predvsem tudi zagotovil ustav-
no pravico do samoodločbe, kar je bila ključ-
na boniteta poznejših dogajanj. Če tega ne 
bi bilo, bi bila naša osamosvojitev zanesljivo 
bolj krvava. Kakorkoli že nekateri želijo to 
zanikati, s poštenostjo v misli in besedi se tež-
ko izognemo dejstvu in zgodovinski resnici, 
da je bila socialistična Jugoslavija s takšnim 
določilom in federativno ureditvijo odlična 
odskočna deska za osamosvojitev, ko so za 
to nastopili objektivni zunanji pogoji.
- Popolna osamosvojitev slovenskega naroda 
in ustanovitev Države Slovenije, ki se je zgo-
dila 1991. leta, je rezultirala v zelo naklonjenih 
evropskih dogajanjih v tem času ter zrelih 
(dozorelih) in odločnih Slovencih, da hočejo 
svojo državo. Dozorelost pa se je ojeklenila v 
narodu na prej opisanih petih zgodovinskih  
temeljih (ni pa rojena s posamezniki nekaj 
»minut« pred osamosvojitvijo, kot nam želijo 
nekateri na vsak način dopovedati); če bi le 
eden od petih ne bil izpolnjen, je vprašanje, 
ali bi danes živeli v tako suvereni državi.
Po vsakem od navedenih zgodovinskih teme-
ljev za nastanek slovenske državnosti so se 
nato vrstili bolj ali manj pomembni dogod-
ki, ki so bili pomembni za nadaljnji razvoj 
slovenskega naroda in so ta temelj utrjeva-
li, utrdili (in kdaj tudi zamajali). Tako je bilo 
tudi po letu 1918, ko je v zadnjih mesecih 
tega leta nastala Kraljevina SHS. In zakaj 
v množici vseh drugih prav tako pomemb-
nih dogodkih, tukaj in sedaj, pisati samo o 
teh? Zato ker so se dogodili 1919. leta. Torej 
pred točno stotimi leti! Pa spomin ni potre-
ben samo zaradi lepe okrogle obletnice, 
temveč predvsem tudi zaradi spoznanja, da 
se to ne bi zgodilo, če Slovenija ne bi prista-
la v slovanski družbi. V okviru Avstro-Ogr-
ske ali katerekoli druge vele-monarhije (za 
popolno slovensko samostojnost pa takrat, 
1918. leta, ni bilo nikakršnih, niti najmanjših 
možnosti) tega zanesljivo ne bi bilo; da je 
temu res tako, najbolje priča dejstvo, da se 
kaj takšnega do takrat preprosto ni zgodilo. 
In tako pride takoj po ustanovitvi države oz. 
zelo kmalu do: društva Narodna galerija (si-
cer že ob koncu leta 1918, kot prva posledica 
prihajajoče nove države), priključitve Prek-
murja, ljubljanske univerze, slovenskega ba-
leta, gledališča v Mariboru, varstva kultur-

ne dediščine Slovenije, usposabljanja slepih 
oseb in zanesljivo še česa. Mimogrede, tudi 
danes opevani in seveda zaslužni general 
Rudolf Maister je posledica te odločitve; če 
le-te ne bi bilo, se tudi general ne bi imel za 
kaj boriti.
Vsakega od teh jubilejev smo dostojno prosla-
vili. Umanjkala pa je tista skupna ugotovitev 
(slučajno, zaradi površnosti, namenoma?), 
da se je vse to zgodilo zaradi dejstva, ker se 
je ustvarila država s Slovenci v naslovu, sku-
paj s Srbi in Hrvati, katero moramo videti 
(čeprav bi nekateri to kar najraje izbrisali iz 
zgodovinskega spomina) kot rojstvo sloven-
ske državnosti, na katero moramo biti po-
nosni, ne pa je odklanjati in se je sramovati 
(s tem dejansko odklanjamo in se sramuje-
mo vseh tistih Slovencev, ki so nam ustvarili 
te pogoje, pogoje slovenske državnosti); ka-
kor tudi ne omalovaževati vseh ostalih teme-
ljev, ki so nam dali svobodno državo. 
To so objektivna dejstva, ki so največje zgo-
dovinske vrednote Slovenije; ne glede na to, 
da se je ob vseh teh dogodkih zgodilo tudi 
kaj negativnega. Z velikimi dogodki je pač 
vedno in povsod žal tudi tako (ne da bi po-
skušali opravičevati sredstva za dosego 
cilja), da ob veliki (odločujoči) pozitivni pri-
dobitvi le-ta prinese tudi kaj slabega, kar pa 
mora zrel narod prepustiti strokovni presoji 
zgodovine. Ta odločujoča dejstva nam mora-
jo biti sveta, ne pa da se na njih lomijo kopja 
aktualnih političnih interesov za dosego svo-
jih kratkovidnih ciljev. Če že tega ne zmore 
politika, bi morala pa civilna iniciativa, ljud-
je, s popolnim ignoriranjem ali obsojanjem 
takšnih političnih iger, postaviti namreč slo-
venske zgodovinske temelje na piedestal ne-
dotakljivosti. Vsem kršiteljem kateregakoli 
od teh temeljev, katerekoli politične opcije, 
pa prisoliti eno veliko volilno klofuto. To pa 
je tudi edini recept za prenehanje brbotajo-
če tihe (ali glasne) trajajoče in ponavljajoče 
se državljanske vojne, ne med narodom, za-
nesljivo pa med nosilci nestrpnih in skrajnih 
političnih idej, ki slovenski narod že vse pre-
dolgo in pregloboko spravljajo v nezavidljiv 
položaj.

Marijan Lačen
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PISMO BOŽIČKU

DRAGI DOBRI MOŽ, ZA LETOS SO ŽELJE VELIKE,
NE, NE PROSIM ZA SLADKARIJE

IN DRUGE DROBNARIJE!
ŽELIM SI LE, DA OB VSAKEM OGNJIŠČU POSTOJIŠ,

RADOST  IN VESELJE Z DOMAČIMI PODELIŠ
TER JIH S TVOJO NAJLEPŠO PESMIJO, SVETO NOČJO,

KI OGREJE ŠE TAKO HLADNA SRCA, VZRADOSTIŠ.

POZDRAVE PONESI PO CELOTNEM SVOJEM
KRALJESTVU; PONESI JIH TJA, KJER
MALI IN VELIKI SO OTROCI DOMA,

PREDVSEM  TJA, KJER VOJNE VIHRAJO IN
LJUDJE ZA SVOJA ŽIVLJENJA ŠE VEDNO TREPETAJO!

DRUGO LETO PA NAJ TE JELENČEK RUDOLF PRIPELJE
SPET NAOKROG, DA VIDEL BOŠ,

ALI JE LETOŠNJI TVOJ PRIHOD KAJ SPREMENIL
SVETA ZABLOD!?

ALI SE LJUDJE NA NAPAKAH KAJ NAUČIMO 
TER SI TVOJEGA BLAGOSLOVA 

V RESNICI ZASLUŽIMO!?

IVAN KOS

KNJIGA O JAZBINI
MARIJE MAKAROVIČ

Prišla je pod Goro, je malo pogled'la,
še malo vprašála, pa kar zapisála.

Od starih lǝdi bi rada kaj čula,
kǝk so živeli in kǝk so se meli.

O, pod Goro bilo je bolj borno,
oblast nam je gošo dala na 'storo'.

Še zdaj je glih tǝk.
No, pa kar nikol' nisi mev,

tǝk ne smeš pogrešat' tǝk čudno …
le od gol'ga garanja zvečer telo ti je trudno.

Še ruševine starih hiš je poslikala
in če bi kdo ji dal malto,
bi jih ona še poflikala.

Malo pojamrala čez ljubljansko je meglo,
da je ne mara, čeprav tam živi.

»Tukaj je raj,« rada rekla je nam,
seveda, dokler b'la je Mari-

ja s šajnom med nam'.

Je ženska pisála, pisála, pisála …
Kar kmalu pa nam je poslala:
češ, preber'te, če res je b'lo tǝk.
O, madonca! Saj ženski to gre,

ji brskanje odreže,  
še mnoge zapiske zaseže.

Od našega čveka nastala je KNJIGA!
Pa mnoge veljake to prav nič ne briga.

Vem pa, da Marija je vanjo srce položila,
še vse naše poti je peš prehodila.
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DELČKI IZ ŽIVLJENJA ČRNE V LETU 2019

LETO NEZADRŽNO SE IZTEKA,
PA POGLEJMO, KAJ JE NAŠI LJUBI ČRNI NOVEGA
PRINESLO, KAJ SE JE V TEH 365 DNEH NOVEGA 

ZGODILO IN ZGRADILO!

PRI OSNOVNI ŠOLI IGRIŠČE NOVO PODOBO JE DOBILO
TER JE CELOTNO OKOLICO POMLADILO.

NAJBOLJ POMEMBNO PA JE TO, DA JE ZA NAŠE ŠOLARJE
NA POTI V ALI IZ NJE BOLJE POSKRBLJENO,

SAJ JE PROMETNI REŽIM TAKO UREJEN, DA STARŠEM, KI
OTROKE PRIPELJEJO V ŠOLO, PARKIRANJE NI VEČ PROBLEM,

SAJ PREJ SO JIH ODLOŽILI SKORAJ NA CESTIŠČU, ZA KATEREGA
PA VEMO, DA PREVIDNOSTI NIKOLI ZADOSTI NI,

ČETUDI OMEJITEV HITROSTNA DRŽI.

OGREVANJE HIŠ IN BLOKOV JE ŠE DO NEDAVNEGA BILO
SILA PROBLEMATIČNO! IZ VSAKEGA DIMNIKA SE JE MOČNO KADILO

IN SAJILO. PA JE BIL ZA ONESNAŽENJE KRIV TUDI PLIN, ŽVEPLOV DIOKSID,
KI SE JE  PO ZRAKU VSAKODNEVNO PRITIHOTAPIL V NAŠO LEPO VAS.

KO PA DANES ČRNJANI GOVORIMO O PLINU,
GOVORIMO O ENERGENTU ZA OGREVANJE, KI JE

PO CEVEH PRIPELJAN DO NAŠIH DOMOV IN NIČ VEČ
NAS NE DUŠI IN JEZI, AMPAK S TOPLOTO SAMO RAZVESELI!

DA PA TRADICIJA - ENA KNJIGA ALI DVE NA LETO -  V ČRNI VELJA,
POSKRBELA JE GOSPA MAKAROVIČ MARIJA, KI JE USTVARILA

OBŠIRNO ZNANSTVENO DELO O NAŠI GORSKI DOLINI JAZBINI.
KNJIGA OPISUJE ŽIVLJENJE KMETIJ NA OBMOČJIH

IZPOD URŠLJE GORE ZA OBDOBJE DOBRIH PETSTO LET.
RES ČUDOVIT IZDELEK JE TO, VREDNO, DA GA PREBERE VSAKDO!

SREČNO 2020!
IVAN KOS

Je gospa Marta Repanšek še pike dodala,
še postavila vejice vmes.
Od takrat pa šlo je zares.

Vse pisanje je šlo še gospo-
du Andreju v rôke,

saj človek prave je stroke,
da prelepa je KNJIGA ugledala dan.
Še naša županja finance je zbrala,
nam ponudila dolge ure je branja.

Dragi ljudje, vsa zahvala vam gre:
HVALA vam, draga gospa,
ste se trudili, kar se le da.

Želimo vam, da bi se spočili,
za nas pa kak očenaš še zmolili.

Pozdrav od Močivnika
Olga Pisar
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POPOTOVANJE

27. septembra 2019 ob petih zjutraj smo star-
tali z domačega dvorišča. Po dveh urah smo 
parkirali blizu Brnika, ob devetih smo že 
poleteli proti Amsterdamu. K sreči so večje 
kose naše prtljage že na Brniku odpremi-
li kar do končne postaje, kajti že brez tega 
smo imeli na vseh letališčih dovolj opravkov, 
preden smo se lahko namestili v naslednje 
letalo.
Pot čez Atlantik smo pričeli ob pol treh po-
poldne, v Mexico City pa smo prispeli ob 
šestih zvečer. Toda našemu času moramo 
dodati 7 ur, kar pomeni, da smo na letalu 
preživeli 10 ur in pol.
Na vseh letališčih je gneča, toda tam je bila 
res obupna! Uslužbenci letališča te usmerijo 
v omrežen prehod kot kmet živino v ogone 
in potem se v koloni počasi križem kražem 
pomikaš proti letališki kontroli. Ljudje s 
spremstvom, diplomati in matere z dojenčki 
smejo po hitri poti. Običajno gre po isti poti 
cela družina, tokrat pa so se odločili dru-
gače, zato sta snaha in vnukinja šli naprej, 
midva s sinom pa sva ostala v koloni. Po dol-
gem času naju je Ana le opazila in klicala, 
pa nisva mogla iz kolone. Prijazen gospod, 
Mehičan, ki nas je opazoval, nama je odprl 
prehod in naju po hitrem postopku usme-
ril k njima ter vmes bentil nad neumnostjo 
uslužbencev.
Ker smo imeli naslednji let šele zjutraj, smo 
si morali priskrbeti prevoz do hotela, kjer 
smo prenočili. Kako zelo se je prilegla čisto 
prava postelja! Zgodaj zjutraj smo nadalje-
vali pot. Iz Mexico Citya smo poleteli v Her-
mosillo, našo končno postajo, in vmes pre-
leteli dva časovna pasa, kar priča o velikih 
razsežnostih Mehike. To pomeni, da je med 
Slovenijo in Hermosillom, kjer smo bivali, 
kar 9 ur časovne razlike. 
Dejstvo, da je en kos prtljage ostal v Amster-
damu, nas je malo skrbelo, toda prisrčno 
snidenje z Anino družino, dober, tradiciona-
len mehiški zajtrk v restavraciji in mehka 

postelja so skrb premagali. Tako je bilo tudi 
prav, kajti nahrbtnik so nam nepoškodovan 
naslednji dan dostavili na dom.
Ker poznam kraj in večino ljudi, s katerimi 
sem se srečevala, že izpred štirih let, sem 
tokrat kljub vročini v deželi sonca in kaktu-
sov veliko bolj uživala. Pokrajina, ki velja za 
polpuščavo, je bila letos nekoliko bolj zelena, 
kajti pred meseci je menda kar precej deže-
valo. Mesto se je v tem času polepšalo. In še 
zrastlo.
Prvih nekaj dni sem ponoči bedela in pod-
nevi spala, pa vendar sem se v normalen 
ritem spravila prej kot ob vrnitvi domov. Že 
prvi dan so nas obiskale Anine prijateljice, 
naslednji dan razširjena družina, večkrat 
smo šli mi k njim, skupaj smo šli na mor-
je pa na podeželje, na ranč k prijateljici in 
tako naprej. Vsa ta druženja in pogosti stiki 
družinskih članov so tisto, kar mi je v Mehi-
ki še posebej všeč! Ne družijo se samo ožji 
družinski člani, ampak k družini sodijo tudi 
stari starši, strici, tete, bratranci, njihovi par-
tnerji, otroci. Ob slehernem snidenju, le-ta so 
prav pogosta, se rokujejo in objamejo. Zaba-
ve so organizirane tako, da gostitelj pripravi 
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prostor ter poskrbi za hrano, gostje pa s se-
boj prinesejo pijačo. Lahko tudi samo zase. 
Če gre za praznovanje, gostitelj poskrbi še 
za živo glasbo. V prestižnejših restavracijah 
ob koncih tedna igrajo Mariachi, godbeniki, 
ki s svojimi oblekami in živo glasbo predsta-
vljajo nesnovno kulturno dediščino Mehike. 
Ker pa smo mi praznovali rojstni dan doma, 
je za zabavo poskrbel ansambel Taka taka, 
zasedba, ki »so jo sneli« kar v mestnem kri-
žišču, kjer vsak večer čakajo, da jih kdo po-
vabi na zabavo. Igrajo uro, dve, tri, kolikor 
pač najemnik želi in jih vnaprej tudi plača. 
Štirje možje so igrali na kitaro, bobne, har-
moniko in kontrabas ter peli njihove značil-
ne pesmi. Melos me je rahlo spominjal na 
Dalmatince, čeprav je mehiška glasba veliko 
bolj temperamentna in bogata. Posebej pa 
moram omeniti kontrabasista. Takega glas-
benika še nisem videla in slišala. Iz svojega 
akustičnega instrumenta je s spretnimi prsti 
in močnimi udarci dlani izvajal čudovite me-
lodije!
Nekaj dni smo si privoščili ob bližnjem mor-
ju Kalifornijskega zaliva (Tihi ocean). Topla 
voda, peščene plaže, bogastvo živih organiz-
mov v vodi in zunaj nje so me navduševali že 
pred leti, letos pa so navdušenju nekaj čara 
odvzeli komarji, ki so bili tokrat res nadležni.
Nekega jutra pa sem se izgubila! Zgodbi o 
tem bi lahko dala naslov Ne bodi kot Rde-
ča kapica! Ker sem živela popolnoma dru-
gačno življenje kot doma, sem si zaželela 
malo več gibanja. Na svežem zraku. Le-tega 
si lahko privoščiš zgodaj zjutraj na pose-
bej pripravljenih vadbiščih. Zaželela sem si 
hoje, zato sva se s Tonijem odpeljala nekoliko 
ven iz mesta. Parkirišče je bilo polno, neka-
teri rekreativci so se ogrevali, drugi so se že 
vračali, pobočje nad nami pa je bilo preple-
teno s potkami med kaktusi in na njih precej 
ljudi. Toni se je odločil za tek, meni pa je pri-
poročil smer hoje in mi dal navodila, kako 
naj se vrnem. Pešačila sem po prijetni potki, 
se povzpela na ozko stezico, stekla po peš-
čenem delu tako kot drugi in ugotovila, da 
se mivka manj melje pod nogami, če tečeš. 

Ob vznožju skalnate klančine sem počakala, 
da je čeri s kolesom uspešno premagal ne 
prav spreten kolesar in uživala med kaktusi 
in grmičevjem. Ob daljnovodu sem se obrni-
la, kot mi je predlagal Toni, in sledila dvema 
pohodnikoma pred mano. Ko sta se začela 
vzpenjati, sem se sama odločila, da jima ne 
bom več sledila, ker bi se morda preveč od-
daljila od glavne ceste, kjer so ves čas bučali 
avtomobili. Žalovala sem za mobitelom, ki je 
še spal doma, ker bi v nasprotnem primeru 
lahko naredila kak zanimiv posnetek.
Naenkrat pa se je pred mano pojavil zid. 
Zid?!? Od kod pa zdaj ta zid? Takoj mi je pos-
talo jasno, da sem se izgubila. Urno sem jo 
ucvrla navzgor po potki, kjer je šla gospa v 
dolgem balonarju, jo prehitela in se nad zi-
dom spet podala vzdolž ceste. Hodila sem, 
no, skoraj tekla. Srečala sem prvega tipa, 
ki nekako ni bil podoben rekreativcu, in še 
pospešila korak, ko se je pot spet obrnila 
navzdol.
Srečala sem še dva tipa. Uh! Končno sem 
prišla do ceste in do neke vratarnice ob de-
lavnici. Upala sem na pomoč, toda vratar-
nica je bila prazna. Stekla sem naprej in 
za poslopjem zagledala bencinsko črpalko. 
Kar odleglo mi je. Ko sem že iskala besede, 
s katerimi naj bi se skušala rešiti, sem 
zagledala parkirišče. Stekla sem tja, naš-
la avto, toda Tonija ni bilo. Gotovo me išče, 
sem si rekla in se spet vrnila na začetek poti. 
Nekoliko više sem zagledala moški hrbet, ki 
me je spominjal na Tonija. Pokličem ga po 
imenu. Moški se ozre in razočarana ugoto-
vim, da ga ne poznam. Obupana obstojim. 
Ko sem spet dvignila pogled, sem v daljavi le 
prepoznala Tonija, ki je počasi prihajal proti 
meni. Zgodba se je srečno končala, pustila 
pa kljub temu grenak priokus. Pa tako dolgo 
že poznam Rdečo kapico! 
Tretji teden našega bivanja smo se iz zvezne 
države Sonora pomaknili na zahod, v Kali-
fornijo. Potovali smo z avtomobili. Tega sem 
bila zelo vesela, čeprav smo se vozili cel dan, 
toda tako sem vsaj lahko videla in doživela 
marsikaj novega.
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Najprej me je navdušil »gozd iz kaktusov«. 
Tako namreč izgleda pokrajina v severni 
Sonori. Navdušili so me tudi ogromni tovor-
njaki, ki sem jih doslej poznala le iz filmov, 
doživeli pa smo tudi policijske kontrole in 
čisto pravo razdejanje, ko so komu od ce-
stnih udeležencev razstavili avto do te mere, 
da so od sedežev ostale samo še kovinske 
cevi. Najbrž so vedeli, zakaj.
Popolnoma pa me je očarala La Rumorosa v 
Baji Kalifornia. Z znamenite ceste, vrezane 
v živo skalo, sem kar videla, kako se Indijan-
ci borijo s kavbojci. 
Nastanili smo se v čudoviti hiški v turistič-
nem obmorskem mestu Ensenada in se nas-
lednji dan popeljali v deželo oljk in vina.
Dan kasneje smo se namenili v ZDA, toda 
skoraj ves dan smo po pregrešno dragem 
zajtrku v eksotični restavraciji še uživali 
med ekološko, moderno urejenimi vinogradi 
v dolini Guadalupe. 
Mehiško-ameriške meje pa res ne moreš 
prestopiti z lahkoto. Dobra 2 km poti smo 
prevozili v štirih urah! Pa ob tem nimaš kje 
lulati, tudi skozi zaplankano ograjo, ki loči 
državi, ne smeš kukati, zato pa si od uličnih 
prodajalcev lahko kupiš kaj za pod zob, pa 
tudi spominke so ponujali. Na meji bi še ne-
kako šlo, če med potniki ne bi bila tudi jaz, 
ki sem prvič želela v to obljubljeno deželo. 
Malo se me prevetrili, si skrbno shranili 
prstne odtise vseh mojih prstov na rokah in 
mi za nameček pripopali v potni list karton-
ček, ki bo odslej povedal vsem Zemljanom, 
da sem bila enkrat v ZDA.
San Diego je prečudovito mesto na zahodni 
obali Kalifornije, ki ima tudi bogato zgodo-
vino. Toda namen našega obiska je bil obisk 
živalskega vrta, kjer živi več kot 3700 živa-
li in več kot 650 vrst in podvrst. V živo smo 
si ogledali spektakularne nastope delfinov, 
pingvinov, morskih psov itd., med ogledi pa 
smo šli še na »vlak smrti«, se popeljali po div-
ji reki, šli na kosilo in nakupovali.
Za vrnitev domov smo izbrali drugo pot. 
Tako smo prevozili precejšen del južne Ka-
lifornije in Arizone. Kalifornija je lepa in bo-

gata, z blagim podnebjem, v južni Arizoni pa 
se menjavajo območja rodovitnih, lepo obde-
lanih (namakanih) polj in peščenih, s kaktu-
si poraščenih ali pa popolnoma golih obmo-
čij. Hiše v večini primerov niso hiše, ampak 
prikolice, avtodomi ali kontejnerji. Pomislila 
sem na naša poročila na TV o orkanih, ki 
pogosto divjajo na teh območjih, in se spra-
ševala, ali so le-ti vzrok ali posledica za taka 
preprosta domovanja.
Ob vstopu v Mehiko me je najprej presenetil  
prometni znak, ki prepoveduje nošenje strel-
nega orožja! Nesprejemljivo za Slovenko!
Po vrnitvi domov smo si privoščili še zadnji 
skok na morje, do koder je eno uro vožnje po 
cesti brez ovinkov, naslednji dan pa smo se 
pričeli pripravljati za pot domov. V pripra-
ve ne sodi le pakiranje kovčkov, ampak tudi 
»zadnja večerja« s sorodniki in prijatelji, ki 
se je zavlekla v jutranje ure.
Še zadnjič smo si privoščili zajtrk v restavra-
ciji. Popoldne so nas tik pred odhodom po-
novno presenečali sorodniki, nekateri oseb-
no, drugi s poslanimi darilci za na pot ali v 
spomin, ožji člani družine pa so nas peljali 
na letališče in nas tam objeli v slovo.
Pot domov je bila prijetna, le malo daljša, ker 
je vmes šla v stečaj naša Adria, toda 21. ok-
tobra smo že bili doma. Vrnili smo se v svoj 
popolnoma drugačen svet. Le s spanjem so 
bile težave.   

Martina Podričnik

POPOTOVANJE
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ČEZMEJNO SODELOVANJE

Skica: Območje Geoparka Karavanke (Avtor: 
Urosh Grabner)

GEOPARK KARAVANKE Z LETOM 2020
EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE

UNESCO Globalni Geopark Karavanke je 
čezmejni geopark, ki vključuje območje 14 
občin, od katerih se jih 9 nahaja na avstrij-
ski in 5 na slovenski strani, med njimi je tudi 
Občina Črna na Koroškem.
Geopark Karavanke je trenutno organiziran 
kot čezmejna delovna skupnost, ki je nad-
gradnja prve čezmejne delovne skupnosti, 
imenovane Dežela pod Peco – Petzenland, 
ustanovljene leta 2004, ob vstopu Slovenije 
v Evropsko unijo. V dobrem desetletju se je 
slednja vsebinsko, teritorialno in organiza-
cijsko okrepila ter od leta 2013 deluje kot čez-
mejna Delovna skupnost Geopark Karavan-
ke (v nadaljevanju DS Geopark Karavanke), 
ki je do danes edino medobčinsko združenje 
takšne vrste med Slovenijo in Avstrijo. 
Sodelovanje med institucijami na obmejnem 
območju, sploh med občinami, je pomembno 
za razvoj regije in s tem za izboljšanje kako-
vosti življenja prebivalcev na obeh straneh 
meje. Vendar pa v čezmejnem sodelovanju 
pogosto nastanejo ovire, ki so predvsem pos-
ledica različnih nacionalnih zakonodaj oz. 
različnih predpisov. 
DS Geopark Karavanke deluje v obliki de-
lovne skupnosti (ARGE = Arbeitsgemein-
schaft). Gre za pravno-formalno obliko, ki 
jo dopušča avstrijska zakonodaja, a so se 
članice že ob sami vzpostavitvi zavedale šib-
kosti in izkazovale težnjo po tem, da najdejo 
ustreznejšo rešitev. Po preverjanju številnih 
primerov dobrih praks in možnih oblik se je 
kot najprimernejše izkazalo EZTS – Evrop-
sko združenje za teritorialno sodelovanje. 
Gre za sodobno in pri nas še manj poznano 
pravno-formalno obliko, ki pa je - kot že ime 
samo pove - namenjena ravno sodelovanju, 
kot poteka v Geoparku Karavanke.
Da bi olajšali čezmejno sodelovanje in s tem 
okrepili gospodarski, socialni in teritorialni 
razvoj obmejnih regij, je Evropska unija že 
leta 2006 ustvarila pravni instrument, ime-

novan Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje (EZTS), ki omogoča izvajanje 
skupnih razvojnih projektov, izmenjavo stro-
kovnega znanja in boljše usklajevanje pro-
storskega načrtovanja, predvsem pa enake 
možnosti za institucije na obeh straneh meje. 
Trenutno je v Evropi 71 takšnih združenj, ki 
delujejo na različnih področjih delovanja, 
vse od turizma, prometnih tem ... EZTS na 
špansko-francoski meji pa vodi celo bolni-
šnico. V Sloveniji so do sedaj registrirana 
tri takšna združenja na slovensko-madžar-
ski meji in eno na slovensko-italijanski meji, 
medtem ko sta v Avstriji zgolj dve, in sicer na 
avstrijsko-italijanski meji. 
Proces preoblikovanja DS Geopark Kara-
vanke se je formalno začel pred tremi leti, 
v okviru Intrerreg SI-AT projekta EUfutuR. 
V vodenem procesu so aktivno sodelovale 
občine kot bodoče članice, pristojni organi 
Dežele Koroške in Republike Slovenije, zu-
nanji strokovnjaki ter projektna ekipa EUfu-
tuR (DS Geopark Karavanke, RRA Koroška 
– Regionalna razvojna agencija za Koroško, 
Zavod RS za varstvo narave in društvo Kul-
turni dom Pliberk). V prvi polovici letošnje-
ga leta je vseh 14 občin na svojih občinskih 
svetih obravnavalo in sprejelo odločitev, da  
delovno skupnost preoblikujejo EZTS ter 
pristojnima (nacionalnemu in deželnemu) 
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organoma v juniju tudi uradno oddalo svoje 
vloge za odobritev sodelovanja pri ustanovi-
tvi, članstvo in konvencije Evropskega zdru-
ženja za teritorialno sodelovanje Geopark 
Karavanke. Deželna vlada Koroške in Vlada 
Republike Slovenije sta vloge obravnavali in 
izdali odločbe, s katerimi soglašajo z vzpo-
stavitvijo EZTS, tako da načrtujemo, da bo 
Geopark Karavanke v leto 2020 vstopil kot 
EZTS. EZTS Geopark Karavanke/Karawan-
ken bo tako prvi EZTS na slovensko-avstrij-
ski meji in hkrati tudi prvi EZTS z uradnim 
sedežem v Avstriji.
Ključne prednosti, ki se jih nadejamo od 
EZTS, so olajšano čezmejno sodelovanje, 

potencial za pridobivanje t. i. strateških pro-
jektov v naslednjem programskem obdobju 
ter ohranjanje statusa »najboljšega prime-
ra čezmejnega sodelovanja med občinami« 
v obmejnem območju Slovenija–Avstrija. 
Hkrati pa pričakujemo razširitev sodelova-
nja tudi na področja, kjer je zdaj čezmejno 
sodelovanje šibko ali pa ga sploh ni (kot npr. 
sodelovanje na področju prometa in mobil-
nosti).
 

Gerald Hartmann
Primož Vodovnik

Darja Komar

S tem prispevkom želimo občane seznaniti 
z možnostjo vlaganja elektronskih vlog za 
urejanje različnih storitev pri upravni eno-
ti ter jih spodbuditi k takšnemu načinu po-
slovanja z upravno enoto, saj se bodo lahko 
tudi na ta način izognili čakanju na svojo 
storitev pred uradniškimi okenci. Obča-
ni lahko tovrstne vloge vlagajo z različnih 
področij, kot so: vloge za gradbeno in upo-
rabno dovoljenje, za ponudbe kmetijskih 
zemljišč, odobritev pravnih poslov v zvezi s 
kmetijskimi zemljišči, za prijavo in odjavo 
prebivališča, za pridobitev izpiska iz ma-
tičnega registra o rojstvu, potrjevanje pod-
pore volivcev, vloge za enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo itd.

Navedene elektronske vloge so dostopne 
na državnem portalu e-Uprava, in sicer na 
naslovu:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/
vloge.html  ter vsebujejo ustrezen elektron-
ski obrazec, informacijo o ustanovi, ki lahko 

prejme vlogo, morebitnem plačilu upravnih 
in drugih taks ter ostalih stroškov in more-
bitnih zahtevanih prilogah. Glede na vsebi-
no posameznega obrazca najpogosteje pot-
rebujete EMŠO, davčno številko in naslov 
prebivališča, lahko pa tudi številko osebne 
izkaznice ali potnega lista, številko prome-
tnega dovoljenja, številko plačilne oz. kre-
ditne kartice, datum veljavnosti plačilne oz. 
kreditne kartice, matično ali davčno številko 
podjetja, številko mobilnega telefona, naslov 
varnega poštnega predala idr. 

Natančnejša predstavitev postopka za od-
dajo elektronske vloge pa je na omenjenem 
portalu, v okviru t. i. pomočnika za uporab-
nike, objavljena na naslovu:  https://e-upra-
va.gov.si/pomoc-kontakt/pomoc-pri-upora-
bi/pomocnik-pri-vlogah.html 

Vlasta Božnik, načelnica

MOŽNOST SODOBNEJŠEGA POSLOVANJA OBČANOV
Z UPRAVNO ENOTO RAVNE NA KOROŠKEM –

VLAGANJE ELEKTRONSKIH VLOG
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OBVESTILO O POLICIJSKI
PISARNI Črna

Obveščamo vas, da Policijska pisarna Črna 
na Koroškem posluje na novi lokaciji, in si-
cer v prostorih krajevnega urada Upravne 
enote Ravne na Koroškem,  to je v pritličju 
upravne zgradbe Center 101. 

Uradne ure policijske pisarne v Črni ostane-
jo nespremenjene, in sicer:
ob torkih med 15.00 in 16.00 uro in
ob četrtkih med 8.00 in 9.00 uro.

Vodja policijskega okoliša je policist
Tomaž Strmčnik.

Stopi korak naprej in se vključi 
v program socialne aktivacije

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv 
na posledice  gospodarske krize, s katero se 
je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se 
danes še vedno srečujemo z ranljivimi sku-
pinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, 
izgubljajo svoja delovna znanja in kompeten-
ce ter imajo številne socialne in zdravstvene 
težave. Ti posamezniki pa se med drugim 
soočajo s socialno revščino in izključenostjo.

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinanci-
rata  Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot 
po celotni Sloveniji, v okviru katerih deluje 

48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki za-
gotavljajo podporo pri obravnavi posame-
znika, vključenega v sistem socialne akti-
vacije. Regijska mobilna enota za Koroško 
ima prostore na Meškovi ulici 21 v Slovenj 
Gradcu, kjer so zaposlene tri koordinatorke 
socialne aktivacije. Dodatno se na podlagi 
javnih razpisov financirajo tudi projekti so-
cialne aktivacije, kjer izbrani izvajalci z vse-
bino nudijo podporo in opolnomočenje ciljne 
skupine za približevanju trgu dela.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije 
so dolgotrajni prejemniki denarne socialne 
pomoči, ki so zaradi različnih razlogov za-
časno nezaposljive osebe, druge neaktivne 
osebe, ki ne prejemajo denarne socialne po-
moči, ter ženske iz drugih kulturnih okolij in 
romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju 
socialne problematike v naši regiji, saj se 
skozi njega aktivno rešuje socialne proble-
matike posameznikov, veliko pozornosti pa 
se namenja tudi informiranju, motivaciji in 
podpori za opolnomočenje ter dvig različnih 
funkcionalnih in delovnih kompetenc, social-
ne mreže, stikov in pridobivanje novih spret-
nosti in znanj. Cilj je doseči reaktivacijo in in-
tegracijo posameznikov v družbene sisteme 
ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot ka-
žejo mnogi dosedanji primeri dobre prakse, 
je to mogoče doseči s celovitim pristopom, 
ki ga je potrebno umestiti v kontekst delo-
vanja že obstoječih socialnih služb. Osebe, 
vključene v programe izvajalcev, pridobijo 
konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki 
jih lahko osvojijo tekom usposabljanja pri de-
lodajalcih v samem delovnem procesu pod 
vodstvom mentorja. Na ta način potencialni 
delodajalci spoznajo, da imajo brezposelne 
osebe na Zavodu za zaposlovanje ogromno 
znanj, a morda le premalo izkušenj ali mož-
nosti, da le-te pokažejo. Delodajalec z vklju-
čitvijo v projekt socialne aktivacije pridobi 
možnost, da svoj potencialni bodoči kader 
nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi 
delavca, ki ga potrebuje.



48

MED IN KULINARIKA

Vključevanje v projekte Socialne aktivacije 
poteka preko enotne vstopne točke na Cen-
tru za socialno delo ter Urada za delo. Obe 
organizaciji sodelujeta s koordinatorji soci-
alne aktivacije. Pilotni projekt Socialne akti-
vacije, ki traja do leta 2022, se bo po zaključ-
ku sofinanciranja umestil v sistem socialno 
varstvenih storitev in programov v reorga-
nizirano mrežo centrov za socialno delo. 

Na Koroškem projekt izvaja Slokva, zavod 
za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p, 

Med je v tradicionalni kuhinji skorajda ne-
pogrešljiv, saj daje jedem posebno aromo. 
Med ne sodi le v napitke in posladke. Obo-
gati celo glavno jed! Preizkusite! 
V preteklosti so med uporabljali kot edino 
sladilo, potem ga je zamenjal sladkor, danes 
pa se trend uporabe medu kot sladila, pred-
vsem z vidika zdravega prehranjevanja, 
vrača. Prav tako ga vse pogosteje srečamo 
kot dodatek jedem, in to ne samo sladicam, 
ampak tudi mesnim jedem, testeninam, rižo-
tam ... Kako pestra je uporaba medu v kuli-
nariki, nam kaže tudi bogata dediščina jedi 
z medom (kaše, pečena jabolka, potice, ra-
zni štruklji, sladice iz medenega testa …).
Uporabo medu v kulinariki zagovarja tudi 
priznani kuharski mojster Uroš Štefelin, ki 
je ob dnevu slovensko hrane v Gostišču pri 
Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije z upo-
rabo lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih 
pridelkov prisotnim gostom pričaral okuse, 
kakršne so poznale naše babice. Chef Uroš 
je znan po tradicionalni kuhinji in obujanju 
pozabljenih tradicionalnih slovenskih jedi in 
napitkov. S sodobnimi tehnikami in lastno 
ustvarjalnostjo dediščinske jedi nadgradi v 
jedi nove slovenske kuhinje.
Med uporabljamo kot dodatek marinadam 
za razne vrste mesa, predvsem pri svinjini, 

in sicer za obdobje od 2019 do 2022, ko se 
projekt zaključi. V tem obdobju bo izvajalec 
izvedel pet ponovitev 6-mesečnih progra-
mov na dveh lokacijah, v Slovenj Gradcu in 
v Radljah ob Dravi. V Slovenj Gradec se lah-
ko vključijo kandidati iz občin Mislinja, Slo-
venj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in Črna na Koroškem. V Radlje ob 
Dravi pa se lahko vključijo kandidati iz obči-
ne Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na 
Pohorju, Radlje ob Dravi in Podvelka.

divjačini, govedini, domači in divji perutni-
ni, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, 
morski hrani in zelenjavi, ki je lahko duše-
na, pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo 
tako, da zmešamo olje in med, temu doda-
mo še manjšo količino želeja rdečega ribe-
za ali brusnic in namažemo po mesu pred 
koncem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh 
med dodajamo k raznim sirom, ki jih kombi-
niramo s sadjem in oreščki, hladnim pečen-
kam in dodajamo v prelive za razne solate. 
Lahko popestri okus raznim hladnim in to-
plim juham ter omakam. Razne jedi iz riža, 
testenin, stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko 
tudi mesa, dobijo sladko-kisli priokus ekso-
tičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/
pudingom, kruhu in raznim vrstam jedi iz 
raznega testa, kremam, strjenkam, sladole-
dom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko 
pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tek-
ne k svežemu sadju.
Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši 
okus medu je izziv vsakega kuharja. V Slo-
veniji nam je na voljo pester nabor različ-
nih okusov Slovenskega medu z zaščiteno 
geografsko označbo, Kočevskega gozdnega 
medu z geografskim poreklom in Kraškega 
medu z geografskim poreklom. Ti medi izvi-
rajo iz slovenskih travnikov in neokrnjenih 
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gozdov, v njih okusite raznolikost tisočerih 
cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v 
sheme kakovosti, morajo čebelarji čebelari-
ti po načelih dobre čebelarske prakse. Tak 
med dosega višje kakovostne parametre, kot 
jih predpisuje Pravilnik o medu, in je podvr-
žen dodatnemu nadzoru s strani neodvisne 
kontrolne organizacije.
Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršu-
tom in medom, pečene polnjene paprike 
z ajdo, feto in medom, praženec s proseno 
kašo, slanino, porom in lipovim medom, me-
dena korenčkova solata, medeni biskvit z 
makom in ajdovo moko … Vse to in še več 
receptov najdete na spletni strani www.oku-
si-med.si/medeni-recepti. V nadaljevanju pa 
recept kuharskega mojstra Uroša Štefelina 
za potico z medom in s tepko.
Vabimo vas, da preizkusite medene recepte 
in postanete »master šef v kuhanju medenih 
jedi«.  

Potica z medom in tepko

SESTAVINE
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g ajdove 
moke, 10 rumenjakov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 
g limonove lupine, 4 dl mleka, 1 dl konoplji-
nega olja, ½ dl vroče vode, ½  dl mleka (kva-
sec), 70 g sladkorja, 1 strok vanilje.
Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih ore-
hov, 2 dl mleka, 150 g sladkorja, 3,5 g limo-
nove lupine, 3 rumenjaki, sneg treh beljakov, 
100 g masla, 200 g suhih, kuhanih tepk, 250 
g svežih hrušk, karamela za premaz, 1 strok 
vanilje.

PRIPRAVA

Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode in mleka ter 
postavimo na toplo. V mleku skuhamo strok 
vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. Preostale 
sestavine, kvasec in vaniljevo mleko zmeša-
mo in vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo 
mleko ohladimo. Iz beljakov pripravimo trd 
sneg. Skupaj zmešamo orehe, sladkor, limo-
novo lupino, nato dodamo vaniljevo mleko in 
maslo, rumenjake in v maso vmešamo sneg 
treh beljakov. Sveže hruške in suhe tepke na-
režemo. Na razvaljano testo najprej razma-
žemo karamelo, nato maso in nanjo posuje-
mo sveže hruške in tepke. Pečemo 15 minut 
na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.
Avtor recepta: Uroš Štefelin

Tanja Magdič,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

OBVESTILA

Potica z medom in tepko              Foto: Cveto Sonc

 S  R  E  Č  N  O

2 0 2 0



50

UTRINKI

FOTOREPORTAŽA

Planet TV na obisku, foto Suzana Kozel                            

Umetniška rezidenca v TIC Topla                       

Že nekaj časa vozi po Črni BICIVLAK                     

Predstavitev nordijske
hoje za vse
generacije         

Otvoritev PUMPTRACK steze                        
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FOTOREPORTAŽA

Zdravje s koroških
travnikov                       

Srečanje v okviru čezmejnega projekta
V sozvočju z naravo

Občina Črna na Ko-
roškem se tudi letos 
pridružuje podpori 
ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni (14. 
november) z osvetlitvijo 
Plečnikovega spomenika 
v modro barvo od 11. 
do 17. novembra 2019.             

Sprejem novorojenčkov pri županji                          
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UREJEVANJE SAMEGA SEBE
SKOZI STOLETJA

»Vse, kar je lepo, vzgaja, plemeniti, napravi ljudi boljše; ustvarja spoštovanje in ljubezen; prina-
ša mir in blaginjo; je dragoceno in govori v jeziku vsega sveta.« (Luigi Tarquini)

Egipt
Urejevanje je že od nekdaj del človekove 
vsakdanjosti, saj je človek hotel, hoče in bo 
vselej želel ugajati. Že od nekdaj je iskal 
najrazličnejše načine, kako bi svoj zunanji 
videz poudaril, polepšal ter zakril tisto, s či-
mer ni bil zadovoljen. Želja po lepoti in ure-
jenem videzu je stara kot človek sam. Sivina 
puščave, modrina neba, zeleni plašč vege-
tacije, turkizni Nil so sestavljali življenjsko 
okolje Egipčana in ga spodbujali k drznim 
barvnim kombinacijam. Egipčanom se z 
dlakami poraščeno telo ni zdelo lepo, zato 
so si moški in ženske odstranjevali odvečne 
dlake po telesu z bronasto britvijo in tudi s 
pinceto, predvsem ženske. Posebno skrb so 
posvečali lasem, bali so se redkih las in ple-
še. Poskušali so vse maže, od kače, krokodila 
do kozoroga. V skrajni sili so si pomagali s 
tujim perjem, z lasuljo. Tako so lasulje pos-
tale sestavni del »noše«. Oči so si ličili moški 
in ženske. Najstarejša ohranjena ploščica 
- paleta za očesno ličilo - je bila last moške-
ga, faraona Narmerja. Temni polti in črnim 
lasem so se podala zardela lica in žareče 
ustnice, pri tem so si pomagale z rdečo okro. 
Nenavadno pa je bilo njihovo ličenje dlani in 
podplatov s heno. Znano za Egipčane je bilo, 
da so želeli biti lepi tudi po smrti - v »deželi 
senc« - kar nam potrjujejo izkopanine in zgo-
dovina. O modnih muhah v dolini Nila ne 
moremo govoriti, saj se njihova noša tri tisoč 
let skoraj ni spremenila. Obleka je bila tako 
imenovana šenti – prt iz lanenega platna, ki 
je pokrival ledja, spenjali so ga s pasom. Kas-
neje so faraoni preko šenti nosili tuniko ka-
lasiris, tudi ženske tesno ovite in izdelane iz 
slovitega egipčanskega platna. Oblačila so 
popestrili z razkošnim nakitom in odišavlje-

ni s trajnostnimi vonjavami. Dišave so shra-
njevali v dragocenih posodah iz alabastra. 
Ko so posode kasneje našli v grobnicah, so 
po vonju lahko prepoznali indijsko nardo 
(podobno vonju valerijane). Priljubljenost 
dišav in parfumov je dosegla višek v času 
Kleopatre. Raba pudra, rdečil za ustnice in 
lica, barvanje las, ličenje vek, soli za kopeli, 
lepotni obliži, depilacijska sredstva, parfumi 
so torej stari vsaj toliko kot egipčanska civili-
zacija, ki sodi med najstarejše na svetu.

Grčija
Če je Nil vplival na Egipčane, potem je milo 
sredozemsko podnebje sooblikovalo značaj 
Grkov ter ga navdalo z radoživostjo in po-
željivim sprejemanjem sveta. Grki so dobro 
poznali medicino; poznali in zdravili so raz-
lične bolezni in preventivo. Vedeli so, kako 
pomembni za zdravje so šport, higiena in 
pravilna prehrana. Ni torej naključje, da 
je izrek o zdravi duši v zdravem telesu gr-
škega izvora. V začetku grške civilizacije je 
Grkinja uživala velik ugled kot žena in mati, 
vzgojiteljica otrok in varuhinja ognjišča. Ni 
bila enakopravna možu, celo prekašala ga 
je. V stoletjih pa se je to počasi spreminja-
lo. Čeprav klasična grška literatura pozna 
velike ženske like – Antigono in Ifigenijo – 
jih je atenski meščan priznaval le na odru. 
Družba ženskam torej ni bila naklonjena, a 
je atenska demokracija poznala tudi izjeme: 
hetere in priležnice. Z njimi so si Atenčani 
krajšali in slajšali svoj čas, za nič na svetu 
se ne bi odrekli njihovi družbi. Demosthenes 
je zadovoljen ugotavljal: »Kurtizane so nam 
v veselje, konkubine imamo za to, da skrbe 
za nas, zakonite žene pa zato, da nam roje-
vajo zakonite dediče.«Vendar atenski tribu-
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nal le ni povsem prezrl žensk, saj je odločal 
o sleherni stvari, ki je zadevala urejen videz. 
Atenka je zato morala skrbeti za svojo oble-
ko in videz, sicer jo je zadela kazen – globa 
do 1000 drahem. In kakšna je bila podoba 
Grkinje? Lasje bodisi spuščeni v dolgih valo-
vitih pramenih ali speti v zapleteno pričesko, 
so terjali veliko nege, truda in spretnosti. Da 
so se tudi Grkinje ličile, je razvidno le iz zba-
dljive pesmi antičnega pesnika. V nasprotju 
z bogatinmi pričeskami in ličenjem je bila 
obleka Grkinj zelo preprosta. Kroji oblačil 
so bili podobni moškim, razlika je bila le v 
dolžini in barvi. Moški so se oblačili v platno 
in volno naravne beline, ženske pa so sega-
le po barvastih in vzorčastih tkaninah. Pre-
prosta oblačila so polepšale z izbranim na-
kitom: s sponkami so si spenjale obleke na 
ramenih, z zapestnicami so si krasile gole 
lahti in z diademi poudarile pričesko. Grki 
so zelo skrbeli za svojo osebo higieno. Redno 
so obiskovali kopališča, kopalni pribor (olja, 
gobe, krtače ) so prinesli s seboj. Mrzla voda 
je bila zelo v čislih, šele mnogo kasneje (4. 
stol. pr. n. š.) so uporabljali toplo vodo. Na-
mesto mila so uporabljali čistilno glino, pre-
pojeno z dišavami. Premožnejši Grki pa so 
uporabljali zmes olivnega olja in parfuma. 
V sklop kopališč so sodile telovadnice in va-
dišča, kjer so se urili povsem goli. Za Grke 
je imela pomembno vlogo tudi brivnica. Va-
njo so zahajali ne smo zaradi britja in stri-
ženja, ampak zato, ker so tu izvedeli novice 
in govorice. V Homerjevem času je bil Grk 
dolgolas in dolgobrad. Šele obdobje heleniz-
ma prinese nov lepotni ideal: golobradega 
herojskega mladeniča. Grki in Grkinje so si 
barvali lase, pa tudi dišavili »z vsemi dišava-
mi Arabije«, saj so dišavam pripisovali bo-
žanski izvor. Zelo poznana parfumerja sta 
bila Peron in Krinippos, ohranjena je njuna 
posodo z njunim imenom, v njej sta hranila 
svojo specialiteto – cimetovo mazilo.

Rim
»Mi vladamo svetu, žene pa vladajo nam,« je 
priznal Rimljan. To priznanje razkriva do-

kaj drugačen položaj ženske, kot ga je imela 
pri Grkih. Rimljani so bili zaposleni z veliko 
pomembnejšimi zadevami, kot je moda, a 
niso bili brez smisla za urejen videz. Njiho-
vo dostojanstvo je predstavljala toga, ki pa 
jo je bilo težko oblačiti in je bila neudobna 
pri hoji. Čeprav so jo kasneje poenostavili 
in so jo okrasili z razkošnimi vezeninami, je 
še naprej izžarevala dostojanstvo. Najbolj 
pomembno oblačilo je bila vsekakor tunika, 
moški so nosili krajšo, ženske pa daljšo in jo 
dopolnjevale z ogrinjalom – štolo. Te so bile 
razkošno vezene ali krojene iz vzorčastih 
tkanin. Izdelane so bile iz volne, bombaža 
in tudi svile. Ker so si bile obleke, ženske in 
moške, podobne, so si ženske dale duška pri 
ličenju in nakitu. Pričeske Rimljank so bile v 
začetku zelo preproste. Kasneje so postale 
zelo zapletene, saj je frizura postala dvak-
rat višja od glave. Vrhunec ali pravi čudež 
spretnosti izurjenih suženj je bila frizura 
- ornatrices – zgrajena iz drobnih kodrov, 
velikokrat umetnih, okrašenih s cvetjem, na-
kitom in diademi. Ker so bile Rimljanke čr-
nolase, želele pa so biti plavolaske, so si lase 
belile z vsem mogočim in marsikatera je 
ostala brez las. Vsakemu pretiravanju sledi 
obdobje skromnosti, strogosti, pri Rimljanih 
kot posledica novih naukov nove vere. Pa naj 
je bila Rimljanka temno- ali svetlolasa, vselej 
si je prizadevala imeti belo, bleščečo in pro-
sojno polt. Pomagala si je na veliko načinov, 
kamor je vključevala tudi maziljenje in upo-
rabo obraznih mask (iz ržene moke, drob-
tin, namočenih v oslovskem mleku, in kopel 
v oslovskem mleku, ki je bila »izum« Nero-
nove žene). Rimljanke so še posebno cenile 
ličenje; oči so poudarjale s črnenjem vek, 
lica so osvežile z nadihom okre ali vinske 
droži in s tem včasih poudarile tudi ustnice. 
Neokusno pa so pretiravale pri nakitu. Bolj 
ko elegantna oblika in dognana izdelava sta 
bila v čislih teža zlata in velikost draguljev. 
Rimljani so bili glede pričeske zelo zahtevni. 
Kratke, skrbno pristrižene lase so si umetno 
kodrali, za kar so uporabljali vroče železne 
klešče. Lase so si mazilili z olji, ko pa so osi-
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veli, so si jih barvali. Pleše in redki lasje so 
bili zanje hud udarec. Tako si je Julij Cezar 
baje izmislil lovorjev venec kot znak dosto-
janstva samo zato, da je prikril svoje zredče-
no lasišče. Terme so bile razširjene po vsem 
rimskem imperiju in so bile namenjene tudi 
ženskam. Današnji čas razvaline pričajo o 
njihovi mogočnosti in razkošju, saj niso bile 
le kopalnice namenjene osebni negi; s telo-
vadnicami, sprehajališči, galerijami in knji-
žnicami so bile to ustanove, ki bi jih v dana-
šnjem času imenovali rekreacijski center. 
Rimljani so porabili velike količene dišav in 
lepotil, zato so že okoli 200 pr. n. št. porabili 
toliko ličil in lepotil, da je vlada kar za deset-
krat povišala davščine na uvoz in prodajo. 
Seveda pa to ni zatrlo porabe, saj se je Rim 
lišpal in lepšal prav do svojega propada. 

Krščanstvo
Po zatonu zahodnorimskega cesarstva (oko-
li 476 n. š.) se je začelo temno obdobje sre-
dnjega veka. Krščanstvo premaga pogan-
ska verovanja in prav zaradi novih predstav 
o življenju po smrti so se sledi vsakdanjega 
dosedanjega življenja skorajda povsem 
zabrisala. Cerkev je bila proti termam, ko-
pališčem in tudi vsemu lišpanju in osebnem 
lepšanju. Človek je pač bolj naklonjen re-
sničnosti sveta, ki ga obdaja, in obet na le-
pše življenje po smrti je bil le bolj ali manj 
oddaljen cilj. Zato si je življenje vsak skušal 
urediti udobno in prijetno. Čeprav po veli-
kem ovinku se je Evropa počasi seznanjala 
z antično civilizacijo. Zlasti po letu 1200, ko 
»telo ni več grob duše, temveč njeno zrcalo«, 
postajata smisel in prizadevanje za urejen 
videz iz dneva v dan večja. V 14. stol. se poja-
vi steznik, pojavijo se parfumerije in kreme 
za bleščečo polt. Sestavine le-teh so bile po-
leg domačih dišavnic tudi lupine pomaranč 
in limon, zlasti pa dišave živalskega izvora: 
cimet, mosuš, ambra in nageljnove žbice.
  
Renesansa in barok
Renesančni človek se je zavedal svoje oseb-
nosti, človek baroka pa je ta občutek še stop-

njeval. V svoji pomembnosti je skušal ustreči 
z vsem, kar ga je obdajalo. Z nošo in obnaša-
njem, z dvorci in palačami, vse za imenitnost 
in blišč. Modna novost je bila tudi čipka. Kra-
sila je ovratnike, silila je iz hlač in rokavov. 
Skratka, kjer koli je kakršen koli rob, tam je 
tudi čipka, nabrana ali ravno prišita, klek-
ljana ali šivana iz fine lanene niti, pa tudi iz 
srebrnih in zlatih nitk, kakor sta dovoljevala 
moda in žep. Ženske so znale čipke še bolj in 
na več načinov uporabiti, kar je razvidno iz 
mnogih portretov tistega časa. Za ta čas so 
značilni tudi pedikerji, ki so se kot poseben 
poklic uveljavili zlasti na Nizozemskem, po-
časi pa tudi drugod.

Pozni srednji vek
je tudi pri nas čas, ko so se naša mesta 
razcvetela. In meščani so radi hodili v javna 
kopališča, čeprav ne samo zaradi kopanja, 
temveč tudi zaradi zabave. Da je bilo kopa-
nje žensk in moških v skupnem čebru tudi 
pri nas navada, ki se je naj bi vsaj ob nede-
ljah vzdržali, nam razkrivajo freske iz 15. 
stol. v Crngrobu. Če smo v 19. stol. ugotovi-
li postopno vrnitev k zdravemu načinu živ-
ljenja, ne smemo prezreti tudi naših dosež-
kov. V Kamniku so po Kneippovih pravilih 
zdravljenja z vodo uredili kopališče z igriš-
čem in travnikom, kjer so hodili kopališki go-
stje bosi po rosni travi. Uredil ga je domačin 
Prašnikar, ki je na svojih potovanjih spoznal 
gospodarski pomen tujskega prometa. Ko 
je Švicar Arnold Rikli prišel na Bled, se je 
navdušil nad zdravim podnebjem in lepoto 
kraja ter našel vse pogoje za ureditev svoje-
ga zdravilišča. Sveži zrak, sonce in voda so 
bili temelji njegove terapije. Ob zmerni hra-
ni in obilnem gibanju naj bi ljudje izgubljali 
odvečne kilograme, ki so vzrok številnim bo-
leznim. To so spoznanja in metode, ki so še 
danes veljavne.
Lepotičenje in osebno urejevanje je torej 
prastaro. Skozi tisočletja se je spreminjalo 
in se še, se prilagajalo in se včasih povzpelo 
do vsestranskega pretiravanja v smislu uga-
janja, predvsem pa nepotrebnega zapravlja-
nja. 
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Rada bi, da bi naše praznično vdušje bilo 
čim bolj naravno naravnano, tako glede 
dekoracij, daril in osebne urejenosti. Želim 
si, da bi darila vsebovala tudi knjige, kajti 
kdor bere, živi tisoč življenj, kdor ne, le eno. 
Branje je najboljši način, s katerim krepimo 
pozornost, bogatimo besedni zaklad, širimo 
obzorje in krepimo spomin. Raziskave so po-
trdile, da so otroci, ki jim odrasli veliko bere-
jo, bolje pripravljeni na šolo, so boljši v razu-
mevanju, branju in pisanju. Naši pradedki in 
prababice so vanje vtkali dragocene resnice 
in življenjske nauke, ki so najboljša popotni-
ca za mlade bralce. 

Dragi bralci in bralke! V prihajajočem letu 
Vam želim vse tisto, kar že stoletja voščimo 
drug drugemu. Želim si, da bolj prisluhnemo 
drug drugemu, si poklonimo čim več nasme-
hov in tudi objemov, ki se jih nihče ne brani.

Topel objem vsem, rada Vas imam!   
Lenčka Ošlak

VIRI: Liljana Gabrovšek: Mala šola osebne nege
Hanka Štular: Urejanje skozi stoletja    

Razni leksikoni                      

PETROV KOT(L)IČEK

Krompirjev praženec
s kislimi kumaricami

Za 3 porcije prejšnji dan skuhaš en kilogram 
krompirja, ga olupiš, narežeš na manjše 
kocke, umešaš sol in ščepec kumine. V 50 
g na fino narezane slanine (ali 40 g maščo-
be) zarumeniš na drobno sesekljano čebu-
lo, dodaš peteršilj (ali ravno takšno količino 
pora). Dodaš krompir in ga dobro prepra-
žiš, dodaš 80–100 g sesekljane klobase in 
vse pustiš nekaj časa na vročem. Medtem 
zažvrkljaš četrt litra posnetega mleka ali pi-
njenca, 1 jajce, ščepec soli in kopasto jedilno 
žlico moke. S to zmesjo preliješ krompir, ki 
ga na velikem ognju pražiš in mešaš, dokler 
masa ne postane suha in drobljiva in dobiva 
rahlo rjave robove. 
Postrežeš s pahljačasto narezanimi kislimi 
kumaricami.

Popečene suhe slive z gorgonzolo
Ta recept je v novi kuharski knjigi Primoža 
Dolničarja Z vrta na mizo, v kateri se mi av-
tor zahvaljuje za sladko-slane kombinacije, 
kajti idejo je dobil od mene, potem pa recept 
malo dodelal. »Jaz že tako dolgo zavijam 
suhe slive v špeh, da sem že skoraj pozabil, 
da nisem čisto pravi avtor te jedi,« pravi Pri-
mož Dolničar v uvodu.
Suhe slive brez koščic zarežemo po dolgem, 
vendar naj na koncu ostanejo še malo spri-
jete. Nato v sredino stlačimo košček gorgon-
zole in slive zavijemo v rezine pancete. Na 
hitro jih opečemo na oljčnem olju, samo toli-
ko, da panceta dobi malo skorjice. Popečene 
suhe slive lahko postrežemo samostojno ali 
jih položimo na porovo omako in pred nami 
je čudovita topla predjed. Za porovo oma-
ko narezano šalotko popražimo na maslu, 
nato dodamo narezan por in timijan ter po-
solimo. Ko se por malo razpusti, zalijemo s 
kančkom vode in pretlačimo s paličnim me-
šalnikom, da dobimo gosto porovo omako. 
Kuhamo le par minut.
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

odbor: Barbara Jelen, Terezija Napečnik, Gvido Jančar.
Tisk in oblikovanje: SIJ ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Naklada 1400 izvodov, december  2019.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebani nagrajenec prejšnje križanke Franc Epšek, Spodnje Javorje1, 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


