
�

December 2011, št.48

Naša Črna,
lepa in gostoljubna

Aktualno:
Onesnaženost tal

Kocerod

Intervju:
Marijan Lačen

Šport:
Šah

Mladi kolesarji
v Parizu

Da ne pozabimo:
Brat me je naučil

preživeti
Mušenik

Potovanje:
ZDA

Literatura:
Udobje ali okolje

OBČINA
ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101, 2393 Črna

Tel.: 02 870 48 10, Fax: 02 870 48 21, e-mail: obcina@crna.si

S
R

E
Č

N
O

 2
01

2



�

NAŠA ČRNA – LEPA IN GOSTOLJUBNA!

ŽUPANJIN UVOD

8. decembra 2011 je v Portorožu v okviru 
Dnevov slovenskega turizma pod pokrovi-
teljstvom predsednika države dr. Danila Tur-
ka potekala podelitev priznanj za najlepše 
urejen kraj. V kategoriji vaških jeder je naša 
Črna osvojila prvo mesto, na kar smo lahko 
prav vsi Črnjani ponosni, saj je to rezultat 
dela skupnosti. Državna komisija Turistič-
ne zveze Slovenija je ocenjevala sodelovanje 
in povezovanje prebivalstva pri varovanju, 
ohranjanju in urejanju naravnih vrednot 
in kulturne dediščine, okolja, urejenost hiš, 
ocvetličenost balkonov, nasadov in gostoljub-
nost ljudi. Poleg priznanja sva s predsednico 
Turističnega društva go. Emeršič prevzeli 
tudi zastavo, ki bo izobešena  na občinski 
stavbi. Vem, da se bomo vsi domačini  še na-
prej trudili za urejenost našega prelepega 
kraja. Verjamem, da se nisem popolnoma 
nič zmotila, če namesto gesla turizem smo 
ljudje rečem – Črna na Koroškem smo ljudje 
in nagrada je naše skupno delo.
V prejšnji številki Črjanskih cajtng sem na-
povedala, da poskušamo 20. prireditev Gra-
dov kralja Matjaža uvrstiti v Evropsko pre-
stolnico kulture 2012.  To nam je uspelo, tako 
da upam, da smo tudi na ta način prispevali 
k še večji odmevnosti te prireditve in prepo-
znavnosti našega kraja.
Leto 2011 se počasi izteka. Bilo je mešanica 
vsega, dobrega, slabega, lepega, malo manj 
lepega …  Ko razmišljam o tem, kaj vse se je 
dogajalo, včasih pomislim, da si ne želim nje-
gove ponovitve, pa me kar hitro mine. Kot 
vedno se držim reka, da je človek tak, kot so 
njegove misli. Moje so pozitivne in naravna-
ne k cilju delati v dobro kraja in ljudi v njem. 
Ocenjujem, da smo večino preprek uspešno 
prebrodili, in menim, da z našim delom po-
membno prispevamo k napredku kraja.
Nekaj problemov bomo pač odnesli v nasle-
dnje leto in med njimi je tudi projekt vodovod 
Topla. Obljubljenih količin vode ni. Le-te so 
sicer dovolj za oskrbo naše občine,  medtem 

ko lahko  sanje o nadaljevanju projekta proti 
Mežici in polnilnici vode pa tudi gradnji male 
hidroelektrarne vsaj zaenkrat  pokopljemo. 
Trenuten pretok vode, ki je od 15-20 l/s,  ne iz-
polnjuje pogojev projekta, saj bi morala biti 
količina vode skoraj še enkrat večja. Posle-
dično je vodovodna cev iz jame do razbre-
menilnega bazena predimenzionirana, saj  
je polovica cevi prazna, kar lahko povzroči 
probleme pri nadaljnji oskrbi. V mesecu no-
vembru 2011 je izvajalec del na vodovodnem 
sistemu vgradil vodomer, ker se pred tem 
meritve pretoka vode, kljub opozorilom nad-
zornika jamskega dela,  niso izvajale, kar se 
je izkazalo kot velika napaka. Konec meseca 
novembra smo ob ponovnem ogledu jamske-
ga dela vodovoda ugotavljali, iz katerih vrtin 
bi bilo še možno speljati vodo v zbirne ba-
zene, zato so predstavniki ZZV vzeli vzorce 
vode, vendar še nimamo rezultatov. Trenu-
tno na trasi vodovoda poteka še izgradnja 
protierozijske zaščite na reki Meži v naselju 
Šmelc, ki bo predvidoma zaključena še letos, 
to pa pomeni tudi zaključek celotne investici-
je. Vsekakor bo vodovod Topla še naprej po-
membna tema že doslej številnih sestankov. 
O zaključkih teh sestankov bomo obveščali 
člane odborov, občinskega sveta, pa tudi jav-
nost.
V okviru programa ukrepov iz sanacijske-
ga programa za leto 2011 je, kot sem že 
večkrat omenila, bil največji letošnji zalo-
gaj nakup priključkov na stroju za mokro 
čiščenje asfaltnih površin, ki bo v zimskem 
času namenjen pluženju in posipanju cestišč 
in pločnikov znotraj centra.  V okviru leto-
šnjega programa smo s preostalimi finanč-
nimi sredstvi preplastili cesto mimo kmetije 
Končnik, na Pudgarskem in mimo Stavbe na 
Prhaniji. V naselju Rudarjevo smo uredili do-
trajano cestišče znotraj blokov 20, 22, 26 in 
28, kjer smo pripravili tudi vse potrebno za 
izvedbo javne razsvetljave. Na bregu proti 
blokom na začetku Rudarjevega smo zgra-
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Najevska lipa in kača na njej, ki jo je ob ogledu 
lipe odkril Peter Ogorelc, član komisije za ocenje-
vanje krajev pri TZS

dili stopnice, ob vznožju  katerih smo asfal-
tirali  tudi precej veliko parkirišče. Brežino 
na tem območju bomo zazelenili z grmički 
in okrasnim cvetjem  v spomladanskih me-
secih. V okviru ukrepov je bila asfaltirana še 
cesta proti in v naselju Igrčevo. Obnavljamo 
fasado na stavbi, v kateri so knjižnica in pro-
stori društev, in si prizadevamo, da bomo 
lahko oboje, tako knjižnico, ki trenutno delu-
je v nemogočih pogojih, in društvene prosto-
re čim prej vrnili ljudem  v normalno upora-
bo.  Nedokončana ostaja še cesta v Žerjavu 
proti Tenezu, kjer dela še potekajo, medtem 
ko bomo parkirišče pred šolskim igriščem 
ter ureditev asfaltne prevleke znotraj nase-
lja Šmelc uredili spomladi. Upam, da bodo 
za izvajanje programa 2012 zagotovljena fi-
nančna sredstva, ki bodo omogočila izvedbo 
asfaltne prevleke mimo stanovanjskih hiš in 
kmetij v naših zaselkih, ki so v neposredni 
bližini cest in kjer ljudje že dolgo potrpežlji-
vo čakajo na uvrstitev v program. 
Poleg zagotovitve finančnih sredstev za iz-
vajanje programa sanacije okolja smo veli-
ko denarja pridobili tudi iz naslova progra-
ma odprave neurij. Poleg sanacije plazu na 
odseku Prhanija–Najevska lipa in nad kme-
tijo Prčnik so bila dokončana tudi dela na 

odseku ceste Kavšak–Dretnikovo sedlo in v 
zgornjem delu Javorja. Večina zajed na Ja-
vorskem potoku je že sanirana z opornimi 
zidovi, na nekaterih odsekih dela še poteka-
jo, prav tako se izvaja sanacija vodotoka v 
Koprivni, na cesti Potočnik–Golob je bila od-
pravljena škoda na cestišču, medtem ko bo-
sta mostova na cesti Lesjak–Zadnji travnik 
in Potočnik–Golob zgrajena spomladi, ven-
dar so sredstva zanju že zagotovljena. 
V okviru izvajanja Zakona o financiranju 
občin smo pridobili finančna sredstva za 
vodovod in kanalizacijo na cesti iz centra 
proti Rudarjevemu, v delu, v katerem se je 
sedaj izvedla groba asfaltna prevleka, za na-
daljevanje pa bomo morali ponovno poiska-
ti vire, saj moramo spomladi spraviti v red 
tudi pločnike, ki sedaj ovirajo normalen do-
stop pešcem, mamicam z vozički, invalidom, 
vendar me veseli razumevanje ljudi, da je za 
dobro pač potrebno potrpljenje. Iz istega fi-
nančnega vira smo pridobili finančna sred-
stva dokumentacije za projektno dokumen-
tacijo kulturnega doma, kjer projekti niso 
bili sestavni del financiranja Ministrstva za 
kulturo, rekonstrukcijo ceste Pristava in del 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave. Kako pomembna je pro-

S prireditve v Portorožu, kjer smo Črnjani prejeli 
priznanje za najlepše vaško jedro 2011
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jektna dokumentacija, se izkaže vedno, ko 
ugotovimo, da bi se lahko prijavili še na ka-
kšen razpis več, če bi že imeli pripravljene 
projekte. Tudi izgradnja novega mostu na 
cesti proti Bistri in Ludranskem Vrhu je bila 
v 80 % financirana iz taistega naslova. Otvo-
ritev mostu je bila v mesecu oktobru in ver-
jamem, da smo bili ob predaji mostu veseli 
oboji, mi, ki smo gradnjo spremljali, se spo-
padali s problemi in rešitvami, ter krajani 
vaške skupnosti Ludranski Vrh – Bistra.
Kulturni dom je zaprt, čeprav z njegovo ob-
novo, razen pospravljanja, še nismo pričeli, 
vendar so nam prijazno priskočili na pomoč 
vsi, gasilci s svojim novim, zelo lepim domom, 
osnovna šola s telovadnico ter Žerjavčani s 
svojo edinstveno, prekrasno dvorano, kjer 
sedaj uspešno izvajamo vse prireditve. Naj-
prej smo sicer upali, da bomo lahko kulturni 
dom uporabljali vse do pričetka del, vendar 
smo ga morali zaradi popolnoma dotrajane 
kotlovnice predčasno zapreti, saj ni nudil 
več normalnih pogojev niti za nastopajoče 
niti za obiskovalce. Sedaj smo po mnenju ar-
hitekta pri izdelavi vse potrebne dokumen-
tacije že na pozitivni ničli, kar nas navdaja 
z upanjem, da bomo lahko z deli kmalu pri-
čeli.
Kulturna in športna društva so kljub manj-
šemu proračunu uspešno opravila svoje po-
slanstvo. Tudi v tem letu so delovala v korist 
svojega članstva in svojega kraja, mi pa smo 
jim vedno, kadarkoli je bilo to potrebno, šli 
nasproti z drugo vrsto pomoči. 
Smučišče že zasnežujemo, ovira so previsoke 
temperature, vendar ne dvomim v letošnjo 
smučarsko sezono, za katero verjamem, da 
bo prinesla veliko užitkov tako domačinom 
kot tudi obiskovalcem iz drugih krajev. Po-
leg nadstrešnice za teptalni stroj, ki bo do-
bila svojo končno podobo spomladi, delamo 
sedaj na povezavi med smučiščem in kmeti-
jo Kogelnik. S širitvijo poti  bomo lahko tudi 
na tej povezavi zasneževali, pa tudi naraven 
sneg bo zaradi odstranitve drevja sedaj lah-
ko padal na tla. S tem bomo zahtevnejšim 
obiskovalcem, pa tudi tekmovalcem omogo-
čili boljše pogoje smučanja. 

V športnem parku na Pristavi nastaja nov 
objekt, ki bo pozimi namenjen ljubiteljem 
šajbanja, poleti pa balinanja in njuni zvesti 
privrženci že kujejo tekmovalne načrte. 
Ker si želimo razvoja na vseh področjih, 
smo se prijavili na razpis Lokalne akcijske 
skupine Mežiške doline, in sicer za ureditev 
poti K 24, ki je lahko naš zelo dober turistič-
ni produkt, in za sistemsko ureditev parkov 
in zelenic v centru in v naselju Rudarjevo, ki 
bi ga radi tudi  urbanistično uredili ter na 
tak način prispevali k višji kvaliteti bivanja 
v tem delu Črne. Glede na to, da so naši pro-
jekti ocenjeni zelo visoko, upamo na uspeh 
pri dodelitvi sredstev. Na Fundacijo za šport 
smo prav tako prijavili tri projekte, in sicer 
malo vlečnico za smučišče, ki bi omogočala 
pogoje za delo smučarske šole, nadalje ure-
ditev tekaške proge v Bistri in ureditev atlet-
ske steze okrog stadiona. 
Mesec december je. Mesec obračunov in ko-
vanja novih načrtov. Lep mesec v praznično 
okrašeni Črni z vrsto prireditev, ki jih je v 
venec povezala Zveza kulturnih društev. 
December se je pričel s srečanjem starejših 
nad 75 let, ki s svojim odkritim veseljem ob 
dogodku ogrejejo vsako srce. Isti dan je bila 
v poročni dvorani odprta razstava DPD Svo-
boda, ki letos proslavlja 90-letnico svojega 
delovanja. Razstava je dragoceno delo čla-
nov društva in vredna vse pohvale, tako kot 
tudi njihova jubilejna slovesnost, ki se je sim-
bolno odvila v Delavskem domu v Žerjavu. 
Delavsko prosvetno društvo Svoboda Črna 
na Koroškem je prenašalo in ohranilo števil-
ne neprecenljive vrednote, kot so slovenski 
jezik, stari in novi običaji, kulturna, zabavna 
in ostala povezovanja. Prenašalo je vedenja 
in izobraževanja, v ozadju njihovega delova-
nja se skrivajo številne zgodbe, ki so razvi-
jale in ohranjale kulturo v našem kraju. In 
za ta njihova prizadevanja smo vsem, ki so 
kadarkoli sodelovali v tem društvu, hvaležni 
z željo, da bi s takšnim zanosom delovali še 
naprej. 
Skozi vse naše prireditve v decembru nas 
popelje skupni koledar prireditev v občinah 

ŽUPANJIN UVOD
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KAKO PRIČETI …

Mežiške doline, posebej pa velja omeniti še 
zaključno prireditev akcije Koroški športnik 
2011, ki bo 23. decembra ob 17. uri v telova-
dnici OŠ Črna, ter tradicionalno prireditev 
S pesmijo in plesom v novo leto v organizaci-
ji ZKD - 26. decembra ob 18. uri v Žerjavu.
Vsem občankam in občanom želim v svojem 
imenu in v imenu občinskih svetnikov prije-

tne praznike, mirno, zdravja in sreče polno 
prihajajoče leto 2012 ter izpolnitev vseh va-
ših, v najglobljem kotičku srca skritih želja.
Dragi sokrajani, ne pozabite na naše sku-
pno silvestrovanje 31. decembra v centru 
vasi, pridite, da se skupaj poveselimo in za-
jadramo novim ciljem naproti. 

Županja: Romana Lesjak

Ja, kako pričeti, se vedno sprašujem, ko je 
potrebno pred sokrajane podati opis dela, ki 
ga člani sveta KS Žerjav opravimo v zadnjih  
treh mesecih, da se ne bi ponavljal. 
- Novo je, da se je zataknilo pri prekatego-
rizaciji gozdne ceste od pritoka Hlevnikove-
ga potočka do Križana (povezovalna pot) v 
cesto občinskega ranga. Pripomba je bila 
podana s strani lastnika zemljišča ob poti; 
zaradi problema, ki nastane pri gospodar-
jenju z lesom; verjetno gre za prevoze lesa 
in omejitve, ki ob prekategorizaciji ceste na-
stanejo.
- Priprava občinskega OPN-ja je skoraj v ce-
loti zaključena, vnesene so vse pripombe, ki 
ste jih podali krajani ob predstavitvah.
- Kot vse kaže, skupna čistilna naprava za 
Črno in Žerjav odpade, reši nas samo čas, 
da v naslednjem polletju ne pripravijo nove-
ga IDEJNEGA PROJEKTA za čistilno v Ba-
losu oziroma konec Mušenika (kot pravijo 
povzpeti: UDRI PO ŽERJAVU).
- Dobra novica je to, da bo dvorana Delavske-
ga doma (občinska) eno leto prostor, kjer se 
bodo odvijali pomembnejši kulturni in dru-
žabni dogodki v občini. Upam, da bomo kra-
jani redni obiskovalci slednjih. Svet KS Žer-
jav se bo potrudil, da bomo vredni zaupanja. 
Vesel pa sem, da je končno prišlo do obnovi-
tve Kulturnega doma v Črni.
- Odklonili smo samo prireditev BELA ČRNA 
HIP HOPA, dvorana ne odgovarja za tovr-
stne koncerte, žal.

-  V septembru smo pričeli z deli obnove ce-
ste do Tenisa, samo upati je, da ne bo trajalo 
tako dolgo, kot to traja na regionalni cesti 
proti Rudarjevemu (to pa je dokaz najvišje 
potrpežljivosti življa slovenskega). Ob tem se 
bo primerno uredil tudi naš KRIŽ. Svet KS 
pritiska, kot vse kaže, ne slišijo dobro in šli 
bomo križev pot zgoraj omenjenih. V cesto 
se ne vgrajujejo vodi za komunalne odplake, 
kar potrjuje neizpodbitno dejstvo, da čistilne 
naprave v Žerjavu verjetno ne bo.
-  Zavod za zdravstveno varstvo Ravne v so-
delovanju z Ministrstvom za zdravje RS in 
krajevno skupnostjo izvaja delavnice ŽIVI-
MO ZDRAVO. Delavnice se bodo nadaljevale 
naslednje leto, udeležujte se jih v čim večjem 
številu in tudi sami storite kaj za svoje zdrav-
je, saj je to največja vrednota, ki jo imamo, 
vsaj zame. 
-  Prazniki so pred vrati, dedek Mraz bo otro-
ke obiskal kar dvakrat: 27 decembra v domu 

Pripravljena na koncert
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tabornikov, obdaritev otrok iz KS Žerjav 
(dobite vabila iz pisarne dedka Mraza), in 
otroke iz Črne v dvorani Delavskega doma 
(DPM Črna) dne 29. decembra.
-  Kaj več pa v naslednji številki naših cajtng, 
saj se navkljub že tako preveč opevani krizi 
še zmeraj kaj dobrega dogaja.
In sedaj še tisto, kar najraje zapišem: Vsem 
želim vesele božične praznike, v novem letu 
pa izpolnitev želja in obilo zdravja.

Peter Raztočnik,
predsednik KS Žerjav Brez zaščite ne bo šlo

ZAKLJUČEK PROJEKTA KOCEROD PO
ENOLETNI ZAMUDI VENDARLE TIK PRED VRATI

Po večletnih pripravah smo spomladi leta 
2009 sočasno pričeli z gradnjo novega regij-
skega odlagališča za odlaganje preostanka 
komunalnih odpadkov v koroški regiji na 
lokaciji Zmes v občini Prevalje in izgradnjo 
objektov predelave odpadkov (sortirnice, 
MBO naprave in kompostarne) na lokaciji 
v Mislinjski dobravi v mestni občini Slovenj 
Gradec. Projekt Kocerod z vsemi aktivnost-
mi vključuje izgradnjo koroškega centra 
za ravnanje z odpadki za 12 občin Koroške 
razvojne regije z dobrimi 72.000 prebivalci. 
Vrednost celotne investicije znaša okoli 20 
milijonov €. Od tega bo 65 % upravičenih 
stroškov prispeval Kohezijski sklad EU, 12 % 
država, preostalo pa 12 občin koroške ra-
zvojne regije. Po prvotnih napovedih naj bi 
bila izgradnja zaključena v slabih dveh letih, 
a se zaradi zamud izvajalca Primorje d.d. to 
ni zgodilo, tako danes po enoletni zamudi še 
vedno nismo pričeli s poskusnim obratova-
njem, kar je posledica nezadostne aktivnosti 
in finančnih težav izvajalca.

V teh dneh zaključujemo s fizično izgradnjo 
objektov, veliko pa je potrebno še postoriti na 
izpolnitvi pogojev za predajo projektno-teh-

nične dokumentacije s strani podizvajalcev, 
ki le-to pogojujejo s poplačili zapadlih obve-
znosti s strani izvajalca. Po zagotovilih izva-
jalca bo tudi ta problem ob ustrezni pripra-
vljenosti bank razrešen do konca leta 2011. 
Tako smo že začeli s kontrolnimi meritvami 
in testiranjem opreme pred zagonom in če 
bo šlo vse po načrtih, je realno pričakovati 
pričetek poskusnega obratovanja v drugi 
polovici januarja 2012. V mesecu novembru 
2011 so vse občine sprejele družbeno pogod-
bo o ustanovitvi skupnega javnega podjetja 
KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki 
d.o.o. S tem bodo v tem mesecu izpolnjeni vsi 
formalni pogoji za delovanje v okviru nove-
ga podjetja.

Začetek obratovanja centra pomeni celovit 
pristop k ravnanju s komunalnimi odpadki 
v koroški razvojni regiji. Danes skoraj 90% 
vseh odpadkov od 28.000 ton konča na odla-
gališčih, kar pa bo v prihodnje drugače. Več 
kot 40 % naj bi ji bilo izločenih v tako ime-
novane koristne frakcije za snovno izrabo, 
preostanek pa bo predelan tako, da bosta iz 
njega pridobljena gorljiva frakcija in kom-
post na način, da bo na odlagališču odložena 
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količina predstavljala manj kot 30 % celotne 
količine odpadkov v okviru dovoljene vseb-
nosti ogljika v preostanku. Gre za zahtevne 
cilje, ki jih bo glede na sedanje stanje mogo-
če doseči le, če se bomo vsi povzročitelji na 
izvoru obnašali odgovorno in dosledno loče-
vali komunalne odpadke v skupine predpi-
sanih frakcij in jih odlagali na za to vnaprej 
določenih mestih. Na prvi pogled se izziv ne 
zdi prezahteven, vendar praksa kaže, da sta 
za premike v naših glavah potrebna čas in 
potrpljenje. 

Tudi vsa štiri komunalna podjetja so že priče-
la z ločenim zbiranjem na izvoru. Tako smo 
v okviru gospodinjstev dolžni ločevati od-
padke v najmanj tri skupine: suho frakcijo, 
mokro frakcijo in biološko razgradljivo frak-
cijo. V skladu s tem ste tudi prejeli navodila, 
kateri odpadki sodijo v posamezno skupino. 

Potrebnega pa bo še veliko skupnega dela, 
saj je po dosedanjih izkušnjah zaznati različ-
no prizadevanje posameznikov za ločevanje 
na izvoru. Nekateri občani ločujejo zgledno, 
drugi pa ločevanje jemljejo kot nepotrebno 
delo in še vedno mešajo mešane komunalne 
odpadke skupaj s čistimi frakcijami, kar bo 
v prihodnje oteževalo zmanjševanje količine 
odpadkov za odlaganje. Prav zato na tem 
mestu vljudno pozivamo vse prebivalce ko-
roške regije: »Ločujmo, ločujmo in še enkrat 
ločujmo komunalne odpadke, saj bomo s tem 
s skupnimi močmi pripomogli k zmanjšanju 
odlaganja v okolju.« 
Naj vam na tem mestu ob prehodu v novo 
leto v letu 2012 zaželimo kopico lepih trenut-
kov.

»Poskrbimo, da bo čarobnost narave večna . 
Varujmo okolje.« 

Mag. Ivan Plevnik, vodja
projekta KOCEROD
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ONESNAŽENOST TAL V OBČINI ČRNA 

OBVESTILA

Mnogi od vas ste v septembru in oktobru več-
krat ob cesti opazili parkiran bel karavan 
in moško ter žensko postavo, ki sta jemali 
vzorce zemlje z vaših vrtov in travnikov. Re-
zultate vzorčenja oz. odgovor na vprašanje, 
kako onesnažena je zemlja v občini Črna, si 
lahko preberete v sledečem besedilu.
Svinec, cink, kadmij, arzen in druge potenci-
alno strupene kovine (arzen je pol-kovina) so 
naravno prisotne v okolju. Njihova vsebnost 
v tleh je odvisna od sestave matične podlage, 
na kateri so se razvila. Običajna vsebnost 
svinca v tleh je od 2 do 200 miligramov na 
kilogram tal (mg/kg). Zaradi človekove de-
javnosti, predvsem industrije, kmetijstva in 
transporta, pa so običajne vsebnosti strupe-
nih kovin lahko močno presežene.
Na področju Mežiške doline so tla onesna-
žena zaradi pretekle rudniške, topilniške 
in kovinsko-predelovalne dejavnosti. Tehno-
logije predelave so se skozi stoletja močno 
izboljšale, a strupene kovine so v okolju osta-
le. Glede na pogovore, ki smo jih opravili s 
prebivalci med vzorčenjem, si upamo trditi, 
da se prav vsi zavedajo prisotnosti strupe-
nih kovin v okolju, medtem ko marsikateri 
prebivalec meni, da njihova prisotnost nima 
vliva na njihovo življenje. 
Podobno kot so se strupene kovine v času 
močnega onesnaževanja kopičile v zemlji, 
tako se taiste kovine z življenjem v onesnaže-
nem okolju kopičijo v človeškem organizmu 
in predstavljajo nevarnost za razvoj kronič-
nih obolenj. Kovine, tudi strupene, vstopajo 
v telo s prehrano (npr. z uživanjem rastlin, 
vzgojenih na onesnaženih tleh), z namer-
nim ali naključnim požiranjem onesnaženih 
tal, z vdihovanjem prašnih talnih delcev ter 
preko ran. Raziskave so pokazale, da otro-
ci vnesejo v telo več prahu in talnih delcev 
kot odrasli, predvsem zaradi svojih igralnih 
navad, in so zaradi tega še bolj izpostavlje-
ni strupenim kovinam v tleh. Še posebno so 
otroci izpostavljeni nevarnosti zastrupitve 

s svincem, saj le-ta zaradi še ne popolnoma 
razvite pregrade med krvjo in možgani v od-
raščajočem telesu neovirano prehaja v mo-
žgane, kjer se kopiči in dolgoročno povzro-
ča hiperaktivnost, izpad motoričnih funkcij, 
encefalopatije ter celo mentalno zaostalost. 
Nekatere strupene kovine se lahko zaradi 
svoje mobilnosti izpirajo v površinske oz. v 
podtalne vodne vire in tako ogrozijo zdravje 
na širšem področju živečega prebivalstva. V 
visokih koncentracijah povzročajo strupene 
kovine inaktivacijo encimov, ovirajo delova-
nje funkcionalnih skupin biološko pomemb-
nih molekul, poškodujejo membrane, zame-
njajo druge organizmu lastne in potrebne 
kovinske ione ter povzročijo strukturne 
spremembe bioloških molekul. Neposredno 
lahko vplivajo na več fizioloških in biokemij-
skih procesov, npr. na prenos elektronov, di-
hanje in fotosintezo pri rastlinah. Povišana 
koncentracija strupenih kovin v tleh lahko 
zavira aktivnost mikroorganizmov v tleh, 
ki so ključnega pomena za rodovitnost tal. 
Strupene kovine ostajajo prisotne v zemlji 
tudi stoletja, zaradi česar je njihov vpliv na 
okolje dolgotrajen.  
Ocenjevanje onesnaženosti tal v Sloveniji 
temelji na določanju celokupne koncentra-
cije onesnažil (tudi strupenih kovin) v tleh 
(Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, 
Ur. l. RS št. 68, 1996). Omenjena uredba dolo-
ča vrednosti, ki jih uporabljamo pri vredno-
tenju onesnaženosti vseh vrst tal, ne glede 
na njihovo rabo. Mejna imisijska vrednost je 
gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki 
naj bi še zagotavljala take življenjske razme-
re za rastline in živali in pri kateri se ne po-
slabšuje kakovost podtalnice ter rodovitnost 
tal in so učinki ali vplivi na zdravje človeka 
ali okolje še sprejemljivi. Presežena opo-
zorilna imisijska vrednost onesnažil v tleh 
lahko pomeni pri določenih vrstah rabe tal 
verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na 
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Slika 1: Karta interpolacije onesnaženosti tal s 
svincem v zgornjem 7 cm sloju tal.  

OBVESTILA

zdravje človeka ali okolje. Presežena kritič-
na imisijska vrednost pa pomeni, da zaradi 
škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in 
okolje onesnažena tla niso primerna za pri-
delavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali 
živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.
Na celotnem območju občine Črna, od Ja-
vorja na JV do Ludranskega Vrha na J, Ko-
privne in Tople na Z in Jazbine na SV, od 
Koprivne na S in Jazbine na Z smo odvzeli 
vzorce tal na 179 mestih. Vzorčili smo po glo-
bini, in sicer od 5 do 35 cm, vsakih 7 cm do 
matične kamnine. Vzorcem smo s tehnologi-
jo rentgenske fluorescenčne spektroskopije 
izmerili vsebnost 15 kovin tudi potencialno 
strupenih svinca, cinka, kadmija in arzena. 
Slikovno so predstavljeni le rezultati za one-
snaženost svinca v zgornjem 0-7 cm sloju tal. 
Karto onesnaženosti tal s svincem je s po-
stopkom objektivne prostorske interpolacije 
(univerzalni kriging) izdelal Milan Kobal z 
Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Kako onesnažena so tla v Občini Črna na 
Koroškem?
Iz karte onesnaženosti tal s svincem lahko 
razberemo, da je onesnaženje tal v občini 
Črna posledica delovanja treh topilnic. Kot 
v članku Rudarsko geološka karakteristika 
Rudnika Mežica navaja Alojz Zorc (Geologi-
ja: razprave in poročila, 1955), sta poleg to-
pilnice v Žerjavu na območju Črne delovali 
še topilnica v Šmelcu in topilnica na Prista-
vi. Povišana vrednost svinca v centru Črne 
je posledica zračnih depozitov iz topilnice v 
Žerjavu, medtem ko žerjavska topilnica ni 
imela vpliva na močno onesnaženje na ob-
močju Brega in Polene v mežiški občini.  
V tleh so močno presežene kritične imisijske 
vrednosti svinca, cinka, kadmija in arzena. 
Za svinec je kritična vrednost presežena 
tudi do 15-krat, za cink do 10-krat, za kadmij 
do 3-krat in arzen tudi do 20-krat. Na najbolj 
onesnaženih mestih smo v tleh zaznali povi-
šane koncentracije bakra, kroma in živega 
srebra, ki so ponekod dosegle opozorilno 
imisijsko vrednost.

Najbolj onesnaženo je območje Žerjava, kjer 
je na več kot 50 hektarih vsebnost svinca v 
zemlji višja od 3.000 mg/kg. Na štirih vzorč-
nih mestih je vsebnost svinca v tleh prese-
gala celo 6.000 mg/kg, najvišja izmerjena 
vrednost pa je bila 7.818 mg/kg. Najvišje iz-
merjene vrednosti cinka, kadmija in arzena 
so bile 8.300 mg/kg, 35 mg/kg in 1.285 mg/
kg. 
Kar 8 % površine občine Črna je onesnaženih 
s svincem nad kritično imisijsko vrednostjo 
530 mg/kg. To območje je na karti onesna-
ženosti obkroženo s črno črto. Zaskrbljujoče 
je dejstvo, da v tem območju živi velika veči-
na prebivalcev. Glede na omenjeno Uredbo 
o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednostih nevarnih snovi v tleh to območje 
ni primerno za pridelavo rastlin, namenje-
nih prehrani ljudi ali živali. 
V besedilu smo zaradi prostorske omejitve 
po večini podajali le rezultate onesnaženosti 
s svincem. Za tiste, ki vas zanimajo podrob-
nejši rezultati vsebnosti preostalih kovin 
v zemlji na območju Zg. Mežiške doline, si 
lahko karte onesnaženosti tal s cinkom, kad-
mijem in arzenom ogledate na internetni 
strani našega podjetja www.envit.si. Kakšne 
so možnosti za sanacijo s kovinami onesna-
ženih tal,  vam bomo predstavili v naslednji 
številki Črjanskih cajtng. 

Neža Finžgar, ENVIT d.o.o.,
Vojkova 63, 1000 Ljubljana
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SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA ZAKON O
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV 

(ZUPJS) OD 01.01.2012 DALJE 
Glavne novosti nove zakonodaje:
- enotna vstopna točka: vse pravice iz zako-
na uveljavljate pri Centru za socialno delo 
(CSD),
- določen je vrstni red uveljavljanja pravic, 
- nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo 
po novem pri odločanju o pravicah poleg do-
hodka upoštevalo tudi  premoženje,

Vrstni red pravic, ki jih želite uveljavljati in 
ste do njih upravičeni: 
• otroški dodatek – če imate otroke do 18. 
leta starosti in dohodek družine ne presega 
določenega cenzusa, 
• denarna socialna pomoč – če ste prijavlje-
ni na Zavodu za zaposlovanje in brez dohod-
kov za preživljanje,
• varstveni dodatek – če ste odrasla oseba, 
ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje in 
vaš dohodek ne presega določenega cenzu-
sa, 
• državna štipendija – če imate otroke nad 
18 let, ki se šolajo, in dohodek družine ne 
presega določenega cenzusa. 

Če ne upoštevate vrstnega reda, se »izpušče-
ni« denarni prejemek vseeno upošteva v viši-
ni, kot da bi vam bil dodeljen. 

Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko 
uveljavite:
• znižano plačilo vrtca,
• dodatna subvencija malice za učence in 
dijake,
• subvencija kosila za učence,
• subvencija prevozov za dijake in študente,
• oprostitev plačila socialnovarstvenih stori-
tev (pomoč na domu, zavodsko varstvo),
• prispevek k plačilu družinskega pomočni-
ka,
• subvencija najemnine,
• pravica do kritja razlike do polne vredno-

sti zdravstvenih storitev za socialno ogrože-
ne osebe,
• pravica do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje.
Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red 
ne velja. 

Ali bodo prejemki po novem nižji?
Z novo zakonodajo se noben prejemek ne 
znižuje. Zvišuje se otroški dodatek za dijake 
do 18. leta starosti, zvišujeta se denarna soci-
alna pomoč in varstveni dodatek.
Pri odločanju o pravicah se bo poleg dohod-
kov upoštevalo tudi premično in nepremič-
no premoženje. Zaradi tega bo lahko znesek 
prejemka drugačen kot do sedaj, nekateri 
boste lahko katero pravico izgubili ali prido-
bili na novo. 

Katere pravice se ukinjajo?
- državna štipendija za dijake, mlajše od 18 
let,
- otroški dodatek za otroke nad 18 let staro-
sti,
- državna pokojnina.

Dosedanji prejemniki državne pokojnine, ki 
boste izpolnjevali pogoje, boste v prihodnje 
prejemali denarno socialno pomoč in/ali 
varstveni dodatek. Center za socialno delo 
bo preračune opravil po uradni dolžnosti 
in vsem, ki sedaj prejemate državno pokoj-
nino, v treh mesecih po uveljavitvi zakona 
izdal odločbe. 

Zaradi uveljavitve novega zakona vam ni 
potrebno vseh pravic na novo uveljavljati. 

Vlogo morate v decembru 2011 oddati tisti, 
ki želite:
- katero od pravic uveljavljati prvič oziroma 
na novo, 

OBVESTILA
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- s 01. 01. 2012 uveljaviti znižano plačilo vrt-
ca, 
- ki imate katero od pravic priznano do 31. 
12. 2011.

Kaj morate glede pravic in prejemkov, ki jih 
trenutno že prejemate, storiti zaradi uvelja-
vitve nove zakonodaje?

Otroški dodatek
Če imate veljavno odločbo za otroški doda-
tek, vam zaradi uveljavitve novega zakona 
ni potrebno oddajati nove vloge. Novo vlo-
go za otroški dodatek morate v decembru 
2011 oddati tisti, ki vam odločba velja do 31. 
12. 2011, ali tisti, ki želite to pravico uveljaviti 
prvič oziroma na novo (na primer, če se vam 
je rodil otrok). 

Denarna socialna pomoč
Prejemnikom denarne socialne pomoči ni 
treba glede uveljavitve nove zakonodaje sto-
riti nič (razen če vam poteče pravica, mora-
te oddati novo vlogo). 
Center za socialno delo bo v treh mesecih po 
uveljavitvi zakona, torej do 31. marca 2012, 
sam preveril, ali ste do denarne socialne 
pomoči še upravičeni, v kakšni višini, če ste 
upravičeni še do drugih prejemkov, in vam 
izdal novo odločbo. 

Varstveni dodatek
Center za socialno delo bo po uradni dolžno-
sti do 31. marca 2012 preveril, ali ste sedanji 
prejemniki do varstvenega dodatka še upra-
vičeni in v kakšni višini, ter bo o tem odločil 
z odločbo.  

Pomembno: Pravica do varstvenega dodat-
ka se po novi zakonodaji iz pokojninskega 
sistema prenaša na področje socialnega 
varstva, kar pomeni, da bo od 1. januarja 
2012 ta pravica podvržena omejitvi dedova-
nja. Prejemniki varstvenega dodatka, ki ste 
lastniki nepremičnine, te v času prejemanja 
varstvenega dodatka ne smete odtujiti (pro-
dati, podariti …) ali obremeniti.
Če ste prejemnik varstvenega dodatka, vam 
le-tega v času življenja ne bo potrebno vrača-

ti. Če boste po smrti zapustili premoženje, se 
bo zapuščina za prejeti znesek zmanjšala. 

Če ste upravičeni do varstvenega dodatka 
in ga po 01.01.2012 ne želite več prejemati, 
morate to do 31. 12. 2011 sporočiti Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije. 

Državna štipendija
Študentom in dijakom, starejšim od 18 let, ki 
jim je pravica do državne štipendije za šol-
sko leto 2011/2012 že priznana, ni potrebno 
storiti ničesar. Štipendijo bodo prejemali 
celo šolsko leto oziroma dokler jim je pravi-
ca priznana z odločbo. 

Znižanje plačila za programe vrtcev
Vlogo za znižanje plačila za programe vrt-
cev za prihodnje leto morate oddati na novo. 
Nov obrazec od 01.12.2011 dalje oddate na 
krajevno pristojni Center za socialno delo in 
ne več na Občino.

Subvencija malice za učence in dijake
Subvencija kosila za učence
Subvencija prevozov za dijake in študente
Če ste v šolskem in študijskem letu že upra-
vičenec do zgoraj naštetih subvencij, vam 
te pripadajo celo šolsko leto oziroma toliko 
časa, kot je določeno v odločbi, in jih zaradi 
nove zakonodaje ni  potrebno na novo uve-
ljavljati.
 
Oprostitev plačila socialnovarstvenih stori-
tev 
Prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za 
plačilo oziroma doplačilo pravic družinske-
ga pomočnika
Upravičencem do teh dveh pravic zaradi 
uveljavitve nove zakonodaje ni treba storiti 
nič. 

Subvencija najemnine
Upravičencem do subvencije najemnine za-
radi uveljavitve novega zakona ni treba sto-
riti nič. Novo vlogo oddate v mesecu, ko vam 
poteče pravica.

OBVESTILA
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OBVESTILO OBČANOM GLEDE GRADNJE
OBJEKTOV V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev za socialno ogrožene 
osebe
Pravica do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje 
Center za socialno delo bo do 31.03.2012 po 
uradni dolžnosti preveril, ali ste še upravi-
čeni do denarne socialne pomoči, na katero 
sta pravici vezani, in vam bo o tem izdal od-
ločbo.   

Kje dobite vlogo, kdaj, kam in kako jo lahko 
oddate?
Vloga je objavljena na spletni strani Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve, 

objavljena bo tudi na portalu e–uprava in na 
spletnih straneh CSD, tako da si jo boste lah-
ko natisnili, po 20.11.2011 pa jo boste lahko 
kupili tudi v knjigarnah. 

Vlogo lahko oddate od 01. 12. 2011 dalje na 
krajevno pristojni Center za socialno delo 
(glede na vaše stalno prebivališče), in sicer 
po pošti, elektronsko (z digitalnim podpi-
som) ali osebno vsak dan od ponedeljka do 
petka v poslovnem času Centra za socialno 
delo. 

Več informacij lahko dobite na spletni stra-
ni www.mddsz.gov.si.

OBVESTILA

Občina Črna na Koroškem ima že od leta 
2000 sprejet Odlok o občinskih cestah v ob-
čini Črna na Koroškem, ki je bil objavljen v 
Uradnem list RS, št. 56/2000, in spremembe  
108/2007. Ta odlok določa: 
-  občinske ceste na območju Občine Črna 
na Koroškem in postopek njihove kategori-
zacije; 
-  upravljanje, graditev, vzdrževanje in var-
stvo občinskih cest in prometa na njih; 
-  način izvajanja vzdrževanja občinskih cest 
kot obvezne gospodarske javne službe; 
-  inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi ce-
stami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
Ker ugotavljamo, da krajani niso seznanjeni 
z odlokom, bi vas radi opozorili na 32. člen 
odloka, v katerem je opredeljen varovalni 
pas občinske ceste. Določeno je, da se varo-
valni pas meri od zunanjega roba cestnega 
sveta in je na vsako stran občinske ceste ši-
rok:
-  8 m pri lokalni cesti (cesta Mežica-Črna na 
Štenge; cesta Pristava-Pudgarsko-Najevska 
lipa-M. Črna; cesta Rezman-Javorje-Cigani-
ja-Sv. Vid; cesta Šumel-mejni prehod Luže; 

cesta toplska centrala–karavla Topla; cesta 
Pristava; cesta Pudgarsko-Kramarica)
-  6 m pri javni poti (so vse ostale poti in ceste 
v občini, razen državnih cest).  

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objek-
tov ter postavljanje kakršnih koli drugih 
objektov (nadstreški, ograje, škarpe ...) in 
naprav v varovalnem pasu občinske ceste 
je dovoljena le s soglasjem občinske upra-
ve. Občinska uprava pa izda soglasje, če s 
predlaganim posegom v varovalnem pasu 
niso prizadeti interesi varovanja občinske 
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza. S posegi v varovalnem pasu 
občinske ceste ni dovoljeno posegati v polje 
preglednosti javne ceste.  

Krajane prosimo, da upoštevate odlok in 
pred gradnjo objektov v varovalnem pasu 
občinske ceste pridobite soglasje na občini. 

Občinska uprava Občine
Črna na Koroškem
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FOTOREPORTAŽA

Del ceste proti Rudarjevemu je že saniran

Gradnja novega mostu pri Kovaču

UTRINKI

Skoraj zaključena dela novega skladišča TAB

Novo parkirišče pri CUDV

Nadstrešnica za teptalni stroj
Smučišči Dolina in Kogelnik zgoraj nista več pove-
zani le z ozko stezo, pač pa s široko cesto



��

Živeti ob vodi in z vodo -
napotki občanom, ki živijo ob vodotokih

OBVESTILA

Prav je, da se ljudje, ki živijo v krajih, ki so 
tako ali drugače povezani z vodami, podrob-
neje seznanijo z vsebino, ki jo zakonodaja na 
tem področju predpisuje. 
Novi Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS št. 
67/2002) je stopil v veljavo 10. 8. 2002. V letu 
2008 je bila sprejeta tudi sprememba Zako-
na o vodah in objavljena v Uradnem listu 
št. 57/2008. Prav tako so bili sprejeti različ-
ni podzakonski akti, ki omogočajo izvajanje 
tega zakona. 
Osnovna naloga Zakona o vodah je urejanje 
upravljanja z morjem, celinskimi in podze-
mnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi ze-
mljišči.
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in prio-
balnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja 
voda in drugih z vodami povezanih ekosiste-
mov, zagotavljanje varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje 
vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe 
voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob 
upoštevanju dolgoročnega varstva razpolo-
žljivih vodnih virov in njihove koristi. 
Zakon površinske vode razvršča v 1. in 2. red. 
V Občini Črna na Koroškem je vodotok 1. 
reda Meža, vsi ostali vodotoki pa so 2. reda.
Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnov-
no strugo (korito) tekočih voda, vključno z 
bregom, do izrazite geomorfološke spre-
membe in je lahko v lasti osebe zasebnega 
ali javnega prava.
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno ze-
mljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. 
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vo-
dah 1. reda 15 metrov (znotraj območij nase-
lja) oz. 40 metrov (zunaj območij naselja) od 
meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 
5 metrov od meje vodnega zemljišča. Vlada 
lahko določi drugačno zunanjo mejo priobal-
nih zemljišč, ki razširi priobalno zemljišče, če 
je to potrebno zaradi npr. varstva voda, ureja-
nja voda, izvajanja javnih služb …

Omejitve lastnikov vodnega ali priobalnega 
zemljišča, povezane s splošno rabo vodnega 
dobra in z izvajanjem javnih služb, so slede-
če:
 lastnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod 
čez svoje zemljišče do vodnega dobra (vodo-
toka) ter dopustiti splošno rabo vodnega do-
bra;
 lastnik objekta in naprave, ki je bila zgra-
jena na podlagi pravnomočnega dovoljenja 
za poseg v prostor, pa parcela pozidanega 
stavbnega zemljišča sega do meje vodnega 
zemljišča, mora dovoliti prost prehod ob vo-
dnem dobru;
 raba priobalnega zemljišča, ki je neposre-
dno povezana s splošno rabo (zadrževanje 
na priobalnem zemljišču in odlaganje pred-
metov za kopanje, potapljanje, drsanje, plov-
bo in podobno), je dovoljena, če se lastniku 
priobalnega zemljišča s takšno rabo ne pov-
zroča škoda;
 na vodnem ali priobalnem zemljišču ni do-
voljeno postavljati (fiksnih) objektov ali dru-
gih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob 
vodnem dobru;
 lastnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
mora zaradi izvajanja javne službe izvajalcu 
javne službe (VGP Drava Ptuj, d.d.) dovoliti iz-
vajanja z javno službo povezanih del in omo-
gočiti neškodljiv dostop na to zemljišče;
 lastnik priobalnega zemljišča zaradi nave-
denih omejitev nima pravice do odškodnine, 
razen za navadno škodo.
Prepovedi - na vodnem in priobalnem zemlji-
šču je prepovedano:
1.  odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi 
v trdni, tekoči ali plinasti obliki;
2.  odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali 
odpadnih materialov ali drugih podobnih 
snovi;
3.  odlaganje odpadkov.
V vode je prepovedano izlivati ali odmetavati 
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snovi in predmete, ki lahko ogrožajo življenje 
in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organiz-
mov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne 
objekte in naprave. V vode je prepovedano 
odmetavati tudi vsakršne odpadke.
V površinskih vodah ter na vodnem in pri-
obalnem zemljišču je prepovedano pranje 
vseh vozil in drugih strojev ali naprav.
Država zagotavlja varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda na ogroženih območjih. Pri 
določitvi prioritete se upoštevajo zlasti:
1.  velikost naselja, pomen infrastrukture, 
kulturne dediščine ali zemljišča;
2.  naravne in socialne razmere na območju, 
ki ga je treba varovati;
3.  potrebni ukrepi za varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, vključno z oceno njihove iz-
vedljivosti, višino stroškov ter posledicami za 
naravno ravnovesje;
4.  občutljivost vodnega telesa zaradi možno-
sti nenadnega onesnaženja.
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
lahko zagotavlja tudi lokalna skupnost sama 
ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi 
osebami, ob soglasju ministrstva.
Naloga države v času povečane stopnje ogro-
ženosti zaradi škodljivega delovanja voda je, 
da preko obvezne gospodarske javne službe 
zagotavlja izvedbo izrednih ukrepov, kot so:
  ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih ze-
mljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi 
se prepreči povečanje posledic škodljivega 
delovanja voda,
  celodnevna dežurna služba pri izvajalcu 
javne službe,
  povečan nadzor nad vodno infrastrukturo 
in na vodovarstvenih območjih,
  odstranjevanje plavja in omogočanja pre-
točnosti struge tekočih voda,
  izvajanje začasnih ukrepov (postavitev 
obrambnih nasipov, nasutij, prebojev),
  spremljanja nenadnega onesnaževanja 
voda.
Sanacija posledic škodljivega delovanja voda 
na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču 
ali na vodni infrastrukturi, ki je v lasti drža-
ve, se izvaja na podlagi programa sanacije. 
Sredstva za njihovo sanacijo zagotovi drža-
va.

Država preko obvezne gospodarske javne 
službe zagotavlja (redno) vzdrževanje vodnih 
in priobalnih zemljišč ter vodne infrastruktu-
re. Na vodni infrastrukturi, ki je namenjena 
tudi splošni rabi za javne površine, kot so ze-
lenice, poti, parki, rekreacijske površine ipd., 
zagotavlja izvajanje nalog lokalna skupnost. 
Ne glede na prejšnji odstavek lastnik ali 
drug posestnik vodnega ali priobalnega ze-
mljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje 
prekomerne zarasti na bregovih, odstranje-
vanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih 
ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in 
priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda. Oseba 
iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobal-
nih zemljiščih ne sme odlagati materialov in 
snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obve-
stiti vodovarstvenega nadzornika (VGP Dra-
va Ptuj, d.d.) ali okoljskega inšpektorja (100. 
člen ZV-1). 
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lah-
ko izvede samo na podlagi vodnega soglas-
ja. K vlogi za pridobitev vodnega soglasja je 
potrebno priložiti dokumentacijo, ki jo pred-
pisuje Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev 
projektnih pogojev in pogojev za druge pose-
ge v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vo-
dnega soglasja (Uradni list RS 25/2009). Vlo-
go se naslovi na MOP, Agencijo RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek pore-
čja reke Drave, Krekova 17, Maribor (tel: 02-
250-77-50).
Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti 
tak poseg v prostor, lahko od ministrstva zah-
teva informacijo v zvezi s predpisanimi po-
goji, ki jih mora izpolnjevati nameravani po-
seg, nanašajo pa se na varstvo voda, urejanje 
voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih 
in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne 
pravice drugih oseb.
V primerih, ko gre za gradnjo ali spremem-
bo namembnosti, za katero je treba pridobi-
ti gradbeno dovoljenje, mora investitor pred 
začetkom izdelovanja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobiti projektne 
pogoje, k projektnim rešitvam pa vodno so-
glasje.
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Izpraznjena kartonska embalaža za mleko in sokove 
(Tetra Pak) spada v zabojnik za odpadno plastiko! 

V primerih, ko gre za poseg v prostor, za ka-
terega ni treba pridobiti gradbenega dovolje-
nja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, 
je pa treba pridobiti vodno soglasje, mora 
pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti 
poseg v prostor, pred začetkom izvajanja po-
sega pridobiti projektne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati nameravani poseg. K rešitvam 
za izvedbo tovrstnega posega v prostor pa 
mora pravna ali fizična oseba pridobiti vo-
dno soglasje.
Za vse informacije na to temo se lahko obrne-
te na Agencijo RS za okolje, Oddelek za pore-
čje reke Drave, Krekova ul. 17, 2000 Maribor 
(tel: 02-250-77-50) ali na koncesionarja, ki izva-
ja gospodarsko javno službo na področju ure-

janja voda na porečju reke Drave - VGP Dra-
va Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj.
To je le nekaj tem in informacij, ki zadevajo 
nas vse, ki živimo ob vodah in z vodami in 
to smo v določenih situacijah na neki način 
vsi po malem. Kdaj drugič pa še kaj o izgra-
dnjah neustreznih mostov in prepustov, neu-
streznih gozdnih vlakah in cestah, ribnikih, 
malih hidroelektrarnah in drugih posegih, ki 
lahko negativno vplivajo na vodni režim ali 
stanje voda.

Avtor:
Agencija RS za okolje

Oddelek za porečje reke Drave
Krekova ul. 17, 2000 Maribor

OBVESTILA

Z izrazom »kartonska embalaža za mleko 
in sokove« oziroma »embalaža Tetra Pak«  
označujemo vso embalažo, v katero pol-
nimo tako imenovana tekoča živila. Kljub 
temu da je večinoma sestavljena iz kartona, 
jo moramo po uporabi odložiti v zabojnik za 
odpadno plastiko. S takšnim ravnanjem tudi 
v občini Črna na Koroškem prispevamo k 
zmanjševanju količin končno odloženih od-
padkov na odlagališčih, zmanjšujemo obre-
menitve okolja in ohranjamo naravne vire.

V Sloveniji smo v lanskem letu ločeno zbrali 
več kot 1.000 ton odpadne kartonske emba-
laže za mleko in sokove. Omenjena količina 
predstavlja samo 14-15 % vse tovrstne emba-
laže na slovenskem trgu, zato si moramo 
prizadevati, da z njo pravilno ravnamo tudi, 
ko jo izpraznimo. 

Iz česa je sestavljena?
Embalažo Tetra Pak najbolj pogosto sesta-
vljajo:
•  karton, ki ji daje obliko in trdnost,
•  polietilen (plastična masa), ki varuje em-

balažo in izdelek v njej pred vlago ter hkrati 
povezuje različne plasti v embalaži, ter
•  aluminij, ki varuje izdelke pred svetlobo, 
mikroorganizmi (npr. škodljivimi bakterija-
mi) in zrakom. 

Pravilno zložena odpadna embalaža Tetra 
Pak zavzame do 20-krat manj prostora
Ko je embalaža Tetra Pak popolnoma pra-
zna, je priporočljivo, da jo izperemo z vodo, 
nato odvihamo robove in jo stisnemo. Če ima 
pokrovček, jo tudi zapremo. Tako zavzame 
do 20-krat manj prostora kot embalaža, ki je 
ne zložimo. Odložimo jo v zabojnik za odpa-
dno embalažo na ekološkem otoku in tako 
omogočimo recikliranje vseh sestavnih ma-
terialov embalaže ter izdelavo novih izdel-
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kov. Odpadna embalaža Tetra Pak torej ne 
sodi v zabojnik za papir, četudi je večinoma 
sestavljena iz papirja oziroma kartona. 

Nadja Novak

Kaj nastane iz odpadne embalaže Tetra 
Pak?
S pravilnim odlaganjem odpadne embalaže 
omogočimo recikliranje vseh njenih sestav-
nih delov. V postopku recikliranja v papir-
nicah pridobimo recikliran papir in karton, 
ki ju je mogoče nadalje uporabiti za proizvo-
dnjo različnih izdelkov: lepenke, kartona, 
valovitega kartona, kartonske embalaže za 
jajca, papirnate vrečke, papirnate brisače, 
tulce, pisarniški papir in drugo.

IMATE TEŽAVE Z DROGAMI
– U K R E P A J T E!!!

1. Kako prepoznati, da vaša hči/sin uživa dro-
ge?
»Čudno« vedenje, razdražljivost, nemir, ne kaže 
interesa za vsakdanje dejavnosti, se zapira v 
sobo, veliko časa preživi zunaj, pogosto išče de-
nar, izginjajo vredne stvari in denar iz stanova-
nja/hiše, sumljiva družba.
Fizični znaki: pordečitev oči in spremenjene ze-
nice (zožene ali razširjene), nenaravna bledica, 
hujšanje, slabost, suha usta, znojenje, glavobol.
2. Kakšen odziv lahko pričakujete od hčerke/
sina, ko ga soočite s sumom ali dejstvom, da uži-
va drogo?
Grožnje, sramotenje družine pred sorodniki, so-
sedi in javnimi službami, nasilni izpadi, izvajanje 
pritiska na šibkejšega starša, čustveno izsiljeva-
nje, različne obljube, laganje, manipulacija, hli-
njenje samostojnosti.
3. Kako ukrepati, če zaznate ali sumite, da vaša 
hči/sin uživa drogo?
Se pogovorite z njim/z njo, jo/ga soočite z dejstvi, 
povezanimi z uživanjem droge, pridobite podpo-
ro partnerja ali druge bližnje osebe, vztrajate 
pri zahtevi, da se gre hči/sin zdravit ter poiščete 
strokovno pomoč pri organizacijah, ki se ukvar-
jajo z urejanjem zasvojenosti. Razbremenite se 
lahko tudi s tekom v naravo, lahko jokate, kriči-
te, objamete drug drugega, se pokličete po tele-
fonu … 
4. Kako preveriti, ali je vaša hči/sin pod vplivom 
droge?
Z urinskimi testi, ki jih lahko kupite v lekarnah 
ali jih opravimo pri nas v Regijskem sprejemnem 

centru Koroške. Testirate nenapovedano, pri če-
mer je najboljši jutranji urin. Ob dajanju urina 
morate biti prisotni, da vas otrok ne zmanipuli-
ra (npr. nalije v urin kakšno čistilo, zamenja urin 
s kakšnim drugim …). Pomembnejše od samega 
testiranja je vaša odločitev, kaj boste naredili, če 
bo test pozitiven. Če je test pozitiven, je namreč 
treba nekaj narediti, ukrepati. 
5. Kako otroka prepričati, da se odloči za zdra-
vljenje?
Zasvojenec se za zdravljenje praviloma ne zmore 
odločiti sam. Odločitev zanj morate sprejeti star-
ši. Da se otrok odloči za zdravljenje, je potrebna 
določena stopnja zdravega socialnega pritiska 
(oče in mama morata imeti enako strategijo pri 
postavljanju pravil in meja svojemu otroku, ne 
dajajte mu več žepnine, naj plačuje del položnic, 
naj redno opravlja domače obveznosti …). S tem 
boste pomagali svoji hčerki/sinu, da uvidi svoj 
problem z drogo in se odloči za zdravljenje.
6. Kaj Regijski sprejemni center Koroške po-
nuja svojim uporabnikom in njihovim bližnjim 
osebam?
Regijski sprejemni center Koroške je eden izmed 
centrov društva Projekt Človek, ki se ukvarja z 
urejanjem različnih oblik zasvojenosti (droge, al-
kohol, zdravila, motnje hranjenja, igre na srečo). 
Ponujamo anonimno informiranje, svetovanje in 
motiviranje po telefonu. Nudimo tudi osnovne 
informacije o možnih oblikah pomoči, izvajamo 
urinska testiranja, individualne pogovore z ose-
bami, ki imajo težave z drogo, ter njihovimi svoj-
ci in drugimi bližnjimi osebami.  

Več informacij lahko dobite na telefonskih številkah: 
059/720-271 in 051/637-267. E-pošta: sc.ravne@projekt-
clovek.si. Lahko pa se tudi oglasite osebno v naši spre-
jemni pisarni na Čečovju 12 a (prvo nadstropje levo, 
pisarni številka 16 in 17), 2390 Ravne na Koroškem.
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TO SEM DELAL CELO ŽIVLJENJE

Županja se je zahvalila Marijanu Lačnu za to, da 
je desetletja s svojim delom bogatil naš kraj

V septembru je bilo v CUDV slovesno; po 42 
letih dela se je upokojil spoštovani MARIJAN 
LAČEN, profesor defektologije, ki je 37 let kot 
ravnatelj/direktor vodil CUDV v Črni na Ko-
roškem.
Slavje so mu pripravili varovanci, gojenci, od-
rasli, njihovi starši in množica zaposlenih. 
Marijan Lačen je Center za usposabljanje, 
delo in varstvo, krajše CUDV, v Črni razvil v 
sodobno, funkcionalno ustanovo, skozi kate-
ro se je v desetletjih izšolalo in/ali našlo svoj 
dom nekaj sto gojencev, varovancev in odra-
slih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju. Ti so danes enakovredno 
vključeni v življenje našega kraja. Na strokov-
nem področju so s sodelavci vsa leta skupaj 
s podobnimi zavodi bili vodilni pri izdelavi 
programov, povsem izvirni pa pri iskanju 
vsebin in metod dela, uvajanju povsem no-
vih oblik dela in življenja teh oseb, uveljavili 
povsem nove poglede v zvezi s tradicionalni-
mi nazori, ki so še do nedavnega omejevali in 
oteževali življenje oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju.
Svoja znanja in praktične izkušnje je Marijan 
Lačen prenašal v strokovno literaturo, jih kot 
predavatelj predstavljal na strokovnih sreča-
njih ob obiskih zavoda v Črni, jih  tako širil 
med druge uporabnike in tako pripomogel 
k opaznemu razvoju defektologije pri nas in 
širše. 
Iz njihovih neposrednih izkušenj so izšla šte-
vilna strokovna dela, ki so danes del temeljne 
strokovne literature, ki jo uporabljajo podob-
ni zavodi drugod po Sloveniji in v svetu.
Marijan Lačen je kot profesor defektologije 
avtor knjig Bivalna skupnost in Odraslost, je 
cenjen predavatelj na strokovnih srečanjih, je 
mednarodno ugleden kot strokovnjak, pobu-
dnik in 20 let organizator specialne olimpija-
de. In še bi lahko naštevali.

Prosili smo ga za pripoved o teh časih njego-
vega delovanja.

V Zavodu sem se zaposlil leta 1969, vodenje 
le-tega pa prevzel že po štirih letih. Defini-
tivno je bilo to prehitro in bil sem premlad! 
Menim, da je bilo malo korajžno od tistih, ki 
so me predlagali. To sta bila takratna rav-
nateljica Marija Štandeker in inšpektor Mi-
roslav Faletov. Takega namena takrat sploh 
nisem imel že zato ne, ker sem v Zagrebu 
ob delu študiral drugo stopnjo defektologije. 
Bil sem že močno vpet v študij, opravil sem 
nekaj najtežjih izpitov, tako da sem bil pre-
pričan, da bom doštudiral. Zato sem vodenje 
zavoda odklonil.
Po pol leta sta me ponovno prišla prepriče-
vat. Ker so me podpirali sodelavci, sem pri-
volil in leta 1974 kot ravnatelj prevzel vodenje 
Zavoda. Brez pravih izkušenj, malo premlad 
… Nekako se je izšlo. Lahko pa se ne bi. Ni-
koli mi ni bilo žal zaradi te odločitve, le za 
prekinjen študij mi ni bilo vseeno. Jasno je 
bilo, da ob tem delu študija ne bi zmogel. Ni-
sem se spoznal na ekonomijo, administra-
cijo, gospodarjenje, pridobivanje finančnih 
sredstev, strokovno delo z gojenci je bilo na 
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samem začetku … Angažiran sem moral biti 
tisočodstotno! 
 – Glede študija se je zgodba srečno razpletla 
po kakih 18 letih. Iz Zagreba so prišle profe-
sorice s fakultete za defektologijo in pri nas 
vodile seminar. Ena me je vprašala, kako mi 
gre … Bil sem zadovoljen s svojim delom, po-
tožil pa sem, da sem bil njihov študent, a se 
je obrnilo drugače. Od nekod sem potegnil 
še svoj stari indeks, v katerem je bil vpisan 
z visoko oceno opravljeni izpit tudi pri njej 
… Beseda je dala besedo – po pol leta sem 
študij lahko nadaljeval in ga leta 1992 tudi 
končal kot profesor defektologije, sedaj že v 
tuji državi.
Naš Zavod je najprej upravljalo Ministrstvo 
za šolstvo in šport, po reformi leta 1994 pa 
smo prišli pod Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve in naziv vodje je od takrat 
direktor. Pa tudi ime Zavod smo zamenjali za 
Center. Naše delo zajema več programov: bi-
vanje, šolanje, socialni program za odrasle, 
zdravstveni program. Zdravstveni program 
izvaja npr. štirideset delavcev, ki jih finan-
sira Ministrstvo za zdravstvo. Zato imamo: 
šolski, socialni in zdravstveni program, del 
je občinskih programov, ki jih finansirajo 
občine. Se pravi, da izvajamo v naši ustano-
vi več programov, zanje imamo več virov fi-
nansiranja. Prav zato zaposlujemo delavce 
tako različnih poklicev.
V CUDV je trenutno 75 otrok in mladostni-
kov z zmerno, težjo in težko motnjo v dušev-
nem razvoju. Število konstantno pada. – Ko 
je Center zaživel, je bilo največ 156 otrok in 
ni bilo odraslih. – Po desetih, petnajstih le-
tih smo začeli izvajati program tudi za od-
rasle. Imamo torej program za otroke in 
mladostnike v času šolanja, ki traja do 18., 
21., maksimalno do 26. leta starosti. To pred-
stavlja kompletno šolsko obdobje: osnovna 
šola, srednja šola, univerza za to populacijo. 
Z njimi izvajamo poseben program vzgoje 
in izobraževanja, ki ga je sprejel Strokovni 
svet za vzgojo in izobraževanje, po katerem 
se otroci šolajo. Zadnji program, po katerem 
zdaj izobražujemo, je bil oblikovan leta 2002. 

Pri vseh programih smo mi intenzivno so-
delovali. Brez Zavoda v Črni nikakor ni šlo; 
k nastajanju tega programa, ki se izvaja na 
področju Republike Slovenije, smo dali velik 
prispevek. 
Drugi program je Varstveno-delovni center. 
To pomeni zaposlitev oseb, ki končajo pro-
gram šolanja. Govorimo o osebah z zmerno, 
težjo ali težko motnjo v  duševnem razvoju. 
– Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim pro-
gramom. – Za odrasle je to oblika dela, za-
poslitev, vključevanje in socialna integracija 
v družbo. Oni tja hodijo na delo, v službo. 
Brez statusa delavca. Hodijo pa v program 
zaposlitve, dela, koristnih dejavnosti, tudi 
produktivnega dela. Na koncu meseca dobi-
jo nagrado za svoje delo, kot mi. Večina njih 
se tega zaveda in kadar jo prejemajo, je to je 
zanje velik dan, praznik. Ko so prejemali na-
grado v bankovcih in kovancih, je bilo pravo 
veselje. Zdaj pa je to opravljeno preko mo-
derne tehnike, zato precej manj atraktivno. 
Mi jim napišemo neke listke, da nekaj vidijo 
in jim nekaj pomeni. Denar ima vsak na svo-
jem osebnem računu in ga lahko dviguje na 
banki ali na bankomatu, kot  vsi drugi. 
V ta program je vključenih 215 oseb, ki  so 
na lokaciji Črna, Ravne, Slovenj Gradec in 
Muta. 70 oseb živi doma in se vključujejo v 
naš program dela, 150 pa jih biva pri nas, v 
Črni in na  Čečovju na Ravnah,  kjer imamo 
tudi dnevni center za usposabljanje otrok in 
mladostnikov. S temi varstveno-delovnimi 
centri  pokrivamo celotno koroško krajino. 
Poleg teh imamo 35 takih, kjer gre za težko 
motnjo v duševnem razvoju. Tudi oni so kon-
čali program šolanja. Pri njih gre za tako zni-
žane sposobnosti, da se ne morejo vključiti v 
program dela. Pri njih govorimo o varstvu, 
ki poteka dejansko 24 ur dnevno.
Iz vseh teh programov izhaja tudi ime na-
šega Centra (ustanove, zavoda): Center 
za usposabljanje, delo in varstvo, krajše 
CUDV. Center pomeni širšo družbeno skrb, 
za Usposabljanje pomeni šolanje, za Delo 
pomeni vključevanje v delovni proces in za 
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Varstvo pomeni bivanje oseb z motnjo v du-
ševnem razvoju pri nas. Tako je naslov Cen-
tra utemeljen z vsebinami naših programov, 
ki jih izvajamo.

V času vašega vodenja je Center naredil ogro-
men razvoj. 
Prvi program za delo z osebami z motnja-
mi v razvoju je nastal šele leta 1978, po de-
setih letih delovanja Centra. Prej so bile pač 
aktivnosti, brez prilagojene metodike, brez 
ustrezne vsebine. Zato smo čutili potrebo, 
da stvari uredimo s programi. Skupaj s po-
dobnimi centri iz Slovenije (Dornava, Ig-Lju-
bljana, Dobrna in Radovljica) smo bili preko 
Zavoda za šolstvo glavni akterji pri izdelavi 
programov za osnovno šolanje. Potem smo 
program vsestransko nadgrajevali, tako me-
todično kot vsebinsko, seveda tudi prostor-
sko. Zgradba, namenjena za bolnico, ni bila 
ustrezna in smo jo morali prilagajati našim 
potrebam.  Ob vsem tem smo morali  prido-
biti ustrezne kadre. Ker jih ni bilo na voljo, 
smo našim delavcem omogočili študij defek-
tologije in iskali delavce drugih različnih 
profilov, ki so nam bili potrebni.
To sem dejansko delal celo življenje: vsebin-
sko, materialno in kadrovsko gradil Center. 
Ni bilo leta, ko ne bi kaj gradili, dograjevali, 
spreminjali, dopolnjevali, vlagali v katero od 
teh področij. Seveda še danes materialni po-
goji niso idealna podoba našega Centra, ker 
ni bil grajen namensko, ampak je osnova pr-
votne bolnice prilagojena našim potrebam. 
Vendar ima pred ustanovami, ki so bile na-
mensko grajene, naš Center neko drugo 
prednost. Rekel bi, da namensko grajene 
stavbe delujejo sicer moderno, vendar neka-
ko uniformirano. Naš Center pa je nastajal 
postopno z našimi idejami in ima zato viso-
ko stopnjo domačnosti. Izkoristili smo vsak 
najmanjši prostor, uporabili vsako 'luknjo' in 
vse prilagajali našim potrebam. O tem nam 
vsakokrat povedo obiskovalci, ki pridejo v 
naš Center. Vsi, brez izjeme, zagotavljajo, 
kako je pri nas prijetno, kako je domače, 
prostori delujejo osebno, po naše.

Skozi desetletja se je struktura gojencev bi-
stveno spreminjala, otroci in mladostniki so 
bili vsako leto starejši in so končno –- odrasli. 
To vam je bil povsem nov izziv.
To je bil za vse velik izziv. Morali smo se od-
ločiti: zdaj bomo pa imeli tudi odrasle! Ko so 
končali šolanje in usposabljanje, naj bi odšli, 
vendar nekateri niso imeli kam ali so imeli 
kake druge prepreke in mi smo se morali 
temu prilagajati. Tako smo začeli usposa-
bljanje tudi za težko prizadete. Od začetka 
nismo imeli težko prizadetih, potem smo 
razvili tudi to obliko in se zato lahko prei-
menovali v Center. Zdaj je to Center najširše 
družbene skrbi, v katerem v celoti skrbimo 
za populacijo oseb z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju od predšolskega 
obdobja, za šolsko obdobje in obdobje odra-
slosti. Prav zato menim, da je danes v Slove-
niji za te osebe dobro poskrbljeno, dokaj bolj 
kot za nekatere druge kategorije prizadetih. 
Da smo do tega prišli, je bil to štiri desetletja 
dolg proces. 

Dejansko ste se vsa ta desetletja odzivali na 
nove in nove izzive, iskali  strokovne rešitve, 
povsem nove poti in z njimi orali ledino. Lah-
ko pa bi tudi 'obstali'  in bili zadovoljni s ti-
stim, kar je bilo utečeno.

INTERVJU

Za svoje delo je Marijan Lačen prejel 
naslednja večja priznanja:
 - državno odlikovanje Častni znak svo-
bode RS,
 - nagrado RS na področju socialnega 
varstva,
 - nagrado  RS na področju šolstva,
 - Bloudkovo priznanje,
 - nagrado na področju invalidskega 
varstva RS za uvajanje Gestalt terapije 
v Sloveniji,
- plaketo Antona Skale, najvišje defek-
tološko priznanje,
- nagrado Občine Črna na Koroškem.
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Marijan Lačen med »svojimi«, november 2011

Vedno sem se zavedal, da naše delo lahko po-
stane rutina, da bi lahko 'zaspali', zato sem 
nenehno razmišljal, kako naprej in menim, 
da mi je nekako uspelo.

Kako ste pridobivali kadre?
Dejansko kadrov ni bilo; ne strokovnih ne 
srednjih ne nižjih ne zdravstvenih … nobenih. 
Zato smo vsa leta ogromno vlagali v kadre. 
Nudili smo možnost študija z notranjim izo-
braževanjem, študija ob delu, omogočali smo 
študij defektologije v Ljubljani. Tako smo pri-
dobili okoli 30 defektologov. Prav tako smo 
imeli številne seminarje in izobraževanje, ki 
ga ne more dati nobena šola. Defektologov 
sploh ni bilo in jih tudi danes primanjkuje. V 
Centru bi jih deset takoj zaposlili. 

Delo v Centru je dolgoročno obremenjujoče.  
Vem, da ste veliko skrbi posvetili tudi osebno-
stni rasti svojih sodelavcev, kar je  pri takem 
delu zelo pomembno.
Delo je zahtevno. Zato imamo tudi 'defekto-
loški dodatek', za posebne pogoje dela ne-
koliko višjo plačo. Večkrat na predavanjih 
za strokovne delavce po Slovenji vprašam, 
v čem je težavnost našega dela. Vendar ne 
znajo prav odgovoriti. Pa razložim: problem 
slepega je, da je slep, problem gluhega je, da 
je gluh. Kaj je problem človeka z motnjo v 
duševnem razvoju? Njegov problem je ko-
munikacija. On namreč živi v svojem svetu 
in se izraža na svoj specifičen način, ki pa 
ni enak našim pričakovanjem. Ko izraža 
svoje želje, potrebe, njegov način ni tak, kot 
ga mi pričakujemo. Zato je njegova reakcija 
drugačna od naših pričakovanj. In v tem je 
težavnost našega dela. En tak primer. Imeli 
smo fanta, ki je z nekimi posebnim gestikuli-
ranjem izražal svoje potrebe in želje. Učitelj 
ga ni razumel. Kaj je, kaj mi hoče povedati? 
Če je bil fant dobre volje, je še enkrat poka-
zal in dodajal neke glasove. Učitelj spet: Kaj 
naj bi to bilo? To se je ponavljalo. Nekoč je 
fantu pošlo potrpljenje, pa nam je razbil 14 
stikal zaporedoma. To pomeni, on je hotel 
nekaj povedati, izrazil je svojo željo, potre-

bo na njemu povsem razumljiv način. To, da 
ga ni učitelj razumel, pa ni več njegov pro-
blem (on je pač tak), ampak učiteljev! Zakaj 
pa ga ni razumel, ko je vendar izrazil svojo 
željo. – Zato je naše delo težko; vzpostaviti 
moramo komunikacijo, razumeti, kaj izraža 
in nato zadovoljiti njegove potrebe, želje, ki 
morajo biti uresničene za njegovo dobro po-
čutje. Zato pravimo, da so osebe z motnjami 
v duševnem razvoju – drugačne. Zaradi ote-
žene komunikacije se pri njih večkrat kaže 
neprilagojeno vedenje, agresija, ko reagira-
jo na to, da njihovih sporočil ne razumemo. 
Zato tudi pravimo, da je motnja v duševnem 
razvoju problem zdravih ljudi.
V času zgodovinskega razvoja je bil odnos 
do teh oseb zelo različen. Nekoč so jih skri-
vali, se jih sramovali, jih zapirali, celo pobija-
li. V današnjem svetu pa se najdejo tudi taki, 
ki trdijo, da motnja v duševnem razvoju ni 
drugačnost, da smo vsi ljudje enaki, vsi ena-
kopravni itd. 
Obe stališči sta skrajni, povsem zmotni, zato 
sta slaba usluga tej populaciji. Stvar je pre-
prosta; treba je reči: motnja v duševnem ra-
zvoju pomeni drugačnost!
Tako je človek, ki ne vidi, drugačen; človek, ki 

INTERVJU

- Všeč so mi ljudje, ki vibrirajo, ljudje, na katere 
ni potrebno pritiskati, katerim ni potrebno reči, 
naj naredijo stvari, ampak vedo, kaj morajo na-
rediti in to delajo.
Ljudje, ki negujejo svoje sanje, dokler te sanje ne 
prevladajo v njihovi lastni resničnosti.
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ne sliši, je drugačen; in tako so tudi osebe z 
motnjami v duševnem razvoju zaradi svojih 
znižanih sposobnosti drugačne! To je tako 
zelo pomembno v naši družbi čim večkrat 
povedati, to stališče sprejeti in tako razvijati 
občutek in odnos do drugačnosti. Ta odnos 
je danes bistveno drugačen, bolj spodbuden 
kot nekoč, a seveda še vedno ne takšen, kot 
bi želeli.
V Črni je seveda tako pozitivno gledanje 
nadpovprečno, saj živino že desetletja drug 
z drugim. V slovenskem prostoru pa je ta od-
nos relativno slab. Slovenci nimamo v sebi 
'vgrajenega' pozitivnega odnosa do drugač-
nosti, kot ga imajo npr. veliki narodi, kjer 
je pestrost populacije velika in je odnos do 
drugačnosti samoumeven, je del vsakdanje-
ga življenja. Ljudje smo veliki, majhni, temni, 
svetli, veseli, žalostni, zelo zgovorni, manj 
zgovorni, debeli, suhi, Romi, temnopolti, 
homoseksualci … nekateri pač z znižanimi 
sposobnostmi. Tako prihaja do negativnega 
odnosa do neke drugačne populacije, potem 
do druge, prav tako do ljudi z motnjami v du-
ševnem razvoju. Zato je pozitiven odnos do 
kakršne koli drugačnosti potrebno razvijati 
in vsakršno drugačnost sprejeti in jo spošto-
vati, tako da postane del vsakdanjosti. Dru-
gačni se nikoli ne počutijo dobro.  Košarkar, 
ki je visok 210 cm in pride v družbo, se slabo 
počuti. Odrasli s 120 cm višine se prav tako 
ne počuti dobro v družbi s povprečno visoki-
mi. Zato je obveznost večine, da drugačnost 
sprejme in spoštuje. To pa pomeni najvišjo 
stopnjo integracije in normalizacije oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Vse drugo je 
larifari, če v bistvu te drugačnosti ne sprej-
memo.

Vaši gojenci, varovanci so zelo sproščeni, ve-
dri, zgovorni, kar pomeni, da se dobro po-
čutijo v svoji koži. Očitno je, da se v svojem  
okolju čutijo sprejete, enakopravne. In v tem 

se kažejo sadovi dolgoletnega  dela vseh, ki so 
delali in danes delajo v vašem Centru.
To je  uspeh in to so rezultati našega sožitja 
v kraju. Po eni strani so drugačni in smo jih 
poskušali v tej njihovi drugačnosti vzgajati, 
usposabljati, čim bolj prilagajati se okolju. 
Po drugi strani pa so jih Črnjani v letih sobi-
vanja začeli spoznavati, jih sprejemati. In res 
je tu prišlo do nekega sožitja, medsebojnega 
sprejemanja in oni niso več nič posebnega, 
so del našega vsakdana. In to je velika stvar, 
ki se je zgodila v našem kraju.
Še nekaj smo v naši stroki prav pri nas v teo-
riji in v praksi prvi postavili povsem na novo: 
tem osebam moramo omogočiti pravico do 
izbire. Šlo je za tri stvari, ki so bile doslej za-
nje nekak tabu. 
Ena od teh je bila: pravica do samostojnega 
bivanja. Veljalo je, da je dolžnost staršev, da 
skrbijo zanje do svoje smrti, ker se ne mo-
rejo osamosvojiti, živeti samostojno. Mi smo 
začeli v teoriji in praksi razvijati tezo, da 
imajo do samostojnega življenja pravico. Ko 
gre zdrav otrok živet iz Črne v Ljubljano, je 
to povsem normalno, tako je normalno, da 
gredo od svojih staršev drugam živet tudi 
osebe z motnjami v duševnem razvoju. Tudi 
starši nimajo dolžnosti in moralne obveze, 
da opravljajo svojo starševsko vlogo do svo-
je smrti. Ta funkcija je obremenjujoča in vsi 
starši si želijo, da bi ta njihova funkcija ne-
koč prenehala, da bi otrok živel samostojno. 
Tako mora biti tudi za osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju. Bili smo prvi v slovenskem 
prostoru, ki smo razvili bivalno skupnost 
Brunet, Kovač in eno enoto na Ravnah, kjer 
se jim nudi pravica do osamosvojenega ži-
vljenja. 
Na tem je bilo potrebno trdo delati in prema-
kniti od nekdaj ustaljeno mišljenje v glavah 
staršev, jim razbiti ta negativni občutek, ki 
jim ga je družba nalagala od nekdaj in je bil 
v njih: če boš otroka dal drugam, si se mu 
odpovedal, si ga zavrgel, ga nimaš rad … To 
ni res, ker je potem tudi tvoj zdrav otrok bil 
zavržen, ko se je osamosvojil. Temu pravimo 
normalizacija njihovega življenja, t.j. življe-

INTERVJU

- Všeč so mi ljudje z občutkom pravičnosti. 
Takšne imenujem svoje prijatelje.
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nje jim naredimo enako našemu in pri tem z 
vsem respektom njihove drugačnosti.
Drugi tabu je: pravica do spolnosti. Veljalo 
je načelo, da so te osebe nekako brez teh 
potreb, da nimajo pravice do intimnosti, ero-
tičnosti itd. Spomnim se, ko smo v Ljubljani 
organizirali en širok posvet in sem imel re-
ferat s to tematiko. Takrat so strokovnjaki 
prav s tega področja bili proti pravici teh 
oseb do spolnosti. Toda mi smo vztrajali in  
to izvedli v praksi. Ne zato, ker ne bi imeli 
početi česa drugega, ampak iz preprostega 
razloga, ker smo videli preveč kriznih situa-
cij. Zanje smo organizirali ples, druženje. Ko 
je bilo plesa konec, smo rekli: tako, zdaj pa 
narazen. Kako bi to lahko nekomu drugemu 
tako rekel, ko se dva zaljubita, pa bi rekel, po-
ljubljati se pa ne smeta … In to je bil normal-
ni razlog našega reagiranja. S tem smo se 
ukvarjali v našem vsakodnevnem življenju, o 
tem smo pisali in počasi dosegali 'premike v 
glavah' tistih, ki so poprej razmišljali povsem 
drugače. Nedavno sem na enem mednaro-
dnem posvetu, udeležencev je bilo okoli 80 iz 
vse Evrope, postavil vprašanje: »Kdo je pro-
ti temu, da imajo te osebe pravico do spol-
nosti? Naj dvigne roko.« Nihče je ni dvignil. 
Ampak to je rezultat dela petindvajsetih let. 
Pred toliko leti je bilo  mišljenje o tem povsem 
nasprotno. Danes imajo osebe z motnjami v 
osebnostnem razvoju normalizirane tudi po-
trebe glede spolnosti in zato srečnejše in bolj 
zadovoljno življenje. Vendar nikogar v nič ne 
silimo. Mnogi nimajo nobene potrebe, kdor 
pa jo ima, pa mu moramo dati to možnost. 
Njihova erotičnost, intimnost je na različni 
stopnji; od tistih, ki se samo za rok'co primejo 
in jim je to dovolj za celo življenje, do tistih, ki 
se le objemajo, poljubljajo, do tistih, ki imajo 

spolne odnose kot vsi drugi. In resnično smo 
v Črni prvi začeli tako razmišljati in smo to 
udejanili tudi v praksi. Tudi to se je od nas 
razširilo v širši slovenski prostor.
In tretji tabu je bil, da naj bodo take osebe 
čim manj telesno aktivne, češ osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju so že tako dovolj 
prizadete, ne obremenjujmo še njihovega te-
lesa; naj se ne gibajo, naj bodo čim bolj pri 
miru, ti so že dovolj 'bogi'. 
Vendar je tak otrok ostajal prav zato še bolj 
šibek, namesto da bi si s telesno aktivnostjo 
pridobival moči. Naš spremenjen odnos do 
telesne aktivnosti in preko tega do športa 
je privedel do specialne olimpijade, ko smo 
nekaj let prej tem osebam ponudili vsebino 
in motiv za telesno aktivnost. Tako se preko 
igre, ki ima smisel in cilj, te osebe ukvarjajo s 
telesno aktivnostjo, s športom, v katerem se 
potem tudi pomerijo. Z dobro razgibanim, 
razvitim telesom je njihovo življenje kvalite-
tnejše, bogatejše kot v telesu, ki je slabše raz-
vito že od mladosti.
To so ti trije tabuji, ki so za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju bili uveljavljeni do nekaj 
let nazaj in smo jih mi v našem zavodu raz-
bili. Z njimi smo omogočili polnejše življenje 
tem osebam.  Zdaj se vse troje izvaja po vseh 
zavodih po Sloveniji in velja za vse osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Na to smo zelo 
ponosni in predvsem zadovoljni, ko vidimo, 
da oni danes živijo srečnejše in bolj osmišlje-
no življenje.

Je organizacija specialne olimpijade pri nas 
tudi vaša zamisel?
Seveda, to je dalo smisel vsem telesnim ak-
tivnostim. Najprej so jo organizirali v Ameri-
ki, potem je bila leta 1985 prva v Jugoslaviji 
na Hrvaškem, leta 1986 so šli  ti varovanci na 
ene svetovne igre, potem smo imeli defekto-
logi posvet pri nas. Ena od točk razprave je 
bila specialna olimpijada. Povabili smo orga-
nizatorje iz Zagreba in predavateljica je na 
koncu predavanja vzela eno izmed medalj 
in mi jo dala okrog vratu z željo, naj bo to 
seme specialne olimpijade v Sloveniji. To je 

INTERVJU

- Všeč so mi ljudje, ki so sposobni prevzeti nase 
posledice svojih dejanj,
ljudje, ki tvegajo gotovo za negotovo,
da gredo za sanjami,
ki dovolijo pobegniti od razumnih nasvetov, tako 
da pustijo rešitve v rokah našega očeta 
Boga.
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bilo zelo simbolično. Pozneje smo se srečali 
na eni olimpijadi in je bila vesela, da je nje-
no 'seme' vzkalilo tudi v Sloveniji, in to zelo 
močno.
Mi smo to začeli naprej razvijati preko dru-
štva za pomoč duševno prizadetim Sožitje, 
ideja se je širila, se razvijala. Nato sem bil 
dvajset let vodja Komiteja specialne olimpi-
jade Slovenije. Danes je v njenem okviru v 
Sloveniji nad 1800 športnikov, ki so v različ-
nih programih. Organizirani so na lokalnih 
ravneh, regionalni, državni in mednarodni 
ravni. Od leta 1991 tudi Slovenija sodeluje 
na letni in zimski specialni olimpijadi v vseh 
igrah (izmenjujeta se na vsaki dve leti). Naši 
tekmovalci so prišli z vseh iger z medaljami. 
Nekajkrat smo tekmovali v ZDA, na Irskem, 
v Kanadi, na Aljaski (severna država ZDA), 
na Kitajskem, na Japonskem in na zadnjih 
igrah v Grčiji. 

Ob tako vsestranskem razvoju neposrednega 
dela z osebami, motenimi v duševnem razvo-
ju, so pomemben prispevek tudi številne pu-
blikacije in strokovne knjige, katerih avtor ste 
vi osebno, prav tako pa nekateri sodelavci. Ta 
dela so dragocena predvsem zato, ker so 'upo-
rabna', saj izhajajo iz prakse.
Da, veliko tega, kar smo delali v praksi, je 
bilo zapisano. Vedno sem spodbujal sodelav-
ce, da so se oglašali v vseh strokovnih revi-
jah. Tako smo kot ustanova dali precejšen 
prispevek k strokovni literaturi. Sam sem iz-
dal dve knjigi. Prva je Odraslost, druga je Bi-
valna skupnost. – Po vzoru bivalne skupnosti 
Brunet jih je po Sloveniji danes že okoli 40.

Kako bi predstavili CUDV danes?
V življenju ni nič idealnega, to je jasno. 
Upam, da bodo šli v iskanju boljšega življe-
nja za otroke, mladostnike in odrasle osebe 
z motnjami v duševnem razvoju stvari še na-
prej. Vsi moji sodelavci, ki so zdaj zaposleni, 
vodilna struktura z direktorico, morajo ime-
ti v sebi nenehen utrip tega zavoda in tisto 
nenehno željo stvari izboljšati, spremeniti, 
nadgraditi, narediti še boljše in vem, da bo 

to vzdušje šlo naprej. Prav to pa je garanci-
ja za nadaljnji razvoj kvalitetnega življenja, 
tako v materialnem kot v vsebinskem smislu 
višjega nivoja življenja v CUDV-ju. Življenje 
naših varovancev je zelo bogato. Praktično 
se vsak dan nekaj dogaja. Lahko rečem, da 
so naši varovanci v Črni zadovoljni s svojim 
življenjem, ker je njihovo življenje zapolnje-
no z bogatimi vsebinami, prilagojenimi prav 
njim.

In nenazadnje je CUDV za naš kraj tudi ve-
lika pridobitev; Črnjani smo znali sprejeti 
osebe, ki so drugačne in so že vrsto let del 
življenja našega kraja. Po drugi strani pa je 
zaposlovanje v tej ustanovi omogočilo števil-
nim krajanom, da imajo zaposlitev v doma-
čem kraju. V teh časih, še posebej v Črni, je to 
velika dobrina.
Od 225 zaposlenih je večina Črnjanov, nekaj 
se jih vozi, zaposlujemo različne profile in še 
nekaj je: imamo relativno solidne dohodke. 
To dviguje življenjski standard v naši občini, 
kar je pomembno.

Kaj boste zdaj, ko ste pridobili nekaj, česar ni-
koli niste imeli dovolj, namreč razkošje, ki se 
imenuje Čas?
Ha, ha! Kar se tiče stroke, bom še vedno 
vpet v društvo Sožitje, kjer bom še naprej 
predaval po Sloveniji in drugod. V Centru 
me bodo angažirali za konkretno delo, za 
Gestalt terapijo. To je posebna metoda dela 
za to populacijo, je novost, pri kateri je še ve-
liko dela. Pa vnuke dobivam in se jih veselim. 
Hribi so še vedno del mojega življenja in še 
kaj se bo našlo.

Gospod MARIJAN LAČEN! Najprej hvala za 
predstavitev vašega bogatega, poklicno uspe-
šnega življenja, hvala za vse, kar ste dali tudi 
nam, Črnjanom.
Vnaprej pa vam želimo še trdno zdravje, da 
boste lahko počeli vse, kar Vas bo veselilo in 
vam bogatilo življenje v pokoju.

Marta Repanšek

INTERVJU
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VAŠKE SKUPNOSTI

Srečanje krajanov Bistre in Ludranskega Vrha

Oktobra meseca, ko vse naokrog diši po pe-
čenem kostanju in domačemu moštu, smo se 
krajani Bistre in Ludranskega Vrha zbrali 
na izletniški kmetiji Smrečnik – Gorza, kjer 
smo preživeli čudovito nedeljo.
Ni nam manjkalo ne hrane - za to je poskrbe-
la Zdenka - ne dobre volje, saj imamo v kraju 
kar nekaj muzikantov, ki z veseljem kakšno 
zašpilajo. Ves ta čas našega druženja pa se 
je razlegal prijeten vonj po kostanjih, ki smo 
jih pridno pekli in še rajši jedli.
Za popestritev srečanja smo se pomerili tudi 
v moči. Ampak da ne bo pomote, ni prišlo do 
pretepa, saj smo vlekli le vrv.
To je bilo že tretje srečanje krajanov in upam, 
da se naslednje leto zopet dobimo in povese-
limo.
Toda v Bistri in Ludranskem Vrhu ne manj-
ka veselih dogodkov, saj je 11. novembra po-
tekala otvoritev mostu čez potok Bistra (pri 
Napotniku) ter asfaltne prevleke mimo kme-
tij Pudgarsko in Končnik ter pri Stavbi v Lu-
dranskem Vrhu.

Petra Petrič Otvoritev mostu v Bistri      
Foto: Polona Strmčnik

POHOD IZ AVSTRIJE ČEZ PECO NA OLM

Vaški skupnosti Podpeca je zelo dobro uspel 
pohod čez avstrijsko Peco na našo stran, 
sledil pa je zaključek na Olmu. Pohoda se 
je udeležilo 41 udeležencev. Rad bi omenil 
nekaj pohodnikov, kot so Maks Potočnik, 
Janko Čas, Soni Parotat in Darko Vehovec. 
Za nekatere je bila vožnja z gondolo pravi 
užitek, saj so se prvič tako peljali. Sledila je 
prijetna hoja, saj je bilo čudovito vreme. Naj-
večje veselje pa nas je čakalo na Olmu, kjer 
nam je Srečko Povsod skuhal nepozabno go-
bovo juho, zatem pa se je izkazal še Drago 
Bezjak, glavni pek čevapčičev. V popoldan-

skih urah se nam je pridružila tudi županja 
Romana Lesjak. Da smo se lahko zabavali 
do jutranjih ur, gre zasluga Bojanu Novaku, 
ki nam je sponzoriral šotor.  
In naši načrti? Še naprej si bomo prizadeva-
li biti povezani znotraj naše vaške skupno-
sti, hkrati pa želimo najti kontakt s sosednjo 
Avstrijo, da bi organizirali skupni pohod čez 
Peco. In ta pohod, kot menijo letošnji poho-
dniki, naj postane tradicionalen!

Predsednik VS Podpeca
Mirko Rajzer
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VAŠKE SKUPNOSTI

Ob njej se je zarisovala in oblikovala slovenska 
narodna zavest in je terjala mnogo poguma. Ta 
SVOBODA že 90 let ustvarja in bogati kulturno 
dogajanje v domačem kraju.

90 LET DPD SVOBODA ČRNA

Razstavljeno gradivo in arhivski dokumenti so 
priča temu. Avtor razstave je Aleš Moličnik, Karla 
Oder in Gvido Jančar sta priskrbela dokumente, 
skupina SMO, KAR SMO je zapela. Slike so obudi-
le marsikateri spomin.

Pohodniki čez Peco

FOTOREPORTAŽA
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FOTOREPORTAŽA

DPD SVOBODA ČRNA NA KOROŠKEM združuje sekcije: MePZ 
Markovič Kristl MATO, pevsko skupino SMO, KAR SMO in 
dramsko-recitacijsko skupino. Za počastitev praznovanja so se 
zbrali nonet ČRJANSKI POBI in ubrano zapeli.

Ponosni smo, da je bil slavnostni go-
vornik Mojmir Sepe. Našemu vabilu 
se je z veseljem odzval in povedal, da 
mu je bilo med nami lepo.

Zgodba Prežihove Hudabivške Mete in njenih sa-
morastnikov nas vedno znova gane. Terezija La-
čen in otroška folklorna skupina OŠ ČRNA pod 
vodstvom Željka Burice so s svojim nastopom 
tudi počastili jubilej.

Saša Fužir, pesnica, Marta Repanšek, zbirateljica 
in pisateljica, amaterska igralca Gvido Jančar in 
Drago Miloševič so vsak na svoj način obogatili 
odrsko dogajanje. Nika in Luka sta naša bodoč-
nost.

Prireditev velja kot naš poklon ustvarjalcem, 
ki so postavili temelje DPD SVOBODA ČRNA 
NA KOROŠKEM, generacijam, ki so ohranjale 
idejo SVOBODE skozi čas, današnjim ustvar-
jalcem v veselje in ponos, da smo del tega pro-
cesa, bodočim generacijam za vzpodbudo in 
občutek pripadnosti domači SVOBODI.

Foto: Davorin in Domen Bezjak, Žiga Žlebnik

 - Všeč so mi ljudje, ki so pravični do drugih 
ljudi in do sebe, ljudje, ki se veselijo novega 
dneva, dobrih stvari, ki obstajajo v njihovem 
življenju, ki živijo vsako uro z dobro voljo in 
dajejo od sebe najboljše,
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Srečanje ob prireditvi

DOM STAREJŠIH NA PREVALJAH 
JE PRAZNOVAL 10. OBLETNICO

Še je živ spomin na prvi dan službe v Domu. 
In potem so se vrstile obletnice kot sprehod 
skozi čas. Za nami pa je že 10. obletnica te 
ustanove. Kolesje časa je resnično neusmilje-
no. Kdor živi z domom, dela s stanovalci, z 
njimi raste v duhu, si krepi spoznanja in si 
tudi nehote pridobiva prijateljstva. Marsiko-
ga iz domačega kraja le bežno poznaš, tu pa 
skupaj odstiraš preteklost in se spominjaš 
dogodkov, ki so zaznamovali kraj in kraja-
ne.
Tu starost ni ovira, osebno prepričanje ni 
pomembno, pa tudi strankarska pripadnost 
zbledi ob toplem pogledu in prijazni besedi. 
Le to šteje. Potem je vsakemu novincu mnogo 
lažje sprejeti novo okolje, nove sostanovalce 
in nov način življenja. Kdor le zmore in je 
pripravljen, si dneve popestri z dejavnostmi, 
ki so mu na voljo. Vrednost dnevu pa dahne 
vsak sam.
Prav dobro se spominjam gospe Marije. 
Prva je prišla v Dom. Soba s pogledom proti 
Peci. Da so ji spomini lažje drseli proti domu, 
v mladost in domači kraj. 
In gospa Pepca z možem. Čas si je krajšala s 
pletenjem. Mnogi stanovalci so jo predvsem 
poznali po toplih nogavicah.
Pa kako Fikserjev Lojzi potegne svoje mehe. 
Pogosto vpraša: »Ja, ka pa je kaj v Črni no-
vga? Mehe mi dej, da eno zašpilam!« Rad 
pove, kako mu je tu lepo. Vedno na toplem, 
čista postelja, pa še živeža dovolj. Ob izgu-
bljenem otroštvu, otopeli mladosti je vendar 
dostojno življenje na stara leta.
»Če ne bi bil tukaj, me že zdavnaj ne bi bilo 
več!« razmišlja gospod Jože iz Šmelca. Sedaj 
mu je za srečo že dovolj sobica. In tako je tu-
kaj že deset let.
Brat Janez je že vse dni priklenjen na poste-
ljo. Med kriki bolečin se išče smisel vsemu 
temu. Ostaja le še potrpežljivo upanje. Ves 
smisel bo razkrit ob koncu dni.

Kruh si je služila z delom v kantini. Še zla-
sti  knapi so tja radi hodili na pivo. Če je bila 
sila, tudi med šihtom, se pošali gospa Berta. 
Poštar Oto še vedno raznaša pošto. Tokrat 
samo po Domu. Mnogim stanovalcem je tudi 
v pomoč pri hoji. Pogosto odstira spomine o 
svojem delu. V glavnem opravljenem peš ob 
vsakem vremenu. Če kdo, potem poštar po-
zna krajane.
Ob vsem tem mi nekje iz globin privre pesni-
kova misel, da naj človek vedno stori 'to, kar 
storiti je dolžan, in ne le, kar veleva mu stan'. 
Saj le tisti doživi popolnost večera, kdor je 
znal koristno uporabiti dan. 

                                                                      
                                          Jurij Kladnik

Druženje na pikniku
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PROJEKT SIMBIOZ@

Simbioz@ e-pismena Slovenija je največji 
prostovoljski projekt, organiziran s strani 
Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracij-
skem sodelovanju, solidarnosti in spodbu-
janju vseživljenjskega učenja. V tednu med 
17. in 21. oktobrom so mladi prostovoljci na 
brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji 
predstavnike starejše generacije navduše-
vali nad uporabo računalnika in interneta. 
Osrednji namen akcije je bil omogočiti sta-
rejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, 
vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih 
motivirati za nadaljnje učenje, uporabo ra-
čunalnika in interneta.
Pri izvedbi delavnic je sodelovala tudi naša 
šola. Pod mentorstvom Branka Hancmana 
je sodelovalo še 9 učencev prostovoljcev, ki 
so starostnikom preko treh sklopov (»Raču-
nalnik, moj prijatelj«, »Klik v svet« in »Brez 
elektronske pošte ne gre«) pomagali pri pr-
vih korakih v svet računalništva.
V projekt se je vključilo 18 starejših občanov 
iz Črne, Žerjava in Mežice. V vseh petih de-
lavnicah pa je bilo skupaj kar 61 udeležen-
cev.

To je bila zelo prijetna izkušnja tako zanje, 
kar so pokazali z množično udeležbo, kot 
tudi za učence prostovoljce, ki so pridobivali 
nove izkušnje z delom s starejšimi in na de-
lavnicah nadvse uživali.

Pri projektu so sodelovali:
Mentor: Branko Hancman
Učenci prostovoljci: Tjaša Kreuh, Ana Mo-
stner, Matic Obretan, Piko Tomaž, Gašper 
Mlinar, Davorin Bezjak, Domen Bezjak, Gal 
Germadnik, Jaka Kompan. 
     

Branko Hancman

ASTRONOMIJA V VRTCU

OŠ Črna na Koroškem – enota vrtec je v so-
delovanju s Pedagoško fakulteto Maribor in 
Astronomskim društvom Polaris organizira-
la izobraževanje z naslovom »Astronomija v 
vrtcu«. Kar 43 vzgojiteljic in pomočnic vzgo-
jiteljic celotne koroške regije se je v petek, 
2. 12. 2011, zbralo na OŠ Šentanel, da bi se 
seznanile z osnovami astronomije v vrtcih in 
s praktičnimi primeri astronomskih vsebin 
pri delu s predšolskimi otroki. S pomočjo te-
leskopa smo se zazrle tudi v nebesna telesa, 
planete, lune in meglice, ki so bile vidne ti-
stega dne. Mag. Robert REPNIK, strokovni 
sodelavec za fiziko FNM univerze v Maribo-

ru, nas je seznanil z didaktičnimi raziskava-
mi s področja astronomije, ki se navezujejo 
na predšolsko obdobje. Vzgojiteljica Mira 
PUŠNIK in dipl. vzgojiteljica Marjana TEVČ 
pa sta nam predstavili praktične primere 
vnosa astronomskih vsebin pri delu z otroki 
v vrtcu. Izobraževanje je bilo zelo pomemb-
no iz dveh vidikov. Prvič  zaradi tega, ker so 
astronomske vsebine pri delu s predšolskimi 
otroki še precej nedotaknjene in še niso do-
volj vpeljane v vzgojno-izobraževalni proces, 
čeprav predšolske otroke te vsebine zelo pri-
tegnejo. Prav zato želimo najti način, kako 
te vsebine predstaviti otrokom v vrtcih, pri-

ŠOLA

Foto: B. Hancman
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merno njihovi starostni stopnji. Drugič pa 
zaradi  tega, ker so bili prvič prikazani neka-

teri praktični primeri vnosa astronomskih 
vsebin pri delu z otroki. Vzgojiteljici Mira in 
Marjana iz vrtca Črna sta preteklo šolsko 
leto intenzivno vpeljevali astronomske vse-
bine v svoje delo. Vse praktične primere sta 
obogatili z didaktičnimi igrami s področja 
astronomije in naredile pomemben korak 
na tem področju. Prav vsaka udeleženka je 
lahko našla kaj za obogatitev svojega vzgoj-
nega dela.

Mateja ŠPEH, pomočnica ravnateljice
za vrtec

KNJIGE

KOLOMON BUKLE
Kolomon bukle so pesniška zbirka 28 pesmi av-
torice Aleksandre Kocmut. Motive zanje je na-
šla v knjigi Marte Repanšek, Bajže s Koroške, 
zbirke folklornega izročila Mežiške doline. Tem 
je dodala še pesem Na jezeru, ki je upesnjena 
pripovedka o treh grofičnah iz izročila Prevalj.
Iz predstavitve knjige:
Marta Repanšek: »Zelo me veseli, da so pripo-
vedi iz knjige Bajže s Koroške doživele povsem 
novo, izvirno obliko, namreč v poeziji. Prepro-
ste, v narečju zapisane pripovedi je pesnica 
oblikovala v pesniški obliki balad, v knjižni slo-
venščini z nadihom narečja. Tako je nastalo ne-
kaj povsem novega, vendar ostaja kot izročilo 
naših krajev«
Iz spremne besede dr. Marije Stanonik povze-
mam naslednje:
»Pri vseh pesmih so ohranjeni prvotni, narečni 
naslovi iz originalne zbirke folklornih pripove-
di, kar bralca nekako potegne vase, da se šele 
čez čas zave, da besedila pravzaprav niso na-
rečna, le sem in tja začinjena z narečno obliko. 
Na podlagi terenskih zapisov bi lahko nastala 
cela razprava … Klasične balade se praviloma 
končajo tragično, s smrtjo. V tukajšnji zbirki 
se jim pridružujejo pesmi z naslovom: Matijav 
most, Miši u jami ne smeš ubet, Cahn za novo 
cirku. Motiv smrti se pojavlja še v pesmih: Več-
kirmo se je oglašav, Per Povhavmo križo stra-
ši, Pomagav mi je. Tako je motiv smrti verjetno 
lahko šteti za vodilni motiv te zbirke, in s tega 
vidika so njene pesmi upravičeno poimenovane 

balade. Za socialne balade je mogoče opredeliti 
pesmi: Ovs je meru zložit, A se ti Boga ne bojiš, 
Moj praded je biv, pogojno tudi pesmi Podnevi 
je blo, Rože so pomagale, ki ima baladni zače-
tek, toda srečen konec. Proti koncu se pojavi-
jo celo tragikomične – Kvoc ni bvo, Svamnat 
je biv – in celo šaljive balade: Škratkovc, Fiju, 
fiju, fiju … Strašiva ga je, Jajčarija, Tičja ojset. 
Med klasične folklorne balade spadajo pesmi s 
strašljivo snovjo: Sred noči domo, Pri Burjakovi 
kapelici, U nateko, Nisn mogva pregovort, Ko-
lomon bukle.
Da je Aleksandra Kocmut je ustvarjalka, do-
kazujejo tudi druga področja njenega ustvar-
janja, tako za otroke kot za odrasle. Doslej je 
izdala roman za odrasle Trije razlogi, pesniško 
zbirko Zaskorjena in pet slikanic za otroke. Kot 
pesnica in sourednica sodeluje na spletni stra-
ni www.pesem.si, namenjeni mladim pesnikom. 
Je še polna ustvarjalnih načrtov.«
Knjiga Kolomon bukle je namenjena vsem, ki 
spoštujete izročilo naših krajev, ga ohranjate 
za poznejše rodove. Kolomon bukle so lahko 
primerno darilo za vsakega, ki tako branje 
ceni.
Knjigo lahko za 12 evrov kupite v turistični pi-
sarni ali v Tri-ku.

M. R.

ZBORNIK OB 200-LETNICI ŠOLSTVA V ČRNI 
z naslovom Setve in žetve znanja v črnjanskih 
logih pa žal zaradi tehničnih problemov ne bo 
izšel decembra, pač pa šele po novem letu. (op. 
ur.)
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22. EVROPSKO KOLESARSKO
IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE FIA 

V PARIZU  16. 9.–19. 9. 2011
To je bilo tekmovanje avto moto društev iz 
21 držav Evrope. Tekmovanja so se udeležili 
učenci OŠ Črna na Koroškem, ki so v Lju-
bljani maja letos zmagali na izbirnem kole-
sarskem tekmovanju. To so bili: Timotej Polc, 
Adrijana Kamnik, Petra Robnik in Vid Puc. 
Poleg teh štirih učencev sta v Ljubljani nasto-
pala tudi Timotej Fortin in Manja Delašjava, 
ki pa v Pariz žal nista mogla z nami. 
V Parizu so se učenci odlično odrezali in 
pokazali znanje s tem, da so dosegli sedmo 
mesto med enaindvajsetimi ekipami držav 
udeleženk.
Po napornem tekmovanju, ki je bilo sesta-
vljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, 
so nam organizatorji pokazali znamenitosti 
Pariza. Za učence je bilo zelo vznemirljivo 
vse, kar se je dogajalo v teh štirih dneh, saj 
smo med drugim leteli z letalom, bili na vrhu 
Eifflovega stolpa in videli še mnogo zanimi-
vih stvari. 
Tekmovanje in vse, kar je bilo povezano z 
njim, nam bo vsem zagotovo ostalo v lepem 
spominu.

Mentorica
Andrejka FAJMUT, prof.

  
  - Všeč so mi iskreni in neposredni ljudje, ki so sposobni nasprotovati odločitvam
  drugih z razumljivimi argumenti.
  Všeč so mi zvesti in vztrajni ljudje, ki se ne utrudijo, ko gre za dosego ciljev in idej.

  - Všeč so mi ljudje z razsodnostjo, ki se ne sramujejo priznati, da se motijo ali
   česa ne vedo.
   Ljudje, ki priznajo svoje napake in se resnično trudijo, da jih ne ponovijo.

  - Ljudje, ki se borijo proti težavam.

ŠPORT

Citati v teh Cajtngah so iz knjižice Marijana Lačna LJUDJE, KI SO MI VŠEČ
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NOVICE IZ ŠAHOVSKEGA KLUBA
ČRNA NA KOROŠKEM

Otvoritvena poteza županje Romane Lesjak na 
turnirju ob Turističnem tednu.

Tudi v letošnjem letu je šahovsko dogajanje 
v našem klubu zelo pestro. Šahisti se v klub-
skih prostorih srečujemo vsak ponedeljek, 
ob sredah pa poteka šahovski krožek za 
osnovnošolce. Ob koncu leta bomo razglasi-
li najboljše v skupnem seštevku turnirjev v 
hitropoteznem šahu  in najboljše v skupnem 
seštevku turnirjev v pospešenem šahu. Na 
občinskem prvenstvu v počasnem oziroma 
turnirskem šahu, kjer igralca poteze zapisu-
jeta, sodeluje 16 igralcev. Prvi del je bil odi-
gran v oktobru in novembru. Drugi del se 
bo začel po novem letu, tekmovanje pa bo 
zaključeno konec februarja. 

V sodelovanju s koroškimi šahovskimi klubi, 
ŠK Slovenj Gradec, ŠD Fužinar ŠK Hapro, 
Splavar Brezno in KOŠK Dravograd orga-
niziramo mesečne turnirje za koroški ciklus 
v pospešenem šahu. Odigranih je bilo devet 
turnirjev, med njima tudi dva v Črni, v mar-
cu in juniju. Zadnji, deseti turnir, bo decem-
bra v Dravogradu, ko bomo razglasili tudi 
najboljše v skupnem seštevku. Turnirjev se 
udeležujejo igralci koroških klubov in tudi 
posamezniki od drugod. 

Med letom pa smo se udeležili tudi drugih 
turnirjev, predvsem na Koroškem. V janu-
arju Poberžnikovega memoriala v Dravo-
gradu, septembra Duftovega memoriala na 
Prevaljah in  Šmonovega memoriala v Slo-
venj Gradcu. Na Prevaljah je med 37 igralci 
drugo mesto osvojil Fikret Šahinovič, 4. je bil 
Zdravko Burjak in 8. Ivan Podlesnik. 
Ob letošnjem Koroškem turističnem tednu 
smo v nedeljo, 21. 8. 2011, v gostišču Drofelnik 
organizirali turnir posameznikov v hitropo-
teznem šahu. Turnir je potekal po švicar-
skem sistemu 9 kol, čas na igralca je bil 10 
minut. Udeležilo se ga je 44 šahistov. Otvori-
tveno potezo je v partiji Trussevich : Senica 

izvedla županja občine Črna na Koroškem 
Romana Lesjak. Prvo mesto je osvojil med-
narodni mojster Domen Krumpačnik z 8,5 
točke. Drugi je bil Miran Zupe, FIDE moj-
ster z 8 točkami. Tretji pa je bil Jernej Špa-
lir, mojstrski kandidat in najperspektivnejši 
koroški mladi šahist, ki je zbral 7 točk. Tur-
nirja se je udeležil tudi FIDE mojster Sergey 
Trussevich iz Kazahstana, ki trenutno živi v 
Ljubljani. Kljub visokem ratingu je zasedel le 
11. mesto. Najboljši Črnjan je bil Alojz Golob, 
ki je zasedel 7. mesto, zbral je 6 točk. Ostali 
domači igralci so zasedli naslednja mesta: 
16. Ivan Podlesnik, 17. Fikret Šahinovič, 22. 
Zdravko Burjak, 24. Hubert Ipavic, 27. Veli-
mir Čagorovič, 29. Mitja Pranjič, 31. Ciril So-
njak, 34. Drago Golob, 35. Šemso Omerovič, 
39. Branko Konečnik, 40. Ferdo Leskovec in 
42. Vasja Vončina.

V oktobru in novembru smo sodelovali v 
ligaškem tekmovanju III. liga vzhod pod 
okriljem Šahovske zveze Slovenije. Ekipo 
so sestavljali štirje igralci. Tekmovanja se je 
udeležilo 30 ekip. 1., 2. in 7.  kolo ter zaključni 
hitropotezni turnir so bili odigrani na letali-
šču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, 3. in 4. 
kolo v Voličini, 5. in 6. pa v Laškem.
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Prvi trije na turnirju z županjo in predsednikom 
ŠK Črna III. liga vzhod, dvoboj Celjski ŠK - ŠK Črna.

ŠK Črna - ekipni zmagovalci hitropoteznega tur-
nirja ob zaključku lige.

Rezultati po kolih: 

1. ŠK Črna : ŽŠK Maribor 3         21/2 : 11/2

2. ŠK Črna : ŠD Tehcenter Ptuj 3   11/2 : 21/2

3. ŠK Črna : ŠD Polskava                  4 : 0
4. ŠK Črna : ŠK Malečnik              11/2 : 21/2

5. ŠK Črna : ŠK Ponikva                  2 : 2
6. ŠK Črna : ŠK Gornja Radgona   31/2:1/2

7. ŠK Črna : Celjski ŠK                    11/2 : 21/2

Za ekipo ŠK Črna so igrali: Mitja Pranjič - 
osvojene 3 točke od petih odigranih partij,   
Zdravko Burjak 4,5 od 7, Fikret Šahinovič 4,5 
od 7, Velimir Čagorovič 0,5 od 3, Branko Ko-
nečnik 2 od 4 in Jože Modrej 2 od 2. Osvojili 
smo zelo dobro 5. mesto. Vrstni red: 1. Celjski 
ŠK, 2. Messer Ruše, 3. ŠD Destrnik, 4. ŽŠK 
Maribor 3, 5. ŠK Črna …
Na zaključnem turnirju v hitropoteznem 
šahu, ki je bil v soboto, 26. 11. 2011, je med 80 
igralci igralo šest igralcev ŠK Črna. Odlično 
1. mesto je osvojil Zdravko Burjak, 4. je bil 
Fikret Šahinovič, 35. Mitja Pranjič, 42. Ciril 
Sonjak, 47. Branko Konečnik in 67. Velimir 
Čagorovič. V skupnem točkovanju hitropo-
teznega turnirja med ekipami pa smo osvo-
jili 1. mesto. 

Mitja Pranjič

   
- Občutljivost, pogum, solidarnost,
  dobrota, spoštovanje, mirnost,
  veselje, ponižnost, vera,
  sreča, obzirnost, zaupanje,
  upanje, hvaležnost,
  modrost, sanje,
  kesanje in ljubezen do drugih
  so bistvene stvari,
  ki označujejo LJUDI.
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ANTON  OSOJNIK - BRAT ME JE
NAUČIL PREŽIVETI!

DA NE POZABIMO

V meglenem novembrskem dopoldnevu sem 
se napotil po predhodnem dogovoru proti 
domovanju, domačiji Antona Osojnika na 
Pristavo. Črna z okolico je bila v tistih dneh 
obsijana s soncem, mrzlim, a prijaznim. Ni-
kjer po dolini jim tega ni bilo privoščeno. Ta 
sreda pa je bila, vsaj v začetku dneva, temač-
no siva od pritiskajoče megle. Ob poti sem 
občudoval naravo, ločnica med hladnim in 
toplim zrakom je bila čarobna. V dolini je 
srež objel rastje. V tisočih kristalih se je svet 
lesketal kot velik mineral, malo višje pa se 
je še bohotila razkošna, živo pisana jesen. V 
tistem posvečenem razmišljanju me je pot 
pripeljala pred domačijo. Antonova snaha 
me je prijazno sprejela in spremila v domo-
vanje, kjer me je pričakal vitalen in čil moža-
kar, ki bo v januarju prihodnje leto dopolnil 
85 let. Te starosti pa mu nikakor ne bi mogel 
prisoditi. Ob odlični kavi je med nami stekel 
neobvezen pogovor, Anton pa je ponosen 
razkazoval svoje lovske fotografije z uplenje-
no divjadjo. Res je bilo vsega, tudi medved. 
Ko pa sva ostala sama, se je Anton počasi 
razgovoril in pričel s svojo pripovedjo. 
 Bil je rojen v Koprivni, čudoviti koro-
ški dolini. Že v zgodnjem otroštvu pa se je z 
družino, ki je štela devet otrok, preselil na 
Hudinjo. Druga svetovna vojna je zaznamo-
vala tudi njihovo družino. 
 Brata Jožeta, s katerim sta bila zelo 
navezana, so Nemci mobilizirali 1942. leta. 
Po temeljitem urjenju so ga poslali na rusko 
fronto. Vzhodno bojišče je zahtevalo vedno 
več vojakov, saj je bilo tudi žrtev vedno več. 
Kljub velikim bitkam in strahu je dolgo klju-
boval, dokler se tudi Jožetu ni zgodilo to, če-
sar se je bal. V neosebni in hudi bitki je bil 
precej težko ranjen in z veliko sreče preži-
vel. Okrevanje je nadaljeval v vojaški bolni-
šnici na Dunaju. Oče Urban se je po preje-
tem pismu o sinovem stanju kaj hitro odločil 

in odšel obiskat sina. Nihče pa ni niti slutil, 
kaj namerava. Na Dunaju je oče naskrivaj 
izvlekel Jožeta iz bolnišnice in za oba se je 
pričela živčna in negotova pot preko vsega 
ozemlja takratne nacistične Avstrije. Oče 
Urban je bil oficir v vojski Avstro-Ogrske in 
udeleženec I. svetovne vojne. Njegovo odlič-
no prepoznavanje danih okoliščin in tekoča 
uporaba nemškega jezika sta jima namenila 
srečno vrnitev. Zavedala pa sta se oba, da za 
Jožeta ni več poti nazaj. Zavestno je postal 
dezerter iz nemške vojske, kazen za to pa 
je bilo obglavljanje. Ravno v tistem času, ob 
koncu 1943. leta, pa je tudi Anton dobil poziv 
za nemško vojaško službo. Zato je bila odlo-
čitev lahka in odločilna. 
V začetku januarja 1944. leta, ko je Anton že 
dopolnil 17 let, sta se z bratom Jožetom pri-
ključila četi 13. SNOUB Mirka Bračiča, ki se 
je nahajala na njihovem območju, in postala 
partizana. 
Brat Jože, ki je bil zelo dobro izurjen, je po-
stal mitraljezec. Odlično je obvladal novi 
nemški puškomitraljez MG–42 – brzi šarec. 
Za pomočnika pa so mu dodelili kar brata 
Antona. To je imelo velik pomen za Antonov 
kasnejši razvoj, saj ga je starejši brat pazil in 
čuval, ga učil, opominjal in brzdal, saj je bil 
Anton velikokrat vse preveč drzen. Pod bra-
tovim okriljem je spoznaval nevarnosti in se 
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naučil igre preživetja. Hrabrost pa mu je bila 
le v prid. Velikokrat sta z bratom zasedala 
ključne položaje v napadu ali obrambi in za-
dane naloge vedno opravila. Moštvo brigade 
jima je zaupalo. V enem od takih spopadov 
se je Anton tudi preoblekel v uniformo nem-
škega podoficirja in zaplenil njegov šmajser 
– nemški avtomat. V taki opravi se je tudi sli-
kal nad Paškim Kozjakom. (Glej sliko.)
Sredi 1944. leta pa so Antona klicali v štab 
brigade. Prvič v življenju ga je postalo pošte-
no strah. Takšni pozivi v štab so lahko po-
menili le dvoje. Dobro ali slabo. Po podrob-
nem zaslišanju se je predenj postavil Janez 
Petje – Jovan, komisar brigade, in dejal: »Od 
danes naprej si moj spremljevalec in kurir.« 
To je bila velika čast in tudi odgovornost, ki 
pa se je Anton v svoji mladosti mogoče še 
ni dodobra zavedel. Kot dober poznavalec 
ljudi in terena, na katerem je delovala Bra-
čičeva brigada, je bil Anton vedno na čelu 
kolone. Še živo se spominja srečanja in boja 
brigade z Nemci pri Matičevi domačiji na 
Tolstem vrhu. Brigado so pri pospešenem 
pohodu proti Skomarju pri domačiji napadli 
okupatorjevi vojaki, ki so imeli namen izse-
liti ali likvidirati tri družine, ki so bile nasta-
njene v hiši, domačijo pa požgati. Anton je 
imel veliko sreče, saj je bil prvi sovražnikov 
strel namenjen prvemu v predhodnici, torej 
njemu. Kar se je kasneje dogajalo, je bilo po-
dobno ognjenemu viharju, saj je vse orožje 
predhodnice in čete udarilo po sovragih, ki 
tega niso pričakovali. Z velikimi žrtvami, ki 
so jih šele naslednji dan odpeljali v dolino, 
so se Nemci potuhnili in zbežali. Anton je bil 
vesel, saj so rešili njemu drage ljudi. V svoji 
mladosti je veliko časa preživel na omenjeni 
domačiji, saj so bili skoraj sosedi. 
Nenehni boji in utrujajoči nočni pohodi so se 
vrstili. Anton je imel srečo, da ni bil nikoli re-
sneje ranjen, razen nekaj jeklenih drobcev, 
špliterjev od granate, ki so se mu kar med 
pohodi zarasli. 
Ob koncu vojne, 6. maja 1945. leta, pa je bri-
gada po uspešnem napadu na Žerjav nada-
ljevala pot na Pliberško polje in v Celovško 

kotlino, zdaj avstrijsko – koroško. Še po ura-
dnem koncu druge svetovne vojne so se tepli 
in razoroževali oddelke SS, pripadnike nem-
ške vojske in domače izdajalce. To so bili po 
eni strani veliki dnevi, pa tudi grdi in kruti. 
Mlademu Antonu so se vrezali v spomin za 
vse čase. 
Po umiku partizanske vojske s Koroške je bil 
skupaj z delom brigade in s svojim komisar-
jem nastanjen v Mariboru in Celju. Kot mla-
demu in pogumnemu vojaku – partizanu so 
ponudili možnost šolanja in napredovanja. 
To možnost pa je po temeljitem razmisleku 
in posvetovanju z očetom, ki mu je vedno 
pomenil največjo avtoriteto, zavrnil. Zaradi 
tega mu niso delali težav. 
Zagrizel se je v novo življenje. Kot olcar in 
zaprisežen lovec je ostal zvest gozdu, naravi 
in sebi. Ostal je borec za svobodo, predvsem 
pa človek z veliko začetnico. 
      
  Zapisal: Gvido Jančar              

Ko sem bil vojak leta 1944

DA NE POZABIMO
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MUŠENIK NEKOČ IN …

DA NE POZABIMO

Spremembe, vidne in občutene v naravi in 
na različnih področjih našega življenja, so 
močno opazne tudi v tako malem zaselku, 
kot je Mušenik. Skozi zgodovinsko preteklost 
so pečat kraju pustili fužinarstvo, rudarstvo 
in lesna industrija.  
Kar nekaj zgradb nepremičnin s seznama 
kulturne dediščine za Koroško je v Muše-
niku, med njimi mušeniški in baloški haus, 
ki sta tipični fužinarski hiši iz 18. st. Že pred 
časom smo v Črjanskih cajtngah lahko pre-
brali spomine Ivanke Divjak na življenje v 
mušeniškem hausu. V času njene mladosti je 
v hausu živelo 21 strank, v letih 2003–2006/7 
pa so se prebivalci preselili ali odselili dru-
gam in je danes prazen, prepuščen počasne-
mu propadanju. V baloškem hausu je še ne-
kaj prebivalcev. Prazna je tudi hiša nasproti 
avtobusne postaje. 
V mušeniški graščini, prav tako spomeniško 
zaščiteni, nekdanji lastnini grofa Thurna, 
sta le dve stranki, prazno je tudi eno stano-
vanje v kapelici nasproti graščine. Žalostno 
je, da po starostni strukturi prevladujemo 
naseljenci zrelih in starejših let, mladih je 
med nami le za vzorec. S sosedo Faniko Lo-
venjak sva našteli, da živi v Mušeniku le še 
73 ljudi; če prištejemo zraven še naseljence 
Igrčevega in stanovalce od Kordeža do nas 
in soseda Franca Predikaka (uradno spada-
mo pod Podpeco), je vseh 98. 
Upamo, da se bo kljub slabi gospodarski situ-
aciji našlo kaj več denarja za obnovo in vzdr-
ževanje nepremičnin kulturne dediščine, da 
ne bodo te nekoč tako pomembne zgradbe 
le skrbno evidentirane in pod budnim oče-
som spomeniškega varstva prepuščene pro-
padanju. 
Letos spomladi so podrli stari grajski hlev, 
katerega debeli masivni zidovi bi verjetno še 
dolgo vzdržali, zob časa pa je res močno na-
čel ostrešje in kritino, ki je ob vsakem malo 
močnejšem vetru nevarno padala na cesto. 

Tako se je pridobil lep prostor za parkiranje, 
dolina se je nekoliko bolj odprla.  
Iz Mežice v Črno in od tam naprej po različ-
nih poteh na savinjsko Štajersko je namreč 
vse do čez sredino 18. stol. peljala pot iz Me-
žice in Gmajne v Podpeco, mimo helenske 
cerkve, mušeniškega gradu v Črno in na-
prej. Zaradi strmih skal, ki so se spuščale 
vse do Meže, vozne poti iz Žerjava do Mežice 
in naprej ob Meži ni bilo vse do konca 18.st. 
Zasilno vozno pot iz Žerjava proti Mežici so 
ob reki Meži zgradili šele ob oživljanju fuži-
narstva v drugi polovici 18. stol. V tem času 
se je razvilo tudi furmanstvo, ki je marsiko-
mu pomenilo edini ali dodatni vir zaslužka. 
O furmanih poje tudi narodna pesem iz Me-
žiške doline, ki jo je zapisal in priredil Luka 
Kramolc, našla sem jo v Slovenski pesmarici 
avtorjev Kramolc - Tomc iz leta 1964.
Ker je zapisana v našem, koroškem narečju, 
jo bo mogoče komu zanimivo prebrati.

MOJ POBIČ JE FURMAN
Narodna iz Mežiške doline                                                    
(Zapisal in priredil Luka Kramolc)

Moj pobič je furman, je furman,
pa fura pvohe z visoke pvanine, 
pvanine dov na ravno pole.

Furmani na delu
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Gasilski podmladek iz Mušenika s pokojnim po-
veljnikom F. Fortinom

DA NE POZABIMO

Pod sedvam je šimel, šimel,
na strani pa pram,
pogvaj me, ti dečva, ti dečva,
kak jaz furati znam.

Sem furav pr Reki, pr Reki,
pa ne furam nič več,
furam rajši pr Dravci,
pr Dravci dečve zavbrne so.

Moja dečva je Dravka, je Dravka,
je pa kriparica, je vse jajčke pobrava,
pobrava tam pr Dravci dovsa.
(šimel - konj bele barve, pram – konj rjave 
barve)

Iz svojega otroštva se še spominjam, da smo 
se otroci konjev bali. Ko smo iz Rudarjevega, 
kjer je živela naša družina, šli v Mušenik k 
Trbovčevi bici in dediju, smo morali mimo 
grajskega hleva, kar je bilo za male otroke 
že pravi izziv. Brat Drago se je navadno žr-
tvoval in šel pogumno v izvidnico pogledat, 
ali so vrata hleva zaprta, da smo hitro ste-
kli mimo in vsi zadihani pritekli do Trbovče-
vega.  Nasproti hleva je bilo korito, kjer so 
furmani napajali konje, in velik skedenj, kjer 
so hranili mrvo. S furmanstvom sta kruh 
za družine služila tudi soseda Trbovčevih, 
Rudolf Samec in Franc Roter, ki sta vozila 
predvsem les na žago in železniško postajo 
Prevalje, od tam pa v Črno različno robo. 
Telček Jožef, sosed Rotarjev in Samcev, je bil 

kočijaž grofa Thurna, zanj je fural tudi les 
na žago. 
Od babice in dedija smo imeli lep pogled do 
hlevov, večkrat smo opazovali, kako lepo so 
furmani skrbeli za konje. Pregrete in mo-
kre konje so skrbno obrisali in odeli v ode-
je (konjske koce), da se ne bi prehladili, jih 
skrbno krtačili, da se jim je svetila dlaka, 
pogumnejši otroci so jih lahko muhali, ko so 
jedli (s šibo preganjali muhe). Poznali smo 
ukaze, ki so jih za vodenje konj uporabljali 
furmani. Konji so slišali na delovne ukaze: 
Hod – pojdi desno. Bistahar -  pojdi levo. Eha 
– ustavi. Curik – nazaj. Dija, hajd – naprej, 
gremo.
Razvoj avtomobilizma je tudi z naših cest 
izpodrinil konjske vprege in furmane, ozke 
kolovoze so nadomestile širše ceste, ki so jih 
sčasoma asfaltirali. Pred nekaj tedni je as-
faltno oblogo dobil tudi odsek ceste preko 
nekdanjega nasipa na Igrčevo, številni kole-
sarji, ki vozijo po tej poti, pa tudi domačini, 
ki živijo na Igrčevem, so tega zelo veseli. Igr-
čevo tako z obnavljanjem starih hiš dobiva 
mnogo lepšo podobo.

Seveda pa ne smem pozabiti zapisati, da so 
bili in so fantje in možje (pa tudi kako dekle 
se najde vmes) iz Mušenika dobri gasilci in 
nogometaši. 

                                   Zapisala Marjeta Burjak  

Pogled z nekdanje Telčekove domačije na del mu-
šeniške graščine s kapelico. V vejah jablane je Tel-
ček Marjan.
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BILO JE NEKOČ V ČRNI

Šumahove žanjice (letnice ni, 3. v drugi vrsti sedi ga. Bezovnak, 2. od 
desne pa ga. Sekavčnik)

6. 8.  1943 Izlet v Celovec z novim kamionom, ki ga je vozil Franc 
Drolc (v črnem telovniku ob kabini tovornjaka)

DA NE POZABIMO

Vabilo bralkam in bralcem!

V Črjanskih cajtngah ob-
javljamo rubriko BILO JE 
NEKOČ V ČRNI, v kateri 
želimo objavljati kako foto-
grafijo, staro več desetletij. 
Vsaka taka fotografija je 
dragocen dokument priče-
vanja o življenju v našem 
kraju nekoč, mi pa bi radi to 
bogastvo pokazali tudi dru-
gim krajanom. Prosimo, da 
nam zaupate svojo staro fo-
tografijo, dopišete datum ali 
letnico in imena oseb ali do-
gajanje; napišite vse, kar ve-
ste o posnetku. Če datuma 
ne veste, nam posredujte 
približno letnico posnetka. 
Svojo fotografijo lahko po-
šljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner@gu-
est.arnes.si ali jo prinesete 
urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vr-
njeno.

19. 8. 1958 se je za kratek čas v 
Črni ustavil predsednik nek-
danje države Jugoslavije, Jo-
sip Broz Tito

Tokrat je fotografije 
prispevala
Romana Škrubej.
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MINILO JE 60 LET

Na sliki so - od leve proti desni: Rozalija Havnik, Slavko Si-
metinger, Hilda Lavrič (roj. Slivnik), Vida Slatinek (Škoflek), 
Magda Boštjan (Mihev), Maks Potočnik, Francka Vajt (Podov-
ševnik), Nada Ladinek (Močilnik), Ivanka Vrhovnik (Stopar), 
Mira Germ (Strmčnik), Janez Reiter, Alojz Repanšek, Ana Vi-
dic (Kos), Andrej Fajmut. 

DA NE POZABIMO

Prvega oktobra letos smo se na 
lep sončen dan v baru Urška zbra-
li  dijaki, ki smo pred šestdesetimi 
leti končali nižjo gimnazijo Črna. 
Prišlo nas je štirinajst od šestin-
dvajsetih, ki smo takrat končali 
s šolanjem v Črni na Koroškem. 
Šest se jih je zaradi bolezni ali dru-
gih razlogov opravičilo, šest pa se 
jih je na našo veliko žalost že za 
vedno poslovilo.

Po veselem pozdravljanju, začetni-
škem klepetu in popiti kavici smo 
se skupaj odpravili v šolo, kjer nas 
je prijazno sprejela pomočnica 
ravnateljice za vrtec Mateja Špeh. 
Ogledali smo si stari in novi del 
šole. Novi in obnovljeni del šole 
nas je prijetno presenetil, vendar 
smo se najdlje zadržali v razredu, 
kjer smo šolanje končali (sedaj je 
tam jedilnica), saj smo podoživeli 
kup lepih trenutkov, se spominja-
li, kje in s kom je kdo sedel ter kaj 
ga je kdo ušpičil. Anekdote in do-
godki so kar vreli iz nas. Tako smo 
se vživeli v dogodke iz preteklosti, 
kot da bi se vse dogajalo včeraj, 
ne pa, da je od tedaj minilo že 60 
let. Skoraj smo pozabili, da je pred 
nami še drugi del srečanja, ki se je 
odvijal v Bistri na turistični kmetiji 
Plaznik.

Pri Plazniku smo po dobrem kosilu imeli skupno po-
poldne, obujali spomine, hvalili prisotne, sebe, otroke, 
vnuke, si povedali nekaj dobrih šal, pač delali vse, kar 
v tako dobro in razigrano družbo paše, tako da nam je 
čas prehitro minil. In spet, kot vedno, nismo imeli dovolj 
časa za pogovor. No, pa saj smo se dogovorili, da se čez 
pet let spet srečamo.
Zato, sošolke in sošolci, na svidenje čez pet let!

Dr. Andrej Fajmut

    
     - Všeč so mi ljudje, ki razmišljajo in v notranjosti meditirajo.

     - Všeč so mi ljudje, ki iščejo rešitve.

   - Ljudje, ki cenijo sebi podobne ne zaradi socialnega stereotipa ali zaradi tega, kako
     izgledajo. Ljudje, ki ne obsojajo in ne pustijo, da bi obsojali drugi.

    - Všeč so mi ljudje, ki imajo osebnost.
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO 
 Taborjenje v Kotljah

DA NE POZABIMO

Ljudje se mnogokrat ne zavedamo, kaj vse 
nam stare slike lahko povedo, če se spomni-
mo in jih znamo umestiti v čas, ko so nastale. 
Na njih so zaradi malega števila fotografov 
in fotoaparatov skoraj vedno ujeti posebni 
ali pomembni dogodki.
Ena od takšnih slik je tudi ta, ki je bila posne-
ta leta 1949 in kaže skupino otrok in mlado-
stnikov iz Črne na taborjenju v Kotljah.

Ko sem pred nedavnim gledal to sliko in se 
skušal spomniti, zakaj smo taborili, kdo nas 
je poslal na taborjenje, kdo nas je izbral in 
kako smo sploh prišli tja, nisem našel no-
benega pravega odgovora, zato sem malo 
povprašal tiste, ki so bili zraven. Pri tem sem 
imel srečo, da sem med prvimi vprašal go. 
Ivanko Divjak, ki se taborjenja spominja in 
mi je povedala naslednjo zgodbo:

Tega leta so v Črni v času počitnic med mla-
dimi iskali prostovoljce, ki bi šli obirat hmelj 
v Savinjsko dolino, pa se nas je kar precej 
prijavilo. Na žalost (ali pa naše veselje) so 
pristojni ugotovili, da za predvideno delo ni-
smo primerni, saj smo bili premladi in pre-
majhni, tako da so nas zavrnili. Ker pa so bili 
v Črni navdušeni nad našo pripravljenostjo 
za delo, nam je ga. Slavica Raušer za zahva-
lo in da ne bi bili preveč žalostni, organizira-
la taborjenje v Kotljah.

V Kotljah smo taborili 10 ali 14 dni. Šotore 
smo imeli postavljene na travniku ob šoli, 
tako da so nam lahko kuhali kar tam.
Na taborjenju je bilo zelo pestro, nabirali smo 
gozdne sadeže, spoznavali naravo, hodili na 
izlete. Med drugim smo obiskali tudi Meško-
vo župnijo na Selah, kopali smo se v jezercu 
pri Rimskem vrelcu (kjer je bil takrat inter-
nat industrijske šole Železarne Ravne) in na 

Ivarčkem, igrali igre in opravljali razna dela 
v taboru. Starejši so morali vsak dan iti z loj-
trskim vozičkom na Ravne (takrat Guštanj) 
po kruh in druge potrebščine.
Sam se tega taborjenja najbolj spominjam 
po kopanju pri Rimskem vrelcu, kjer smo z 
visoke japke (jablane) skakali v precej plitvo 
vodo, in po tem, da sem prvič v življenju jedel 
gobji golaž iz jurčkov, ki smo jih sami nabra-
li. Moram povedati, da ni bil dober.
 
Slika tudi kaže, da smo vse opisano opravlja-
li bosi, saj takrat otroci poleti nismo nosili če-
vljev, ker jih je bilo škoda. Bili so dragi in če 
bi jih poleti izrabili, pozimi ne bi imeli česa 
obuti. 
 

Po spominih Ivanke Divjak,
Mire Germ in lastnem spominu

zapisal dr. Andrej Fajmut

Na sliki od leve proti desni sedijo: nepoznan, Ro-
man Gosnik, Milan Praznik, Milan Simetinger, 
nepoznan, Andrej Fajmut, nepoznan, Pavel Ko-
drun, nepoznan; stojijo: Franc Rezar, nepozna-
na, nepoznan, Tini Gregor, nepoznana, Ivanka 
Sterže, Hubert Simetinger, Mira Strmčnik, nepo-
znana, Tilka Lepičnik, Nada Močivnik, Terezija 
Vehovec, Elika Grabner, Gelca Vehovec in Adam 
Simetinger.  
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OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
1926–1940

Uvod

V enoti Pokrajinskega arhiva Maribor na Če-
čovju na Ravnah na Koroškem  varujemo in 
hranimo bogato arhivsko in dokumentarno 
gradivo mnogih podjetij (nekdanjih delovnih 
organizacij), ustanov, šol in občin, med kate-
re spada tudi občina Črna na Koroškem. 

Obseg gradiva za občino Črna je ena ar-
hivska škatla, t.j. okoli 500 dokumentov iz 
obdobja od leta 1926 do 1940. V Vodniku po 
fondih  in zbirkah Pokrajinskega arhiva Ma-
ribor  je navedeno, da je bilo gradivo občine 
Črne za leta 1926–1940 predano v letu 1959 
od občinskega ljudskega odbora (ObLO) 
Ravne na Koroškem, drugič pa v letu 2004, 
ko je to gradivo predala študijska knjižnica 
Fr. Sušnika Ravne na Koroškem.

Gradivo fonda občine Črna za leta 1926–1940 
je urejeno in popisano. Popis je vnesen v ra-
čunalnik enote na Ravnah, ni še pa vnesen v 
program popisovanja fondov in zbirk v Po-
krajinskem arhivu Maribor, kamor arhivisti 
vnašajo mnogo podatkov. To je vseslovenski 
program popisovanja dokumentov, h katere-
mu je pristopila večina slovenskih arhivov.

Arhivisti se pri popisovanju arhivskega gra-
diva srečujemo z zanimivimi vsebinami, ki 
nam jih nakazuje gradivo. Po splošnem mne-
nju se arhivist ne ukvarja posebej z vsebino 
ali z znanstveno raziskavo, npr. kot zgodo-
vinar, sociolog ali kateri drugi znanstvenik. 
Naloga arhivista je predvsem v popisu gra-
diva in v evidentiranju, da je gradivo dosto-
pno znanstvenikom, npr. zgodovinarjem in 
drugim, da lahko pri raziskavah navajajo 
(nove) vire. 

Zaradi tega bi rad opozoril na zanimivo 
vsebino, katero nudijo dokumenti, s katero 
sem se pri urejevanju in popisu fonda občine 
Črne srečal. Navedel bom le okvirno vsebi-
no, saj kot rečeno, arhivisti le opozarjamo 
in evidentiramo gradivo, drugi strokovnjaki 
(npr. zgodovinarji) pa bi naj gradivo upora-
bljali za svoje raziskave. 

Gradnja vodovoda

Najprej je tu gradnja vodovoda, ki se je za-
čela v letu 1926. Pri tem so iskali obrtnika in 
se povezali z mariborskim mestnim stavbe-
nikom Ubaldom Nassimbenijem, ki je poleg 
druge dokumentacije podal tudi »pojasnilno 
poročilo k projektu za napravo vodovoda v 
kraju Črna, 23. 08. 1926.« V letu 1926 je na-
stala dokumentacija o projektu vodovoda, o 
izračunih del, iskanju studencev, o provizo-
ričnem elaboratu, položajnem načrtu itd. 

V drugi arhivski enoti  se nahaja oštevilčenje 
ali numeracija hiš v občini Črna. Pri oštevil-
čenju se nahajajo podatki o imenu in priim-
ku lastnika hiše, najdemo lahko stare hišne 
številke, nove hišne številke, domače hišno 
ime, katastrsko občino, naselje oz. krajevno 
ime, bivališče lastnika in opombo. Žal je spis 
brez datuma, vendar lahko sklepamo, da 
gre za čas ob koncu dvajsetih let prejšnjega 
stoletja (1926–1930).

V naslednjih arhivskih enotah se nahajajo 
dopisi, zapisniki, obračuni, rekapitulacije, 
načrti, proračuni in kar je podobnega in se 
nanaša na vodovod. V letih od 1929 do 1931 
so našli tudi novega obrtnika, ki bi napravil 
vodovod. To je bil Jos.(ip) Dedek,  podjetnik 
za projektiranje in izvrševanje vodnih na-
prav in industrijskih zgradb iz Ljubljane.
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V arhivski enoti se tako nahaja dokumenta-
cija o vodovodu iz let 1926 do 1931, obenem pa 
tudi dokumentacija iz let 1936–1940, ko gre 
za razširitev vodovoda, o gradnji hiš, kjer je 
vodovod potreben, o raznih tožbah itd. 

Leta 1931, ko se je pričel graditi vodovod, je 
bil župan Janez Geršak. Seveda se vodovod 
ni gradil brez nevšečnosti, saj o tem obstaja 
dopis občinskemu uradu, v katerem podpi-
sani Črjani nasprotujejo graditvi vodovoda: 
»Spodaj podpisani hišni posestniki, davčni 
zavezanci in interesenti vodovoda si tem po-
tom dovoljujejo se izjaviti proti nameravani 
graditvi občinskega vodovoda …« Sledi 69 
podpisov.

Pri gradnji vodovoda pa je posebej zanimiva 
gradbena knjiga vodovoda v Črni, ki se je za-
čela pisati 8 .4. 1931 in je bila sklenjena z da-
tumom 25. 11. 1931. Uvod je napisal župan Ja-
nez Geršak, kjer pravi, zakaj so začeli graditi 
vodovod. Sreski poglavar na Prevaljah je 19. 
3. 1927 z odlokom odobril projekt vodovoda, 
kraljevska banska uprava v Ljubljani pa je 
prispevala 100.000 dinarjev državne dotacije 
kot podporo graditve vodovoda v Črni, zato 
je občinski odbor 20. julija 1930 sklenil, da se 
vodovod za Črno zgradi. Župan je zapisal, 

Kopija (skenirano) uvoda župana Ja-
neza Geršaka v gradbeni knjigi (kro-
niki) gradnje vodovoda v Črni z dne 
8. aprila 1931.

O načrtih železniške proge
Prevalje-Kamnik

V deveti arhivski enoti, ki nosi naslov »Že-
lezniški odbor (za) Mežiško dolino«,  pa se 
nahajajo spisi, v katerih je naprej izračuna-
na oddaljenost Črne od Celovca, Maribora 
in Ljubljane in predstavitev povezave (»naj-
ugodnejše zveze«) Črna–Kramarca –Ljub-
no, nato pa se nahajajo dokumenti in spisi 
o železniški povezavi »projektirane proge 
Radmirje–Prevalje, kot nadaljevanje projek-
tirane proge Kranj–Kamnik–Gornji Grad–
Ljubno–Radmirje« in »načrt o  novi električ-
ni železnici Prevalje–Črna–Ljubno–Gornji 
Grad–Kamnik–(Ljubljana).« To pomeni, da 
so že leta 1931 razmišljali o krajši in celo že-
lezniški povezavi z Ljubljano, kar pa se se-
veda ni uresničilo … prej obratno, če vemo, 

da je bilo »proti sklepu občinskega odbora 
proti občini ruvajočih interesentov … Pritož-
be so bile naperjene zgolj iz sovraštva proti 
občinskim odbornikom.« Z odlokom kraljeve 
uprave dravske banovine v Ljubljani z dne 
12. 9. 1930 sta bila odobrena načrt in prora-
čun za vodovod v Črni. Podrobnejše zapise 
o gradnji vodovoda prepuščam strokovnim 
raziskovalcem.

kako so v šestdesetih letih uki-
njali železniške proge in tire, 
ki so končali v železarniških 
pečeh …

DA NE POZABIMO
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Cestne zadeve

Od 10. do 12. arhivske enote pa se nahaja-
jo spisi o cestnih zadevah (odloki, naredbe, 
skice, načrt o preureditvah cest in številu 
mostov) iz let 1929-1934. Tu se nahajajo tudi 
načrti mostov: Zasebni (Thurnov) most; ob-
činski (Huzarjev) most; občinski most pri 
elektrarni; občinski (Pongračičev) most; 
Šumelov most; zasebni (Burjakov) most; ob-
činski most (Prahov); zasebni (Lesjak) most; 
zasebni (grofov) most; zasebni (Hedov) most; 
zasebni (Knezov) most; zasebni (Cvelbarjev) 
most in načrt o novi električni železnici Pre-
valje–Kamnik (v rokopisu).

Prav tako se nahaja v 11. arhivski enoti zapi-
snik o sestanku interesentov za zgradbo ce-
ste Črna–Volovjek–Luče, ki je bil sestavljen 
dne 16. 1. 1935 v dvorani gasilskega doma v 
Kamniku.

V 12. arhivski enoti pa se nahajajo gradbeni 
spisi in dokumentacija za hišo Alojza Pečeta 
v Jazbini 30, za hišo Avgusta Kuharja, rudar-
ja, in spisi o pregledu obratovalnih lokalov 

Franca Doriča, peka v Žerjavu, in pregledu 
trgovine Cizeja Rudolfa, trgovca z mešanim 
blagom v Jazbini 30.

Sklep

Na kratko sem predstavil delo in aktivnosti 
občine Črne v obdobju 1926–1940, kakor se 
kaže v dokumentih, ki jih hrani enota Po-
krajinskega arhiva Maribor na Ravnah na 
Koroškem. Z zapisom sem želel pokazati 
zanimivo dejavnost župana in občine in tudi 
pokazati, kaj se skriva v dokumentih, ki jih 
hranijo arhivi. S tem sem želel spodbudi-
ti raziskovalce, da se v bodočnosti lotevajo 
tudi lokalne zgodovine, ki je ne le zelo zani-
miva, ampak tudi pomembna za razumeva-
nje prihodnjega časa na podlagi preteklosti. 
Menim, da temu vidiku posvečamo vse pre-
malo pozornosti. Upam, da bom s tem zapi-
som spodbudil koga, da se bo loteval lokalne 
zgodovine, saj imamo v enoti Pokrajinskega 
arhiva na Ravnah na Koroškem mnogo po-
membnih zapisov o koroški polpreteklosti, a 
je le s spoznavanjem in vedenjem o lokalnih 
dogodkih lažje razumljiva in sprejemljiva 
tudi širša zgodovina.

Marijan Gerdej    

Fotografija načrta železniške proge Pre-
valje–Radmirje     (foto Marijan Gerdej)

1 Pokrajinski arhiv Maribor je v letu 1996 ustanovil 
enoto za koroško območje, kjer se zbirajo dokumenti 
iz Mežiške, Mislinjske in Dravske doline in iz nasle-
dnjih občin oz. upravnih enot: Črna na Koroškem, 
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gra-
dec, Mislinja, Dravograd in Radlje ob Dravi. Hranimo 
čez 40  fondov od podjetij, ustanov in občin koroške 
regije, med katere spada gradivo občin in nekdanjih 
krajevnih ljudskih odborov, bolnice in drugih usta-
nov. 
2 Fond - arhivski izraz in pomeni vsebino spisov oz. 
dokumentov enega ustvarjalca.
3  Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva 
Maribor, Maribor 2009.
4 Arhivisti ločimo (po arhivistu Miroslavu Novaku) 
tehnične enote, ki so običajno arhivske škatle, znotraj 
katerih so spisi in dokumenti, ki so ločeni s t.i. srajč-
kami in se imenujejo arhivske enote.
5  Imena krajev so zapisana tako, kot so jih avtorji 
dokumentov zapisovali v tistem času.

DA NE POZABIMO
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ZLATA POROKA

Zlata poroka Emila (rojen 19. 6. 1933 v Ko-
privni) in Marije Germadnik (rojena 24. 11. 
1941 v Spodnjem Javorju)
Za 50 let skupnega življenja je bilo potreb-
no veliko medsebojnega razumevanja, pred-
vsem medsebojne ljubezni, in to je njima 
uspelo. Bilo je mnogo lepih trenutkov, zato 
sta jih obnovila z zlato poroko dne 7. 5. 2011 
v Črni. 
Emil je bil najprej zaposlen v JLA v Črni gori 
kot šofer, nato pa ga je domotožje pregnalo 
nazaj domov v Spodnje Javorje h Germa-
dniku. Tam je spoznal svojo življenjsko sopo-
tnico Marijo, po domače Matvozovo, in sta 
se poročila. V zakonu sta se jima rodila dva 
sinova, Darko in Emil, ki sta jima še obogati-
la njuno zvezo. Ker včasih ni bilo lahko priti 
do stanovanja, sta dve leti stanovala doma 
pri Matvozu. Nato pa sta kupila staro hišo v 
Črni in se leta 1963 tja tudi preselila. 
Vse do upokojitve, do leta 1986, je bil Emil 
Germadnik zaposlen pri Rudniku Mežica 
kot voznik avtobusa. Čez dve leti je hudo 
zbolel in postal invalid. Njegov velik hobi je 
lovstvo, zato je lovec postal že leta 1949 in še 
danes je član Lovske družine Bistra. Marija 
ni bila nikoli zaposlena, vedno pa je bila do-
bra gospodinja in mati. 

Danes sta Emil in Marija obdarjena z vnuki 
in z enim pravnukom.

Snežni topovi že intenzivno delajo sneg
Na stadionu NK Peca je zrasel objekt, namenjen ljubi-
teljem šajbanja in balinanja
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POTOPIS PO ZDA (1. del)

POTOVANJE

Houston. Stolpnice in nebotičniki vsepovsod.

Ameriške sanje so zgolj ameriške sanje

Sedeži na letalu, ki je ravnokar vzletel z lon-
donskega letališča, niso tako udobni, kot se 
človeku zdi, ko gleda kakšen brezvezen film, 
ki se odvija na tem prevoznem sredstvu. Celo 
nasprotno: prostora je manj kot na občutno 
manjšem letalu. Okej, že res, da ne letim v 
prvem razredu, a glede na to, da je do pri-
stanka še deset ur, bi pričakoval vsaj malo 
več udobja. Nič ne de, tako pač je. K sreči je 
pred mano miniaturen ekran, kjer lahko po-
tnik izbira med filmi in glasbo. Spremlja lah-
ko tudi pot letenja oziroma trenutno lokaci-
jo, ki pa se bo nekje nad Atlantikom ustavila. 
Nismo strmoglavili. Nimam pojma, da bi se v 
kasnješih urah zgodilo kaj presenetljivo po-
membnega, zato se selim kar v Združene dr-
žave Amerike, kamor je letel Flight FTG3410 
(številko sem si gladko izmislil). 

Texas, The Lone Star State,
kjer ljubijo smrtne kazni

V Houstonu me čaka moja punca Maruša, 
ki v maju opravlja vaje iz medicine v tamkaj-
šnji bolnišnici. Texas Medical Center (TMC), 
ogromen kompleks, kjer je zaposlenih sko-
raj sto tisoč ljudi. Pri vstopu v obljubljeno de-
želo me neprijazen možakar sprašuje tisoč 
in eno stvar, a na koncu me le spusti preko 
meje. Ni dovolj, da moraš izpolnjevati števil-
ne obrazce, brez katerih ne moreš vstopiti 
v državo, vprašanja o tem in onem sledijo 
tudi na meji: »Ali imaš v Varšavi zaposlitev?« 
vprašuje birokrat. »Nimam zaposlitve v Slo-
veniji,« odgovarjam. Sicer pa, kot da mi pa 
vemo, kje se nahaja zvezna država Illinois. 
Ja, Chicago in to. Glavno mesto. Ni. Spring-
field je. Ko oddam vse prstne odtise, ko me 
fotografirajo z enega metra, ko povem vse, 
kar jih je zanimalo, lahko prečkam mejo. 
Meje, jebene meje! Zaradi njih sem malo sla-
be volje. 

Na ameriških tleh se prvič srečam z Maru-
šo, ki jo je z mrliškim avtomobilom (vsaj tako 
je izgledal; ali je dejansko služil tudi temu na-
menu, ostaja nerazkrito) do letališča George 
Bush International (gre za prvega izmed ta 
pametnih predsednikov) pripeljal dr. Chan. 
Kitajec, predstavnik klera, ki v največjem 
mestu v Texasu oddaja stanovanja. Cena je 
ugodna, namestitev nadpovprečna. Skrat-
ka, četudi je človek dokaj smešen in mora od 
časa do časa prileteti popravit kakšen odtok, 
kar tam predstavlja večni problem, mu mo-
ram vseeno podati visoko oceno. Malo mu jo 
sicer zbije pokvarjena klima, saj je v Texasu 
svinjsko vroče. Petintrideset stopinj in več je 
bilo v tistem času. 

Houston, četrto največje mesto v ZDA, v bi-
stvu ni nič posebnega. V mestu se ne doga-
ja prav kaj presenetljivega. V nebo zrasle 
stolpnice samevajo. Center je bolj kot ne 
prazen, vse se odvija okoli TMC-ja, kjer sva 
večino časa preživela tudi midva. Bolnice so 
večinoma privatne, kakopak. Zgledajo kot 
hoteli. Če se ti za trenutek zazdi, da temu ni 
tako, te na to spomni klavir v avli. Morda te 
spomni tudi na kaj drugega. Ne vem ... Ma-
ruša je bila dopoldne na vajah, jaz sem delal 
druge stvari. Naj vas ne bo strah, da kaj zelo 
pomembnega. 
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POTOVANJE

V bolnišničnem centru je kar nekaj resta-
vracij, ki se jih splača obiskati. Predvsem 
Chipotle, ki ponuja mehiško hrano, je zelo 
okej. Porcije so v Texasu nenormalno velike, 
praktično vse po vrsti so XXL. Tudi pijača, ki 
skoraj nikoli ni 0,5l, ampak 0,75l. Ko jo spiješ, 
imaš možnost, da greš brezplačno po novo 
dozo. Zgolj kot zanimivost in premislek: v 
večini restavracij vam strežejo temnopolti 
in drugi državljani, ki ne predstavljajo pra-
ve Amerike. Enako velja za javni prevoz, saj 
boste na avtobusu težko našli klenega belca, 
pravega Američana. 

Jeste lahko tudi v samih bolnišnicah, kjer na 
kardiološkem oddelku najdete, reci in piši, 
McDonald's. Tako to gre v Ameriki. Okej, 
bodimo pošteni, v Houstonu najdemo tudi 
nekaj drugih zanimivih stvari: izpostaviti je 
potrebno Hermann Park, kjer se nahaja Mil-
ler Outdoor Theater, se pravi, gledališče na 
prostem. Tam se odvijajo koncerti, predsta-
ve in druge reči. Vse zastonj. Obiskovalcev je 
ogromno, mnogi izmed njih prireditev izko-
ristijo za piknik, saj med množico obračajo 
meso na žaru, ki so ga bili prinesli s seboj. 
Otroci nabijajo žogo, odrasli pijejo pivo, ple-
šejo in pojejo. 

Drevored na poti v Rice Village.

Pivo se je pije tudi v Rice Village, verjetno 
najlepšem delu Houstona, kjer najdemo šte-
vilne pube, restavracije in tudi, kot povsod, 
trgovine. Mimogrede, javni prevoz je obu-
pen, zato boste izgubili kar nekaj živcev, 

preden boste uspeli priti do The Cheesecake 
Factory, kamor se splača zaviti, če ste ljubi-
telji velikih tort na sto in en način. Ne smete 
pozabiti niti na lokal Wild West, kjer lahko 
obiščete pristno teksaško zabavo. Rangerji, 
klobuki, škornji in te fore. 

Proti prestolnici. Proti Austinu.
Proti Texasu.

Če sva hotela še kam drugam po Texasu, sva 
potrebovala avto. In sva si ga izposodila za 
dva dni. Dokaj poceni zadeva, sploh če upo-
števaš, da bencin stane samo okoli 0,7 eur na 
liter. Je sicer avtomatik, ki od začetka pov-
zroča nekaj težav, a se človek kaj hitro na-
vadi na to spremembo. Peljeva se v Austin, 
prestolnico Texasa. Cesta okoli Houstona 
je presneto široka, ponekod osempasovna. 
Tudi to čez čas ne prestavlja kakšnih večjih 
težav. Mimo naju se vozijo velikanski avto-
mobili, skoraj poltovornjaki, ki so na tem 
koncu Amerike običajna prevozna sredstva. 
Voziva se mimo klasičnih rančev, ki se od 
časa do časa pojavljajo ob cesti. Austin je do-
sti manjši kot Houston, stolpnic tudi tukaj ne 
manjka.

Ko boste nekega dne tam hodili po aveniji 
Cesar Chavez (gre za delavskega aktivista, 
ki je z Dolores Huerta v šestdesetih ustano-
vil National Farm Workers Association, ka-
sneje imenovano United Farm Workers), se 
spomnite na dvoje: prvič, na Chaveza (lahko 
tudi na Huga), ki je tako kot mnogi v takra-
tnem času bojeval bitke za večje pravice po-
sameznikov in marginaliziranih skupnosti; 
in drugič, da morate prek mostu in malo na-
prej mimo parkov ob glavni cesti, če želite 
zaplavati v Barton Springs Pool, naravnem 
bazenu z zelo mrzlo vodo (če ste gledali film 
Drevo življenja, potem ste ga morda že vide-
li). 

V Austinu lahko na južnem koncu doživite 
tisti pravi utrip Texasa, ki se še posebej pri-
stno pokaže v večernih urah. Glasba v živo, 
cup cake v prikolicah, chicken v prikolicah, 
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vse ostalo v prikolicah. Skratka, tisti Texas, 
ki ga lahko vidite v filmih. Za trenutek nama 
postane žal, da se morava odpraviti proti 
avtu. A tako pač je. Austinu sva namenila en 
dan in ničesar več. Morda je bila ta odločitev 
napačna. Morda. 

Na poti proti severu mesta se ustaviva pod 
mostom Congress Avenue Bridge, kjer gru-
ča ljudi čaka na prihod netopirjev, ki vsak 
dan ob mraku poletijo v nebo izpod mostu. 
Ljudje so navdušeni, malo manj sicer starejši 
moški, ki vse od začetka drema na stegnih 
svoje izbranke. Kakšna dva metra pred 
nama. Morda še izvirnješa zgodba: meter in 
pol levo od naju tri leta star otrok fotografi-
ra svojega očeta. Ne, ni bilo obratno. Neto-
pirji so odleteli, najin dan pa se je tudi bližal 
koncu. Sledila je le še dvesto kilometrov dol-
ga pot nazaj proti Houstonu. Maruša spi, jaz 
samo malo dremam. Na trenutke. Dokler 
se ne ustaviva v McDonald's-u ob cesti, kjer 
nama postrežejo z eno najslabših kav na sve-
tu. Slabšo sem pil samo še pri Olvidi. Enkrat 
poleti pri grabnu. 

San Antonio.
Ko se združita Amerika in Mehika.

Okej, toyota corolla, najin avto, mora zopet 
na pot. Tokrat je na vrsti San Antonio. Mimo-
grede, v Sloveniji je bilo potrebno pridobiti 
mednarodno vozniško dovoljenje, ki je brez-

Austin. Chicken v prikolici, dober tek!

vezen in hkrati prevelik list papirja. Zanj je 
treba odšteti preko trideset evropskih. V tem 
času, ko pišem te vrstice, je najhujša kriza 
evrskega območja v zgodovini, zato pretvar-
jam nazaj v tolarje: dobrih osem tisočakov. 
Nazaj v San Antonio. Ko se boste pripeljali v 
to mesto, bodite pripravljeni na nekaj stvari, 
ki vas utegnejo navdušiti. Ne pozabite na The 
Alamo, zgodovinsko pomembno zgradbo, ki 
je odigrala eno ključnih vlog v teksaški revo-
luciji oziroma borbi za neodvisnost. Mehiški 
vpliv je pravzaprav viden po celotnem me-
stu, za trenutek celo razmišljate, ali je San 
Antonio bolj podoben Mehiki ali Ameriki. 

The Alamo, mejnik teksaške revolucije v San An-
toniu.

Druga pomembna zadeva, ki jo ne smete 
spregledati, je tako imenovan Riverwalk. 
Sprehajališče, ki se nekako razteza pod ni-
vojem mesta, se ponaša s številnimi resta-
vracijami in bari. Ker boste tam zagotovo v 
času kosila, vam priporočam, da si naročite 
kakšen tipičen teksaški steak. Zraven paše 
Lone Star pivo. Ob strani bo igral improvizi-
ran mariachi bend. Gre sicer za nekaj kilo-
metrov dolgo pot, tako da boste zlahka našli 
prostor, ki vam bo najbolj všeč. Opažam, da 
že nekaj časa pišem v drugi osebi množine, 
zato se vračam k predhodni obliki pisanja.

Vračava se nazaj na mestno nadmorsko vi-
šino, pri tem si ogledava še majhno vas, ki ji 
pravijo La Villita. V bistvu gre za nekaj sto 
metrov dolgo in široko mestece, kjer se na-
hajajo majhne trgovine in bari. Prijetno in 
zanimivo, sploh manjše old school hiše, ki so 

POTOVANJE
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La Villita, San Antonio. Starinska vas v velemestu.

prepoznavni znak te vasi v velemestu (San 
Antonio je sedmo največje ameriško mesto s 
skoraj milijon in pol prebivalci). Največ me-
hiškega pridiha je vsekakor čutiti na Market 
Square, tržnici, ki se nahaja na zahodni stra-
ni mesta. Aquas frescas, osvežilna pijača, bo 
v pasji (že druga žival, ki jo omenjam v pove-
zavi z visokimi temperaturami) vročini glad-
ko stekla po grlu.  

Riverwalk, ki ga v San Antoniu ne gre spregledati.

Iz San Antonia se je po Highway 10 potreb-
no vrniti v Houston, ki ga že v naslednjem 
dnevu zapuščava. Če si lahko vsaj za konec 
prvega dela tega potopisa drznem pisati ne-
koliko predrzno in šaljivo, bom zapisal, da 
je bilo ob odhodu čutiti, da se oči malo solzi-
jo, ker se poslavljava od dr. Chana, človeka, 
ki nama je v Houstonu oddajal stanovanje. 
Okoli tretje ure zjutraj se odpraviva proti le-
tališču Hobby, kjer bova kmalu sedla na leta-
lo za San Francisco. 

POTOVANJE

Na poti do letališča oko (četudi zaspano) 
opazi tudi drugo zgodbo realnosti takšnih 
ogromnih mest. Če se v centru bohotijo 
ogromni nebotičniki in elegantne stavbe, je 
na obrobju mesta moč videti nekaj povsem 
drugačnega – hiše, če jih sploh lahko tako 
imenujemo, ki jih odpihne že nedolžen veter 
in odplakne še tako nenevarna voda. Tukaj 
so doma tisti, ki so v obljubljeni deželi zapra-
vili svojo priložnost, da bi uspeli. Kar je seve-
da navadna laž. Te možnosti nikoli niso ime-
li. Za njih bodo ameriške sanje ostale zgolj 
večna prevara, ki se vseskozi želi predstaviti 
kot nekaj, zaradi česar je vredno živeti. Ža-
lostno, a še kako boleče resnično ... Tako, sva 
že na letalu. Pred nama je Kalifornija, kjer 
se najino potovanje šele dobro začenja ali pa 
nadaljuje. Kot tale potopis. 

Jure Lesjak

SEGEDINSKI GOLAŽ

Na dveh žlicah masti zarumeni žlico drobno zre-
zane čebule, prideni pol žlice paprike, 1.5 kg na 
koščke narezanega svinjskega mesa in primer-
no posoli. Ko se meso prepraži in začne dobivati 
svetlo rjavo barvo, dodaj 3/4 kg v vreli vodi pre-
vretega kislega zelja, prilij malo juhe in počasi 
kuhaj 1,5 do dve uri. Ko je meso mehko, vse to 
prelij s kozarcem smetane, v katero prej vmešaš 
dve žlici moke, lahko pa dodaš nekaj kuhanih in 

PETROV KOT(L)IČEK

sesekljanih paradižnikov in še malo juhe. Pusti 
rahlo vreti nekaj minut, potem pa serviraj. S po-
lento ali ajdovimi žganci!
Moj predlog: namesto surovega mesa, sedaj ko 
je sezona za koline, dodaj na koščke narezano 
meso iz slanice, a to, da je bilo meso v slanici, 
upoštevaj, ko vsebino soliš.
Pa dober tek!

(Podoben recept je v stari slovenski kuharici iz 
l. 1923)

Peter Lenče 
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UDOBJE ALI OKOLJE?

LITERATURA

Janko, šarmanten moški srednjih let, si je 
natočil v kozarec doma narejen ribezov sok, 
dodal vodo iz domačega vodnega zajetja in 
sedel za mizo ter opazoval Anko, ki je zla-
gala v pomivalni stroj umazane krožnike in 
kozarce.
»Čudne ptičke si imela na obisku! Kako jim 
je že ime?«
»Špela, Micka, Andreja in Marinka.«
»Katera je že Marinka?«
»Tista, ki je občudovala našega bika,« je z na-
smeškom na obrazu rekla Anka, pri tem pa 
ji je kozarec nerodno spolzel iz rok, da je ne-
varno zažvenketalo.
»Kako pa je ime tisti 'ta lepi'?« je drezal Jan-
ko radovedno naprej.
»Katero misliš?«
»Tisto najbolj negovano.«
»Špela najbrž. Misliš dolgolaso blondinko?«
»Ja. Tisto. Ki se ji že na daleč vidi, da so ji 
naše strmine tuje. Zakaj je sploh prišla?! Saj 
menda ve, da lahko preživi edinole v mestu. 
Pa še to mora biti dovolj razkošno. Najbrž 
jo tudi Ljubljana omejuje!? Morda bi bil za-
njo pravi Los Angeles? Kar vidim jo, kako se, 
vsa v škrlatno rdeči opravi, sprehaja po prav 
tako škrlatni preprogi in se koketno nasmi-
ha poželjivim moškim očem, ki jo spremljajo 
na njeni promenadi!«
»Ampak v naših gimnazijskih dneh je bila 
zelo prijetna! Saj je v osnovi verjetno še taka! 
Mislim, da bi morala ostati tu, recimo teden 
dni, pa bi postala spet stara Špela. In živeti 
bi morala samo z nami. Pa brez telefona!«
»Ne, ne, tega ona ne zmore! Saj si videla, da 
še hoditi ni znala po naših neravnih tleh. Ma-
kadam je pa sploh videla nazadnje enkrat v 
prazgodovini! Mislim, da se nikdar več ne bo 
spozabila do take mere, kot se je danes, da 
bi zapustila udobje svojega mesta! Iskala bo 
samo še boljše od odličnega!«
»Kje pa je to?«
»To je odvisno od vsakega posameznika po-
sebej! Zame je to mesto tu,« je z žarom v očeh 

rekel  Janko in objel Anko čez rame.
Pogovor je za trenutek zastal. Nato pa je 
Anka izgovorila svojo misel: »Makadam je 
res nekaj preživelega! Moj avtomobil je na 
vsakem parkirnem prostoru najbolj umazan 
– v suhem vremenu je prašen, v deževnem 
pa blaten. Pa če ga pred odhodom v dolino 
operem ali pa ne. 
Ko so pred četrt stoletja okrajni politiki zah-
tevali asfalt tudi v našo vas, običajno se je to 
dogajalo pred volitvami, se mi le-ta ni zdel 
nujen. Kar nekak čar sem videla v naši pra-
šni cesti. Toda danes se je število avtomobi-
lov početverilo, vedno bolj se nam mudi, zato 
se pogosto vali oblak prahu s ceste prav na 
naše dvorišče, čeprav ni tik ob cesti. Saj vi-
diš, da fasada že zdavnaj ni več bela, še bolj 
zaskrbljujoč pa je svinec, ki ga najbrž veliko 
pojemo, ker dihamo pač neprestano.«
»Vidiš, tu pride do veljave rek, da česar ne 
veš, ne boli! Že v maternici smo se prepojili 
s svincem, pa so nam šele pred leti povedali, 
da ga je v naših telesih res preveč, ker ga je v 
našem okolju ogromno. Pa kar živimo ...«
Anka je zmignila z rameni, rekla pa nič, kaj-
ti o tej temi sta govorila že tisočkrat. In kaj 
naj storita? Kar je v njuni moči, delata. Toda 
tega ni veliko! Zato je raje preusmerila pogo-
vor drugam. 
»Micka pa se bo gotovo še vrnila! Si jo videl, 
kako je bila navdušena! Tako zelo je videti 
utrujena od vsega, kar ji vsiljuje mestno udo-
bje, da bo morda že prihodnji mesec prišla 
v zavetje naših gora, je rekla. Ponudila sem 
ji sobo in hrano,« je rekla Anka po kratkem 
molku. 
Janko je zmignil z rameni. Anka ga je prijela 
za roko in ga popeljala ven, na dvorišče, kjer 
sta v pričakovanju noči sedla na klop pod 
staro lipo.
»Zakaj nič ne rečeš,« ga je vprašala po nekaj 
trenutkih tišine.
»Ker tej tvoji Micki ne verjamem. In mislim, 
da je ne bo. Sumim, da je precej dobra igral-
ka!«
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»Zakaj?«
»Ker je kazala preveč navdušenja! Kdor mi-
sli zares, navadno manj govori!«
»Toda Micka je že od nekdaj klepetulja!« jo je 
zagovarjala Anka.
»Ja, če ji tako ustreza. Ko pa sem jo spraše-
val o njenem življenju, je zelo diplomatsko 
odgovarjala ali pa tu in tam kaj kar presli-
šala!« je bil nezaupljiv Janko. »Vame pa je vr-
tala in vrtala. Tisoč stvari jo je zanimalo. In 
ravno zato, da bi iztržila iz mojih odgovorov 
čim več, je igrala navdušenje. Toda mene ni 
prepričala,« je bil Janko neizprosen.
»O čem pa sta govorila?«
»Ne spomnim se vsega, toda najbolj me je 
zbodla z namigi, da ti pri nas gotovo ne mo-
reš biti srečna, ker si zrastla v drugačnem 
okolju. Da si nekoč rekla, da bo tvoj mož vo-
dilnež, da boš živela razkošno življenje, ki ga 
tu pač ni videti, pa take stvari. No, ne vem 
...«
Anka se je tesneje stisnila v Jankov objem 
in premišljevala o njegovih trditvah. Najbrž 
Micka res sploh ni taka, kot se kaže. Saj je 
res že kot deklica znala izvleči iz prijateljic 
tisto, kar so želele skriti v najgloblji kotiček 
duše. Njo je že izkoristila na tak način. Toda 
zakaj? Kaj je njen cilj? Zakaj toliko skrivno-
sti? Zakaj ji je spet verjela? Ali je pozabila, 
kako dovršeno ima ona urejen svoj dom?! Tu 
je pa govorila v samih presežnikih: kako ji 
je všeč, da je njihova trata pokošena z nava-
dno koso, čeprav v resnici tisočkrat bolj ceni 
urejeno angleško zelenico. Ko je bila naza-
dnje pri njej, jo je ravno ujela na kolenih, ko 
je z nožem ruvala iz zemlje širokolistnike, ki 
tja pač ne sodijo. Pri svojem delu je bila tako 
zavzeta, da sta otroka, ki sta ji želela poma-
gati, kmalu poiskala miren kotiček na drugi 
strani hiše, mož pa je moral nujno po 'nekaj' 
k sosedu. 
Govorila je, kako rada ima navadno krom-
pirjevo juho in cmoke, hkrati pa pripovedo-
vala, v kako prestižnih restavracijah se pre-
hranjuje njena družina. Kitajska ali mehiška 
pride v poštev takrat, kadar za kaj boljšega 
nimajo časa. 
Kako navdušena je bila nad njihovo pre-

prosto kopalnico, v kateri je poleg navadne 
kadi in bideja, kar je za mestna bivališča pač 
nepotrebna navlaka, na deželi pa pride še 
kako prav, le še pralni stroj in polica za naj-
nujnejše ter seveda umivalnik, ki sprejema 
tudi nesnago njihovih pogosto od dela uma-
zanih rok, sama pa, kadar res ne utegne v 
bližnji welnes center, vklopi masažno prho, 
moža pa je poslala na tečaj, kjer se je naučil 
osnovnih masažnih prijemov, da lahko do-
konča nego njenega telesa. 
Kako je lahko verjela njenim navdušenim 
prikimavanjem, ko ji je razlagala, da hišo 
najpogosteje čisti z vodo in krpo! Bog ve, ka-
kšen obraz je naredila, ko ji je povedala, da 
stekla umiva z vodo, ki ji doda domač jabolč-
ni kis in da za razkuževanje sten še vedno 
uporabljajo navadno apno. Da kuhinjo raz-
masti z vročo vodo, ki ji doda jedilno sodo 
in da pecilni prašek uporablja za čiščenje 
in ne za prehrano. Pozabila jo je vprašati, 
kako čisti ona. Toda, ah, brez potrebe. Goto-
vo ima gospodinjsko pomočnico in tega tako 
ali tako ne ve.
Povedala jim je tudi, da rada zakuri v štedil-
nik na drva, kadar je zunaj mraz ali kadar 
kuha marmelado ali topi svinjsko mast, pa 
tudi, kadar je potrebno kuhati za veliko lju-
di.
Ob tem je pomislila tudi na začudenje Špele, 
ko je razlagala, da svinjsko mast topi za pre-
hrano, malo pa je porabi tudi za zdravila. 
»Svinjsko mast!? Za zdravila?« je nejeverno 
vprašala. »Saj to je vendar strup! Aja, pa saj 
vemo, da so zdravila strupena,« si je odgovo-
rila prej, preden je Anka uspela razložiti, da 
stara mast v kombinaciji z gabezom odlično 
zdravi zvine in druge poškodbe gibal, da v 
masti cvre tudi ognjič, ker to mazilo upora-
bljajo v najrazličnejše namene in da v zmer-
nih količinah tudi za prehrano ni nič bolj 
'strupena' od margarine ali rafiniranih olj.
»Ali se imaš potemtakem za zdravilko? Si 
Pehta ali kaj?« je zajedljivo vprašala Andre-
ja, ki je ves čas bolj ali manj molčala, poslu-
šala in opazovala. 
»Mogoče,« ji je neprizadeto odgovorila. »Toda 
zelo rada zjutraj popijem domač kamilični 
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čaj, se odpravim na jutranjo hojo, ki jo včasih 
upočasnim tudi zato, da poslušam ptičje pe-
tje ali pa se posladkam z jagodami, borovni-
cami ali robidami, ki se mi ponujajo z robov 
ob cesti. Menda jagodičevje ugodno vpliva 
na naš organizem! Včeraj sem na sprehodu 
nabrala preslico, ki jo bom posušila za čase, 
ko mi bodo spet nagajale ledvice, jutri pa 
bom nabrala šentjanževke. Že cvetijo, pa mi 
je zmanjkalo olivnega olja, da jih namočim 
vanj.«
»Za kaj pa ga potem uporabljaš?« je zanima-
lo Andrejo.
»Za marsikaj. Najpogosteje pa za sončenje! 
Čudovito barvo daje. In preprečuje opekli-
ne,« je razložila. Špela pa se je cinično na-
smehnila: »No, če je tvoja barva zate čudovi-
ta, naj ti povem, da jaz ne mislim tako. Preveč 
rdeč odtenek daje. In naj ne izgubljam besed 
o tem, kako neenakomerno obarvano telo 
imaš! Vrat in notranjo stran rok imaš ven-
dar čisto bele...«
»Ja, to je zato, ker nikoli ne ležim na soncu. 
Obarvana sem tako, kot me žarki lahko uja-
mejo pri vsakodnevnih opravilih. Pa se mu 
tudi tam ne izpostavljam brez potrebe. Sonč-
nik in platnena srajca sta čudoviti oblačili za 
poletni čas!« je Anka navihano dodala. 
Na poti do češnje pod vrtom (češnje so vsem 
prav zelo teknile, kajti takega razkošja, da bi 
lahko sadeži potovali z drevesa naravnost v 
njihova usta, menda že dolgo niso doživele) 
je Špela prekinila razglabljanje o lepoti An-
kine kože z zafrkljivim vzklikom: »Joj, koliko 
kopriv imate! Ali jih gojite?« 
»Gojimo jih ne, posebej skrbno jih pa tudi ne 
uničujemo,« je Anka nekoliko utrujeno odgo-
vorila.
»Pa menda ne boš trdila, da je tudi ta pekoči 
vrag zdravilen?«
»Menda so res zdravilne,« je namesto nje 
odgovorila Marinka. »Moja mama vsako po-
mlad kuha špinačo in juho. Čistijo kri. Tako 
nekako.«
»Res je. Menda je to 'božja rastlina', tako ko-
ristna je! Zato jih jaz uporabljam tudi med le-
tom. Posušene lahko potresem po katerikoli 
hrani, če utegnem, pa naberem sveže. Upo-

rabljam pa jih tudi za uničevanje škodljivcev, 
za gnojilo ali za zastirko pred plevelom. Upo-
rabna reč so te koprive!« je Anka spet navdu-
šeno razlagala. 
Potem sta z Marinko govorili še o vlaganju 
zelenjave, pa o borovnicah v njihovih goz-
dovih, ki so zanimale tudi Andrejo, pa o li-
sičkah, ki jih je v njihovem gozdu res veliko, 
gobarjev pa tudi, dokler ni njihovega klepe-
ta zmotila najmlajša hči, ki jih je poklicala k 
malici. Zato so se vrnile.
»Joj, koliko dobrot! Kako diši!« je navdušeno 
zacvrčala Špela. »A to ste vse vi naredili?« 
je vprašala otroke, ki so prinašali hrano 
na mizo. »Narezali smo že mi, sicer pa ima 
mama na skrbi kruh, zelenjavo in mleko, 
mesnine pa so očetovo delo,« je v imenu vseh 
odgovorila najstarejša. »Ampak, pri pripravi 
vedno pomagamo tudi mi,« je ponosno doda-
la srednja in pričela nalivati pijačo.
Obiskovalke ter gostiteljica pa so sedli k mizi 
in se lotili jesti.
»Zdaj mi je jasno, kam so izginile tvoje mlado-
stne obline,« je rekla Anki Andreja. »Ja, res. 
Če bi jaz imela take dobrote vsak dan v hiši, 
bi bila tudi tako okrogla,« je dodala Marin-
ka. Špela pa je zmajala z glavo: »Joj, dekleta, 
ali res ne znate izbrati prave mere?! Tako 
bogastvo hrane vendar ni za vsak dan! Jaz 
bom imela jutri sadni dan, pa v fitnes bom 
šla. Kje pa kupuješ kruh? Jaz ga običajno ne 
jem, toda temu se pa res ne morem odreči.«
»Sama ga pečem.«
»Sama? Ali potem sejete tudi žito?« so se za-
čudile v en glas.
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»Že nekaj let ga ne več, ker žetev in mlačev 
na roke res nista rentabilna, kombajn pa v 
naših strminah ne more delati. Zato moko 
kupujemo,« je razložila. Ženske so bile s to 
razlago zadovoljne.
Marinka pa si je na krožnik ponovno na-
ložila skuto in rekla: »Naj govorijo o 'belih 
strupih', kolikor jih je volja, jaz bom še kar 
jedla.«
»Pa saj med bele strupe ne štejejo skute,« 
se je nasmehnila Anka in postavila glinasto 
skledo nekoliko bliže k njej. Nato pa je vsa-
ki posebej ponudila še krožnik z domačimi 
mesninami, od koder so si na svoje krožnike 
nalagale še salamo, ocvirke, pašteto in vra-
tovino.
Nekaj časa so bile bolj ali manj tiho, le nekaj 
o dobrotah so momljale.
Ko so potešile lakoto, je prva vstala od mize 
Špela, za njo pa vse ostale. Lenobno so se 
pretegovale in se ozirale po okolici.
»Toda, če vprašaš mene, izgleda ta vajina 
domačija zaradi vseh teh, po tvojem mne-
nju hvale vrednih rastlin, nekoliko zane-
marjena,« je čez nekaj časa molk prekinila 
Andreja. »Tako lepe vrtnice imaš, ob njih pa 
bezeg!« je namignila Anki. »Pri mojih starših 
so že zdavnaj izruvali vse do zadnjega. Grm 
ribeza je prekrasen, ampak koprive ob njem 
res ne izgledajo privlačno! In fasada: poglej, 
kako so jo pokakale ptice. Preženi jih!« je 
svetovala.
»To pa ne! Saj sploh ne veš, koliko veselja mi 
prinašajo lastovke vsako pomlad! In kako se 
vsako leto znova razveselim kukanja kuka-
vice! Jo ve sploh kdaj slišite?« je gostiteljica 
nekoliko provokativno povprašala svoje nek-
danje prijateljice. 
Zakaj so se v tridesetih letih tako spremeni-
le? Ali pa se je mogoče ona? 
»Mislim, da te je to okolje postavilo za par 
desetletij nazaj! Saj taka čaranja in varjenja 
raznih čudodelnih zdravil vendar ne sodijo v 
današnji čas! Ali nič ne spremljaš dosežkov 
farmacije?« ji je vrnila zafrkljivost Andreja.
»To okolje te je res čudno spremenilo! Ali ni 
škoda časa in truda, ki si ga posvetila študiju, 
da si dosegla izobrazbo, ki ti zdaj, no, ne re-
čem, da ti ne koristi, toda nikakor ti ne daje 

ugleda, ki tvojemu stanu pritiče!« je suvereno 
pomagala kritizirati njen način življenja An-
dreji tudi Micka.
»Ubogi njeni otroci!« je sama zase dodala 
Špela.
»Kaj pa si jim ti rekla?« je vprašal Janko.
»Rekla sem, da mi je tako življenje všeč. Do-
končno pa sem jim zavezala jezik, ko sem jim 
razložila, da sem pred kratkim prebrala knji-
go Savine A. Ritter. Marsikaj koristnega sem 
izvedela iz njenih opisov, ko je s svojo mamo 
iskala modrosti življenja po celem svetu. Jaz 
se pač, namesto da rajžam po svetu, raje ozi-
ram malo nazaj. Kajti naši predniki so znali 
na tem mestu prav dobro živeti!«
»Dobro si jih ...« se je nasmehnil Janko in jo 
pobožal po laseh. Godilo ji je.
»Kako je že ime tisti, ki ni mogla pozabiti 
bika?« je spet vprašal Janko.
»Minka. Zakaj te ona tako zanima? Že dru-
gič si vprašal!«
»Zato, ker jo je dejstvo, da imamo »prirodno 
osemenjevanje«, tako zelo navduševalo! Kar 
verjeti ni mogla, da se lahko naše živali gre-
do čisto pravi seks. Zelo podrobno sem ji mo-
ral opisati, kako pogosto in na kak način se 
parijo. Potem je razložila, da je gledala na te-
leviziji poljudnoznanstveno oddajo, ki je pri-
kazovala izobraževanje afriškega plemena 
v Angliji. Najbolj si je zapomnila zgroženost 
tečajnika, ki je na neki farmi dojel, da se pra-
šiči ne smejo pariti, kot jih je volja, ampak jih 
osemenijo ljudje. Ona pa menda ni razume-
la, kaj se mu zdi čudno. Zdaj ve!«
Prešerno sta se zasmejala.
»Greva spat?!« jo je povabil. Takoj sta šla.
Po sproščenem, prijetnem ljubljenju sta obje-
ta sladko zaspala.
Morda sta sanjala o preživetem dnevu. Mor-
da sta v sanjah povedala dnevnim obiskoval-
kam vse tisto, kar bi jim morala, pa jim nista. 
Da imata rada blatne ceste in roso na bosih 
nogah ali na pravkar očiščenih čevljih – ker 
je voda vir življenja. Da imata rada krtine in 
gosenice in uši na vrtnicah, čeprav jima pov-
zročajo dodatno delo – ker jima vedno znova 
kažejo na bogastvo, ki nam ga nudi narava. 
Da imata rada čas, ko zmanjka elektrike, 
ker je to čas, ko ne moreš nič delati: stroji 
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ne delajo, ne moreš likati, računalnik je nem 
in tudi televizije ne moreš gledati; toda imata 
čas drug za drugega. Da sta ponosna na svo-
je otroke, ki si upajo na glas povedati, da so 
srečni, ker so zrastli na podeželju, kjer so v 
sobivanju z naravo pridobili čustva in delov-
ne navade, s pomočjo katerih so tudi v mestu 
bolj kos življenju kot njihovi mestni prijatelji. 
Da imata rada nerodnosti, ki zmanjšujejo ži-

vljenjsko udobje. Ker nas opozarjajo na naše 
okolje. 
Na NAS!                               Martina Podričnik

Martina Podričnik je s to zgodbo sodelovala na II. 
Čezmejnem dvojezičnem literarnem natečaju, ki ga je 
razpisala občina Pliberk za prebivalce devetih občin 
v »Deželi pod Peco«. Letošnja tema je bila Udobje ali 
okolje. Razvrščeni so bili v dve kategoriji: mlajši od 18 
let in starejši, v obeh pa sta bili še podskupini proza in 
poezija. 

LITERATURA - HUMOR

Oprostite mi, Črnjani, da vam vedno
bolj zamerim.

LJUBEZEN NA PAPIRJU

In spet je mimo leta kvartal, 
ne, nisem pozabil, sem preprosto zasral:
odlagal, prelagal, ideje iskal, 
na koncu pozabil, kam tekst bi vdel.

Očitno postal sem kar ornk zabit,
a ideje prinesla mi pasja je rit 
in njene prijazne, dišeče dobrote, 
ki izdajajo nam krajevne falote.

Veliko ljubezni, a malo skrbi, 
razkriva srce in razkriva ljudi, 
so pločniki vsi izdatno posrani, 
le psi so nam znani, a krivci neznani.

Niko

Ne, jaz že nisem, moj že ni bil … moja sploh 
ne kaka … jaz vedno počistim … 

KAJ PA, ČE NIHČE NE VIDI? Počistiš tudi 
takrat? 

Ne me fopat, še če vidim in opozorim, se spu-
stiš v smuk, baraba lažniva belosvetska, in 
vse poskušaš utajiti. Pri tebi je običajno tako, 
da očitno angelčki za vama trosijo nebeško 
sranje. Barabe nebeške!

In jaz imam najbrž privide, prisluhe in pri-

vohe? Tisti, ki niso bili pozorni in so dobrino 
poteptali, pa imajo še kaj več, kar prinesejo 
domov s sprehoda v čisto naravo.
Jaz imam najbrž le privide, ko ob vrnitvi na 
poti jasno vidim kakce, ki jih pred petimi mi-
nutami še ni bilo. In ob vsem tem sem imel 
pot ves čas na očeh, pa nobenega psa ni bilo 
videti, razen tebe in tvojega sralca.

In take mi kvantaš ravno ti, ljubitelj TV na-
nizank, nadaljevank in serijalk (glej, glej, in 
sem spet pri serijskem sranju!) o forenzikih, 
ki lahko le vzamejo vzorec blata tvojega psa 
in sline tega istega štirinožca – in eccccola 
ga!. Blato puščaš povsod po pločnikih in po-
teh, za slino je pa dovolj tvojemu sralcu dati 
povohati klobaso in bo vzorca za analizo, 
več kot je treba. 
Si pripravljen plačati stroške raziskave? 
Veš, forenzika je znanost in ni v sorodu s slo-
venskimi sodišči, ki poravnajo vsako krivdo 
in pustijo krivo vsako ravno linijo. Tu in pri 
tem ni cilemile. Ko si, no, sta, kriv, si kriv, no 
– sta kriva. 
 
Boš res privedel vso stvar na rob – opsss - v 
drek in tako daleč, da se bomo sprehajali po 
sranju tvoje lenobe, lažnivosti in nespoštova-
nju sokrajanov? 
In kakšna je tvoja ljubezen do psa, ki ga imaš 
na papirju tako zelo rad, v življenju pa niti 
enega samega kakca ali dveh na dan nisi 
pripravljen počistiti za njim?
 

= res tvoje vodilo =bite se?
Niko Brumen
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ODMEVI DAVNINE

V času zimskega kresa, v času sončnega 
obrata človek že od pradavnine spremlja 
boj med svetlobo in temo, mrazom in toplo-
to, zlimi zimskimi demoni in dobrimi pomla-
dnimi duhovi. S stoterimi prazniki in obredji 
že dolga tisočletja poskuša odganjati temo 
in mraz in si prizadeva priklicati svetlobo 
in toploto. Vzporedno s temi prizadevanji je 
človek po dolgih in napornih stoletjih raču-
nanja koledarja začetek novega leta postavil 
prav v čas zmage mladega Sonca nad zim-
sko temo in mrazom.             
December nosi latinsko ime, ki izhaja iz be-
sede decem – deseti. Po starem rimskem ko-
ledarju je bil to deseti mesec v letu, ker so 
Rimljani začenjali leto z marcem. Mesec je 
prvotno pomenil čas, v katerem je Luna (Me-
sec) naredila pot okoli Zemlje. To je bil čas od 
enega mlaja do drugega. Vendar so astrolo-
gi in astronomi, ki so se s koledarjem trudili 
od egipčanskih in rimskih časov dalje, lažje 
računali s sončnim in ne z luninim letom.                                  

DECEMBER
 
Slovenci imamo za mesec december lepo, 
staro ime gruden, ki je nastalo iz besede 
gruda, saj  v decembru zemlja v zmrznjenih 
grudah leži po polju.
    Decembra se sprašujemo, kako uspešno 
leto je za nami. Zanimivo pravzaprav, da 
se nikoli ne vprašamo, kako srečno leto je 
bilo, čeprav smo si bili takšnega voščili. Leto 
je bilo uspešno ali pa ne, morda pa nam je 
čas le dovolil nanizati nekaj biserčkov sreče. 
Kratkih trenutkov, ko se sprašuješ, ali je to 
že sreča, in če je, nas stisne strah pri srcu, 
češ ali ne bo prekmalu minila. Koliko nas bo 
ta sreča stala, pa ne v denarju, ampak v ti-
stem praznem stanju, ko je življenje pusto še 
toliko bolj, če si srečo okusil. Bi rekla, da je 
tako: več kot človek sreče okusi, bolj pogre-
ša njen sladki okus. Ali je sreča, tista prava, 
brezmejna, brez strahu, brez vprašanj, res 
povezana samo z ljubeznijo? In potemtakem 

z mladostjo? Do katerega leta smo še lah-
ko srečni, potem pa samo še zadovoljni, da 
smo dobili vnuka, da smo mladim pomagali 
do stanovanja, da se je družina ob prazniku 
zbrala pri domači mizi …? Ali ni tako, da nas 
vedno kaj malega boli ali skrbi, ko bi morali 
biti res samo srečni?
Pojem sreče je zagotovo povezan z dobrim 
počutjem in tu bolečina nima prostora in 
tudi ves tisti minus ne, ki ga bolezen povzro-
či na sluhu, vidu in gibanju. Popolno srečo 
nam kalijo tudi kakšni zapleteni in nerešeni 
odnosi z ljudmi. Kandidati za pravo srečo ni-
majo problemov z odnosi in zato človek ne 
sme biti prestar, kajti vsako leto se kakšen 
odnos še bolj skrha, kakšen človek še bolj od-
dalji. Medtem ko kuješ srečo na eni strani, 
te z druge strani opazujejo zavistneži, zato 
sreče ni dobro preočitno kazati. Ko si sre-
čen, srečo težko skriješ in z njo manipuliraš. 
Dogaja se, da v trenutku, ko bi morali biti 
srečni, čutite zadovoljstvo, da so se stvari do-
bro iztekle, in željo, da bi nam srečne zvezde 
še naprej svetile nad glavo. Človek, ki zara-
di bolezni izgubi nogo, ki mu vid služi zelo 
malo, ki namesto s svojimi ledvicami čisti 
strupe iz telesa s pomočjo dializnega apara-
ta, je objektivno gledano v dokaj žalostnem 
telesnem stanju. Zato je lahko nesrečen, za-
grenjen in brezvoljen. Pa ni, čeprav si mora 
vsak dan pripeti protezo, da lahko hodi, in 
mora vsak drugi dan za nekaj ur na dializo; 
pravi, da je njegovo ali njeno življenje pol-
no, bolj polno kot življenje marsikoga, ki mu 
ničesar ne manjka. Za doživljanje sreče v 
tem, da živiš, mora biti človek bolan, zelo bo-
lan, zelo prizadet zaradi bolezni. In bivati v 
neki povezavi z brezčasnostjo, ki leži onkraj 
zvezd, tam kjer nas čakajo naši najdražji, ki 
so že odšli od nas.
Vse to moramo premišljevati, ker smo ljudje 
in nam je dan razum. Iz tega premišljevanja 
se lahko iztisne sreča. Iz zornega kota mla-
de matere, ki srečno doji svojega malčka in 
mu zre v oči, tako kot zre dojenček v njene. 
V tem pogledu je sreča v mlečnem otroškem 
vonju in občutku, da si nekomu tako potre-
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ben, da brez tebe ne more živeti. To je pra-
va, čista sreča, sreča materinstva, komur je 
dana. In če lahko zelo prizadet in bolan člo-
vek vsak dan posebej reče, da je srečen, ker 
živi, je to prava hvalnica življenju. Življenju, 
ki je dar. Kajti tisoče oblik, razlogov in smi-
slov ima naše bivanje, ki mu ni enakega na 
svetu.

DAR ŽIVLJENJA

Bliža se božični čas in čas obdarovanja. Vsi 
naj bi se našli v krogu svojih družin, se vese-
lili novih uspehov in izkušenj, ki smo jih pri-
dobili v tem letu, ali pa zaradi neuspeha pri-
čakovali izboljšanje z jutrišnjim dnem. Tako 
začenja  svojo zgodbo o sreči, ki  me je zelo 
ganila, Franc Jerman iz Črnomlja in razgri-
njam jo pred vas …
»Leto se zaključuje za mnoge z mešanimi 
občutki, jaz in moja družina pričakujemo 
božično-novoletne praznike brez želja. Po 
večletnem dializnem zdravljenju, vseh teža-
vah in zapletih sem bil nedavno obdarovan 
s transplantacijo ledvice. Že v času čakanja 
sem si zastavljal vprašanja o darovalcu, o 
kratkosti in minljivosti, o hvaležnosti in po-
nižnosti. Po uspešno prestani transplantaciji 
so ta vprašanja stalnica v mojih mislih. Kdaj, 
kje in kako se zahvaliti? Vse napisane in izre-
čene besede ne odtehtajo prejetega daru in 
nove življenjske priložnosti. Transplantacija 
je točka, kjer se najbolj neposredno stikata 
noč in dan, žalost in sreča, konec in začetek, 
smrt in življenje.
Dragi darovalec! Tvoj neprecenljivi dar je po-
stavil moje življenje ponovno na noge. Tvoje 
plemenito dejanje me preveva z nepopisno 
hvaležnostjo. Na enem mestu je stenj dogorel, 
na drugem je ogenj vzplamtel. Ti si v meni in 
boš z mano naprej. Skupaj bova užila sonč-
ne žarke. Skupaj bova pustila sledi v svežem 
snegu. Draga družina darovalca! Čutim z 
vami, moje misli imajo neko svojo predstavo 
o vas in pogosto sem z vami. Ob tem težko go-
vorim o svoji sreči. Moje življenje in življenje 
moje družine je ponovno trdno na nogah. Ni 

besed, s katerimi bi lahko opisal svojo neiz-
merno hvaležnost. Morda le toliko, da me v 
trenutkih, ko sem sam, ko hodim po gozdu in 
mi pod nogami šelesti posušeno listje, ko se 
sam vozim v avtomobilu, ko gledam zvezdno 
nebo nad seboj in ko slišim meni znano me-
lodijo, zajame posebna hvaležnost in mislim 
na vas, čeprav ne poznam vašega imena in 
mi ni znana vaša podoba. Vse lepe, najlep-
še trenutke preživljam z vami, to so trenutki 
majhnih radosti in neizmerne hvaležnosti. 
Draga moja otroka in žena! Bili ste potrpe-
žljivi, pogumni, močni. Vaša podpora in lju-
bezen sta me vodila kot zvezda danica do 
cilja. Starši, sorodniki, prijatelji in vsi dobri 
ljudje, vse vaše dobre želje, misli, molitve … 
so bile dragocene in so vplivale na moje po-
čutje in me polnile z energijo, iz vsega srca 
se vam toplo zahvaljujem …«
O življenju govorijo ljudje, ki so zboleli in se 
ob tej hudi izkušnji naučili, da je najpomemb-
nejši dan, ki ga živimo, ker nikoli ne vemo, 
kaj bo jutri. Žal mimo mnogih življenje teče, 
brzi in težko bi ujeli brzovlak. Nekateri pa ži-
vijo tako, kot bi se vse ustavilo. Počasi in pre-
vidno. Vedno imam občutek, da imajo časa 
na pretek in poznajo celo besedo dolgčas.

Preden pa se od vas, dragi bralci, poslovim, 
se želim zahvaliti, da me berete in o tem, kar 
pišem, z mano poklepetate. Če mi bo dano, 
se bom trudila tudi vnaprej.
Svet namreč lahko gradimo le skupaj ali 
tako, kot je rekel Dalajlama: »Živimo zelo te-
sno skupaj. Zato je naš osnovni smoter, da 
pomagamo drug drugemu. Če ne moremo 
pomagati, pa vsaj ne škodujmo.«
Razdajati se, naučiti se biti strpen, upošteva-
ti druge in jim izkazovati priznanje, ohranja-
ti duhovno gibkost za zorenje in učenje – vse 
to poraja srečo, harmonijo, zadovoljstvo in 
ustvarjalnost. (Jack C. Jewell) 
           Vse to so lastnosti bogatega življenja, 
vse to vam iz srca voščim v prihajajočem 
letu.

Vaša LENČKA  
Viri: Vlasta Nussdorfer, Darja Lovšin
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

odbor: Janez Praprotnik, Marjeta Burjak, Gvido Jančar
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Naklada 1400 izvodov, december 2011.

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 reševalec prejšnje križanke Ivan Koritnik, Javorje 8, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu bodo podelili praktično nagrado.


