
1

December 2020,  št. 74

• Nagovor županje:
Z optimizmom
v novo leto 2021

• Gradnja čistilne 
naprave v polnem teku

• Črna, turistična 
destinacija, da ali ne?

• Življenje in delo v 
času koronavirusa

• Intervju z Rokom Šušlom, 
poveljnikom PGD  Črna

•Iz dnevnika Igorja
Radoviča:

Stebri Romsdala
• Ob 100-letnici plebiscita

OBČINA
ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101, 2393 Črna

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

 F
ot

o:
 B

or
is

 K
eb

er
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

S
R

E
Č

N
O

 2
02

1



2

NAGOVOR ŽUPANJE

Z OPTIMIZMOM V NOVO LETO 2021

Leto 2020 se počasi izteka. Najbrž si večina 
ljudi želi, da bi ga bilo čim prej konec, saj si 
takšnega življenja, polnega bojazni, odreka-
nja, samoizolacije, nesrečevanj, brez vsakih 
kulturnih in športnih prireditev, ne znamo 
predstavljati. Zato z novim letom prihaja 
novo upanje in verjamem, da nam bo s skup-
nimi močmi uspelo premagati tega nevidne-
ga, a zelo zahrbtnega sovražnika, ki nas 
razdvaja in vliva toliko strahu. 
Tudi zato smo v letošnjem prazničnem de-
cembru še dodatno okrasili naš kraj. Že prej 
lepa Kovačeva pešpot je postala pravljična, 
z željo, da bi s sprehodom po njej začutili to-
plino bližajočih se praznikov, predvsem pa, 
da v nas vlije optimizem, ki ga vsi potrebu-
jemo. Ob tem pa nismo pozabili tudi na vse 
tiste, ki v teh časih še bolj potrebujejo pomoč. 
Razdelili smo enkratne denarne pomoči 
tistim, ki so se znašli v nezavidljivih okoliš-
činah, pa tudi izredne pomoči. S skupino 
»Starejši za starejše« že nekaj let sodelujemo 
pri praznični obdaritvi tistih, ki po njihovem 
mnenju pomoč najbolj potrebujejo. Lansko 
leto smo skupaj z Društvom prijateljev mla-
dine pričeli z zbiranjem daril za starejše, 
ki so se jih zelo razveselili, in s tem nadalju-
jemo tudi letos. Prav tako z vso skrbnostjo 
skupaj z ravnateljem osnovne šole gleda-
mo, da nihče od naših otrok ne bi živel v 
pomanjkanju, ter poskušamo pomagati po 
naših najboljših močeh. Zame je vselej v 
ospredju človek in na tak način želim vedno 
delovati.  Seveda ob tem ne smemo pozabi-
ti humanitarnih organizacij v našem kraju. 
Krajevna organizacija Rdečega križa Črna 
in Žerjav ter Karitas so tiste, ki si zaslužijo 
pohvalo za vse, kar naredijo za sočloveka. 
Prav tako velika hvala štabu Civilne zaščite 
in Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki so 
v tej situaciji še posebej v veliko pomoč. Kot 
so v veliko pomoč vsi zaposleni v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo, ob soočanju z 
virusom, ki so ga vmes že premagali, pa je 

znova silovito udaril. Ampak mi verjamemo 
v njih in njihovo težko ter odgovorno delo ter 
v končno zmago. 
Smo pa zmagovalci na številnih področjih 
vsi Črjani. Turistična zveza Slovenije je letos 
ponovno prepoznala naš kraj kot »Najlepše 
trško jedro«, drugo mesto pa smo dosegli v 
kategoriji »Najlepši izletniški kraj«, ki ga je 
v tem letu, predvsem zaradi Olimpline, obi-
skalo izjemno veliko turistov. Ta številka bi 
bila še veliko večja, če ne bi zopet »udarila« 
korona. Ampak, kot že rečeno, prihaja pri-
jaznejše leto. 
Podaljšali pa smo tudi dva, že prej prido-
bljena naziva. Ponovno smo postali Prosto-
voljstvu prijazna občina in Branju prijazna 
občina, kar nas še posebej veseli, saj bomo 
kmalu predali svojemu namenu prenovljeno 
knjižnico.
Pristopili smo tudi k projektu »Občina brez 
plastike«, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in 
prostor, saj si želimo, da bi plastične stvari 
čim manj obremenjevale naše okolje. Zato 
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ste poleg Črjanskih cajtng prejeli vrečko iz 
blaga za nakupe v trgovini kot majhen ko-
rak v borbi za prihodnost brez nerazgrad-
ljive plastike. 
Sama sem sredi tega leta prevzela predsedo-
vanje Svetu koroške regije, ki ga sestavljamo 
županji in župani koroških občin. Svet koro-
ške regije je posvetovalni organ in hkrati šči-
ti interese celotne regije. Doslej smo imeli že 
kar nekaj sej, kjer so sodelovali tudi pristojni 
ministri in na katerih smo se vedno zavze-
mali za razvoj Koroške. Ena izmed pomemb-
nih vsebin je bila tudi izgradnja širokopasov-
nega omrežja na območju belih lis, za kar 
smo poslali pobudo na vlado RS, da naj iz-
gradnjo vključi med protikoronske ukrepe. 
V teh razmerah je namreč življenje brez 
digitalnih možnosti komuniciranja še toliko 
težje, tako za otroke, dijake in študente, kot 
tudi za zaposlene. Dobili smo odgovor, da so 
pobudo odstopili v reševanje Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mi-
nistrstvu za javno upravo; obe sta pristojni 
za to področje. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v začetnih mesecih 
drugega leta napoveduje nov, bolj ustrezen 
razpis za operaterje. Verjamemo, da se bo 
z vztrajanjem premaknilo tudi na tem zelo 
pomembnem področju, predvsem za prebi-
valce, ki živijo na podeželju koroških občin 
in jim bo s tem omogočena življenjsko po-
membna povezava. Zelo pomembna je tudi 
pobuda, da se Koroška vključi v upravičeno 
območje koriščenja sredstev preko Sklada 
za pravičen prehod, še pomembnejša pa, da 
mora biti Koroška samostojna pokrajina. 

Pobuda, da se spremeni način financiranja 
občin po Zakonu o financiranju občin na 
način, da se povratna sredstva spremenijo v 
nepovratna, pa je že postala realnost.
Kljub izredni situaciji zaradi številnih omeji-
tev, ki jih povzroča koronavirus, pa smo bili 
vseeno zelo aktivni tudi v našem kraju. Grad-
nja čistilne naprave zelo napreduje, končali 
smo obnovo kar nekaj odsekov cest, prenovi-
li knjižnico, uredili Fajnc konc in sprejeli Ob-
činski prostorski načrt, ki določa strategijo 
prostorskega razvoja naše občine in je eden 
izmed najpomembnejših aktov občine. Za-
gotovili smo financiranje vzgoje in izobraže-
vanja, razdelili socialne transferje, dali vsa 
sredstva športnim in kulturnim društvom 
ter zagotavljali financiranje posrednih pro-
računskih uporabnikov. Kljub težkemu letu 
se je zgodilo tudi veliko lepega. Ena izmed 
teh lepih stvari je bilo tudi odprtje Studia le-
pote Angelika, ki ga je odprla mlada podje-
tnica Angelika Kumer, ki pa se je tako kot 
večina obrtnikov in podjetnikov v sedanji si-
tuaciji znašla v nezavidljivem položaju. Tudi 
zaradi vseh teh, pa tudi zaradi nas vseh, si  
želimo čimprejšnjo vrnitev v normalno živ-
ljenje in s tem odpravljanje številnih težav,   s 
katerimi se soočamo zaradi omejitev, ki jih 
povzroča še vedno neobvladljivo širjenje vi-
rusa.
A novo leto, ki nezadržno prihaja, prinaša 
novo upanje, nove načrte, nove želje. Naj bo 
prijazno do vseh nas! Srečno in zdravo 2021! 

Županja Romana Lesjak

Občina Črna na Koroškem je v okviru akcije 
Moja dežela - lepa in gostoljubna 2020, kjer 
se izbirajo najlepši in najgostoljubnejši kraji 
po Sloveniji, prejemnica kar dveh priznanj - 
1. mesto v kategoriji trška jedra in 2. mesto v 
kategoriji izletniški kraj. Hvala vsem kraja-
nom, ki se trudijo za urejenost in prepoznav-
nost kraja, saj so priznanja skupen dosežek 
vseh nas.
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KS ŽERJAV

Prof. Ivanka Stopar je prejela nagrado Republike 
Slovenije na področju šolstva za življenjsko delo. 
Čestitamo.

KO SE ČAS USTAVI

Počasi se bomo začeli pripravljati na zimo, 
pa se med nami še vedno širi virus covid 
19, ki mu ni videti konca. Na ljudeh še ved-
no pušča hude oblike bolezni in strah, ki je 
razumljiv. Vsak dan poslušamo in gledamo 
po tv, kaj za sabo pušča ta bolezen, ki je ne-
nazadnje ohromila cel svet. Tudi v naš lep 
kraj se je prikradla . S strani NIJZ-a smo bili 
seznanjeni z zelo veliko omejitvami, ki so 
nam narekovale velike ovire tako,  da  pri-
reditev nikakor ni bilo možno izpeljati. To je 
bil za KS Žerjav kar hud udarec, saj smo si 
vseskozi prizadevali, da bi se v kraju nekaj 
dogajalo.  Pa smo  kljub temu bili pridni. De-
lali smo stvari, ki ljudem niso tako vidne, so 
pa za kraj sila pomembne, saj skozi celo leto 
renoviramo naš simbol kraja Delavski dom. 
Na stopniščih pred Delavskim domom smo 
namestili dve novi ograji, zamenjali smo ra-
diatorje, ki so bili v okvari.  Ob tej priliki bi 
se rad zahvalil donatorju, ki pa ne želi biti 
imenovan. Začeli smo z zamenjavo oken v 
spodnjih prostorih doma. V angleškem par-
ku pri vstopu v kraj skupaj z Občino Črna 
urejamo prostor, ki nam bo vsem v ponos. 
Pri gradnji ceste skozi Žerjav Občina Črna 
skupaj s Krajevno skupnostjo Žerjav sode-
luje pri deležu nakupa avtobusnih postaj, 
ki prav lepo polepšajo kraj, in pa pločnika. 
Skratka, delamo, kakor nam pač dovoljujejo 
razmere. Rad bi se zahvalil županji Romani 
Lesjak za dobro sodelovanje,  članom sveta 
KS Žerjav za veliko pomoč pri delu v kraju. 
V tem letu sta nas zapustila dva velika člove-
ka, ki sta vsak po svoje zaznamovala in pus-
tila globok pečat v življenju in delo v kraju. 
V začetku poletja se je od nas poslovil prvi 
predsednik Krajevne skupnosti Žerjav Mar-
ko Alojz. V mesecu novembru pa dolgoletni 
predsednik Krajevne skupnosti Žerjav in 
predsednik Društva tabornikov, Rod Pogo-
revc Peter Raztočnik. Naj jima bo lahka ko-
roška zemlja. 

Prihaja prijeten čas dogodkov in družinske 
harmonije.
Želim vam, da bi ga preživeli in doživeli v os-
rečujočem okolju. Vaš korak v novo leto 2021 
naj ne bo negotov, ampak trden in zanesljiv 
z upanjem na lepo prihodnost!

Predsednik KS Žerjav
Alojz Zmrzlikar 
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FOTOREPORTAŽA

KOMUNALNA DELA

Izgradnja čistilne naprave

Asfaltiranje cesto ob  gostilni Rešer

Izgradnja opornega zidu na cesti v Toplo

Asfaltiranje ceste v Žerjavu

Asfaltiranje ceste proti pokopališču

Izgradnja parkirišča za trgovino Mercator
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Ureditev kanalizacije na Lamprečah

Izgradnja mostu pri Prauhartu
Mojca Dimnik

Rekonstrukcija ceste nasproti OŠ (Pledra vas)

Rekonstrukcija ceste na Pristavi, ulica nad nogo-
metnim igriščem

FOTOREPORTAŽA
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DELOVANJE MEDOBČINSKEGA
REDARSTVA 

Medobčinsko redarstvo Mežiške doline je 
prekrškovni organ na celotnem območju ob-
čin ustanoviteljic in pokriva pet občin: Rav-
ne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na 
Koroškem in Dravograd (priključitev v letu 
2020). 
Redarstvo deluje v skladu z Zakonom o ob-
činskem redarstvu, Zakonom o prekrških, 
Zakonom o splošnem upravnem postopku, 
Zakonom o pravilih cestnega prometa, Za-
konom o cestah, Zakonom o varstvu javnega 
reda in miru, Zakonom o omejevanju upora-
be tobačnih in povezanih izdelkov, in sicer 
glede prepovedi kajenja v vseh zaprtih jav-
nih in delovnih prostorih ter v vseh vozilih v 
navzočnosti oseb, mlajših od 18 let,  ter vseh 
drugih zakonov in občinskih odlokov v dolo-
čilih, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora.
V skladu z določili Zakona o prekrških vo-
dimo prekrškovne postopke z izdajanjem 
odločb in plačilnih nalogov v primerih ugo-
tovljenih kršitev zakonskih določil in določil 
občinskih predpisov iz dodeljenih pristojno-
sti ter upravne postopke v skladu z Zako-
nom o splošnem upravnem postopku in od-
ločamo o podanih ugovorih in zahtevah za 
sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper 
izdane odločbe o prekrških oziroma plačil-
ne naloge v prekrškovnih postopkih v okvi-
ru svojih pristojnosti, opozarjamo na nepra-
vilnosti in pomanjkljivosti z drugih področij 
dela upravnih organov, ki so ugotovljene ob 
terenskem delu.
Temeljne naloge občinskih redarjev so opre-
deljene v Zakonu o občinskem redarstvu, 
to so: nadzorovati varen in neoviran cestni 
promet v naseljih, varovati ceste in okolje 
v naseljih in na občinskih cestah zunaj na-
selij, skrbeti za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih površi-
nah, varovati javno premoženje, naravno in 
kulturno dediščino, vzdrževati javni red in 
mir. 

Delo in pristojnost občinskih redarjev pa sta 
določena tudi v občinskih odlokih. V odlo-
kih je med drugim prepovedano točenje in 
uživanje alkoholnih pijač izven prostorov, ki 
so določeni za točenje alkoholnih pijač, par-
kirati tovorna vozila na javnih površinah, 
razen za čas opravljanja del. Ravno tako je 
prepovedano voditi pse na otroška igrišča 
ali v bližino šol in vrtcev ter puščati iztrebke 
domačih živali na javnih površinah. Vodnik, 
ki vodi psa ali drugo domačo žival po nave-
denih površinah, je dolžan ustrezno počistiti 
iztrebke ter uporabljati za to označene koše 
oziroma tam, kjer le-teh ni, zabojnike za mo-
kre komunalne odpadke
V občini Črna na Koroškem delujemo že 
od 2014. leta in največ kršitev zaznamo pri 
ustavljanju in parkiranju vozil, in sicer na lo-
kacijah, kjer ni signalizacije, ki bi to izrecno 
prepovedala. To je na avtobusnih postajah, 
križiščih, krožiščih, pločnikih na ali pred 
prehodi za pešce ter na vozišču v naselju, 
kjer poteka dvosmerni  promet in ločilne 
črte niso vrisane.
V Centru občine so najbolj pogoste kršitve 
pravil cestnega prometa s parkiranjem in 
ustavljanjem na avtobusnih postajališčih, 
saj vozniki s svojimi vozili ovirajo javni po-
tniški promet. Zakon o pravilih cestnega 
prometa v 8. alineji 5. točke 65. člena določa, 
da je prepovedano parkiranje in ustavljanje 
na zaznamovanem mestu na vozišču ali na 
zaznamovani niši, ki je rezervirana za av-
tobuse ali avtotaksi vozila. Zaradi vstopa 
ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na 
postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni 
oviran javni prevoz potnikov v cestnem pro-
metu. Na postajališčih zunaj vozišča lahko 
ustavljajo in parkirajo policisti in občinski 
redarji pri opravljanju svojih nalog, če s tem 
ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem 
prometu. 
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Največji problem, na katerega opozarjamo 
že od samega začetka, je najbolj prometna 
cesta v centru, kjer sta trgovinska obrata, 
cesta proti Koprivni. Vemo, da je zadnjih 100 
let navada in običaj domačinov, da se tukaj 
obstoji na cesti in skoči po malenkosti. Pro-
blem pa je nastal sedaj, ko se število prome-
ta neprestano veča. Avtomobilov skozi Črno 
proti Koprivni je v primerjavi izpred 100 let 
in danes dosti več, še posebej pa se je zara-
di razvoza lesa zadnji dve leti na tej cesti 
povečal težki tovorni promet. Poleg tega se 
povečuje promet na račun turistov, ki jih bo 
glede na dober razvoj na turističnem podro-
čju Črne vedno več. Medobčinsko redarstvo 
je v zadnjih letih izdalo precej opozoril, tako 
ustnih kot pisnih, in menimo, da z mehkimi 
prijemi ne bomo mogli spremeniti dolgotraj-
nih in običajnih navad domačinov. Zaradi 
povečanja prometa na račun turistov ter za-
radi težkega tovornega prometa bomo mo-
rali občinski redarji poskrbeti v prvi vrsti 
za varnost vseh udeleženih v prometu na 
tej cesti, s tem da bomo začeli izdajati glo-
be za naveden prekršek. Zato apeliramo na 
vse domačine, da je tukaj na tej cesti z obeh 
strani postavljen prometni znak, da je pre-
povedano parkiranje in ustavljanje, za kate-
rega je ob neupoštevanju le-tega predvidena 
globa v višini 80 €. V kolikor ta globa ne bo 
pripomogla k temu, da se spremeni nava-
da in krajevni običaj, bomo občinski redarji 
primorani pisati višjo kazen, saj poleg pro-
metnega znaka za prepovedano parkiranje 
in ustavljanje na tej cesti poteka dvosmerni 
promet in ločilne črte niso vrisane  (12. aline-
ja 5. točke 65. člena ZPrCP) in bo sledil stek 
obeh prekrškov, za kar je predvidena kazen 
v višini 120 €.
Da se v Črni parkira, kjerkoli je prosto, je 
krajevni običaj in lep primer tega je, nikjer 
na svetu viden, parkiranje v krožišču. Tukaj 
občinski redarji zaznavamo precej kršitev, 
ki pa so nedopustni, tako po Zakonu o pra-
vilih cestnega prometa kot po zdravi kmečki 
pameti. Krožni promet je namenjen temu, da 

promet teče nemoteno in brez zastojev, tako 
da vsaka površina, ki je prosta in ni cestišče, 
ni namenjena parkiranju in ustavljanju, am-
pak večji pretočnosti prometa. Na tem mes-
tu bomo občinski redarji vsekakor zelo po-
zorni in prekrške strogo sankcionirali.  
Pogosto opazimo tudi kršitve Zakona o ce-
stah, in sicer z nameščanjem ali odlaganjem 
lesa, opeke, zemlje, drugega materiala ali 
predmetov v cestnem svetu, pogosto prihaja 
do onesnaženja cestišč javne ceste z zemljo 
ali blatom iz vozil, ki  se vključujejo v promet 
na javno cesto. V spomladanskem času smo 
izdali tudi nekaj opozoril glede na prepoved 
vožnje zaradi odjuge, saj vozniki tovornih 
vozil niso upoštevali prepovedi vožnje na 
takšni cesti.  
Precej opozoril smo izdali tudi na podlagi 
Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), saj izvajamo 
nadzor nad skrbniki psov, ki morajo zago-
toviti fizično varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu.

V prihodnje bomo tudi začeli izvajati večji 
nadzor na območju kratkotrajnega parki-
ranja, na t. i. »modri coni«, kjer je dovoljeno 
parkiranje največ za 2 uri, to območje se za-
enkrat nahaja za občinsko stavbo in v ulici 
Kovač. Ob prihodu morate na kakršen koli 
način označiti čas prihoda na vidnem mestu 
v vozilu (armaturna plošča) ter po izteku do-
voljenega časa vozilo odpeljati. 

Vsekakor pa si na Medobčinskem redarstvu 
želimo, da bi v prvi vrsti delovali predvsem 
v smislu ozaveščanja in izobraževanja obča-
nov, tako da si bomo skupaj z njimi prizade-
vali za red na vseh javnih površinah, tako 
na prometnih površinah, površinah za par-
kiranje, površinah za prosti čas in šport, in s 
tem skupaj ustvarjali okolje, ki je prijetno za 
bivanje tako domačinom kot vedno dobrodo-
šlim obiskovalcem vašega lepega kraja.

Urška Klemen, občinska redarka
Irena Došen, vodja redarstva
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ČRNA - TURISTIČNA DESTINACIJA, DA ALI NE?

NOVOLETNI RAZMISLEK

Kolikor časa že živim v Črni (in to je dobrih 
petdeset let) in kolikor mi objektivnost spo-
mina seže nazaj, vem, da smo stalno govo-
rili (in govorimo tudi sedaj), da Črna mora 
biti, da je turistični kraj. Pa se v teh desetle-
tjih žal nismo vidno in uspešno premaknili 
kam naprej. Takrat ko smo mi že govorili in 
sanjali o turizmu, npr. o Kopah še ni bilo ne 
duha ne sluha. V primerjavi Črna – Slovenj 
Gradec bi mi vsi in tudi zunanji opazoval-
ci pri razvoju turizma in umestitvi turistič-
ne destinacije dali prednost Črni. In kje so 
Kope danes! 
Da je razmišljanje in izhodišče in realen 
okvir za katerokoli turistično destinacijo 
opravičeno, morajo biti izpolnjeni vsaj trije 
osnovni pogoji:
A - Kraj, destinacija mora imeti osnovne 
pogoje, tj. naravne danosti, na katerih bo 
lahko razvijal turistično dejavnost. In potem 
na teh danostih razvijati tiste vsebine, ki so 
kompatibilne z danostjo narave, npr. ne mo-
reš razvijati kolesarstva, če imaš samo prek-
mursko ravnino, ne moreš razvijati term, če 
imaš samo mrzlo vodo. Druga danost pa so 
seveda ekonomsko-finančne zmožnosti, kjer 
si z veliko denarja lahko privoščiš vse, npr. 
v Arabskih emiratih sredi tropov postaviš 
smučarske proge. Pri nas na takšne mož-
nosti seveda ne moremo niti sedaj niti v neki 
daljši prihodnosti računati. Torej smo odvis-
ni izključno od prve možnosti, od naravnih 
danosti.
B - Ko je jasno, katere bodo (so) smeri turi-
stičnega razvoja, je potrebno celotno dejav-
nost kraja prilagoditi temu; kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni načrti, vsa turi-
stična ponudba, promocije, prireditve, rekla-
ma, usposabljanje kadrov, vlaganja morajo 
temeljiti na poenotenem konceptu, z edinim 
najpomembnejšim ciljem: graditi promocijo 
in prepoznavnost destinacije, npr. še tako 
velike naravne danosti in pridnost ljudi se 
ne morejo oplemenititi, če jih navzven ne 

prodaš z dokaj agresivno reklamo. To po-
trjuje dejstvo, ki ga poznamo vsi: na dopust 
ali potovanje vedno gremo na osnovi neke 
reklame, ki nas je osvojila. Nobena stvar na 
svetu se praviloma ne prodaja sama po sebi, 
le malokatere nadvse atraktivne turistične 
znamenitosti, a takšnih mi, žal, seveda ni-
mamo. In v ta poenoten koncept morajo biti 
vpeti vsi aktivni dejavniki v kraju. V Črni je 
v preteklosti steklo kar nekaj dobrih parci-
alnih turističnih aktivnosti (tu ne mislim si-
cer dobrega Turističnega tedna, ki ima sicer 
evidentno napačno ime; glede na vsebino in 
obisk je to dejavnost, ki je namenjena pred-
vsem domačinom in ne turistom; turisti v 
Črno praviloma ne bodo prišli zaradi Turi-
stičnega tedna, temveč zaradi drugih atrak-
cij in zanimivosti, ki jih bomo ponudili; če 
pa že bodo v Črni, si bodo seveda z zanima-
njem ogledali kakšno prireditev tega tedna), 
ki pa so potem bile bolj ali manj prepuščene 
same sebi oz. bolj ali manj uspešnemu pre-
živetju. Pa so se potem počasi izpele, ko je 
popustil začetni entuziazem. Velika in uspe-
šna izjema so Gradovi kralja Matjaža, ki so 
dejansko prava prireditev za turiste in tudi 
dobro prepoznavna; zato jo je potrebno stal-
no nadgrajevati. A ne s kakšnimi »revolucio-
narnimi« posegi, temveč s postopnimi, kom-
patibilnimi aktivnostmi, ki bodo nadgradnja, 
ne pa sprememba osnovne ideje. Prireditev 
Najevska lipa je izgubila začetno aktualnost, 

Črnjani v ferati v Dolomitih
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ni pa uspela najti svoje nadgradnje in prila-
gajanja, da bi bila še naprej turistična atrak-
cija; nujno potrebuje modifikacije, predvsem 
v smislu, da bo to vse bolj etnografska prire-
ditev, grajena na materi vseh lip, in manj po-
litična, ker je pač v naši družbi z leti politični 
naboj popustil. In je mogoče celo prav tako, 
saj turizma na kaže graditi na kakršnikoli 
politični zaslombi. Za druge poskuse pa je 
umanjkala močna in trajna podpora celotne 
skupnosti. Vsaka turistična dejavnost mora 
biti namreč vsestransko podprta - s strani 
občine, društev, gostincev, trgovin, stanoda-
jalcev, tudi lokalnega gospodarstva in podje-
tništva idr. Vsi se morajo v turistični dejavno-
sti videti. Občina z nekim organom ali službo 
pa mora biti koordinator dogajanja. Utopi-
ja? Nikakor ne, temveč edina garancija, da 
bo turizem zaživel. Samo malo čez mejo je 
treba stopiti, da bi to videli v praksi. Vsi us-
pešni turistični centri se s skupno reklamo 
in promocijo celotnega kraja (turističnega 
centra) prodajajo na trgu. V avstrijskih, švi-
carskih in tudi drugih turističnih krajih si ne 
moreš zamisliti, da boš v kraju prosperiral 
s kakršnokoli dejavnostjo, če ne boš tako ali 
drugače vpet tudi v aktivnost turizma oz. v 
pomoč pri izvajanju turistične dejavnosti. Za 
takšno družbeno klimo in razmišljanje po-
sameznikov pa je potreben čas in sistema-
tično delo odgovornih za razvoj kraja. Zelo 
dober vzgled dobre športne prireditve (ki pa 
za kraj pomeni turistično prireditev, s široko 
odmevnostjo, doma in v tujini) je bil lansko-
letni Ultra trail K-24. Prireditev, ki si zasluži 
vso pozornost in podporo Občine v najšir-
šem smislu, saj predstavlja enega izmed pre-
bojev turističnega razvoja našega kraja, kot 
ga želim prikazati v tem prispevku. V občin-
ske meje je posegla tudi prireditev Enduro 
world series, pa Black hole. Organizatorji le-
-te sicer niso bili iz naše občine, a so se poka-
zale lepote in zanimivosti naše občine širši 
mednarodni javnosti. Zato je živ interes za 
to aktivnost v naši občini več kot zaželen.  
C - In nenazadnje turistična infrastruktura. 
Nobene ideje in razvoja ne moremo uresni-

čiti, če ni za vrsto turizma, ki naj bi se razvi-
jal (se že razvija) na razpolago primerne in 
potrebne infrastrukture, npr. ne morem raz-
vijati smučarskih skokov, če nimam skakal-
nice, ne morem razvijati plavanja, če nimam 
bazena. V Črni imamo trenutno zelo malo 
potrebne infrastrukture za kakršenkoli tu-
rizem; pri tem so osnova od osnove spalne 
kapacitete. Na tem segmentu je to, kar smo 
uspeli narediti, predvsem zaprtje hotela. 
Brez teh kapacitet pa je razvoj turizma le v 
pobožnih sanjah. Odpreti je torej potrebno 
hotel! Pa bog ne daj, da bi spremenili nje-
govo dejavnost (kot v Mežici), ker potem do 
hotela zlepa nikoli več ne bomo prišli; tako 
pa je upanje, da enkrat mogoče le bomo. 
Če je torej odprtje hotela trenutno prevelik 
zalogaj, je potrebno razvijati oddajo sob. 
Razvijati je potrebno miselnost krajanov, da 
Črna ni več samo industrijski kraj in da bo 
v prihodnosti samo od tega živela, kot je v 
preteklih sto in več letih. Oddaja sob je lahko 
glavni ali pa samo postranski zaslužek neke-
ga gospodinjstva. Vložek v turistične sobe ni 
velik finančni zalogaj niti ne predstavlja ka-
kšnega posebnega tveganja. Postopoma kot 
se bi širila turistična ponudba, bi se odpirale 
sobe. Naslednje nujno potrebne nočitvena 
kapacitete so kamp in postajališče za avto 
dome in pa vse bolj aktualen glamping (bi-
vanje v naravi v bolj luksuznem stacionar-
nem šotoru ali preprosti leseni hiški).To je 
infrastruktura, brez katere danes ne more 
preživeti noben turistični kraj; še manj pa se 

Ena ferata bo speljana pod Olimpine
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more nekdo v fazi razvijanja turizma vpisati 
na turistični zemljevid Slovenije. In niti naj-
manj za tuje turiste, ki morajo tudi biti (ali 
celo predvsem) ciljna publika; saj oni danes 
bolj kot Slovenci iščejo mirne in neokrnjene 
kotičke, ki jih je v naših dolinah in hribih kar 
nekaj in pri tem najraje bivajo na vse drugač-
ne načine kot pa v betonski hiši. Prostorske 
možnosti za kamp in postajališče v kraju so, 
prav tako potencialne možnosti za glamping. 
In kdo bi vse to postavljal? (Finančni vložek 
v to ni hudo visok.) Seveda posamezniki. In 
kdaj bodo le-ti za to zainteresirani? Takrat, 
ko bodo videli, da se bo to izplačalo, ko bodo 
videli, da se na področju turizma v kraju 
nekaj uspešnega in usmerjenega dogaja. 
Druga plat infrastrukture pa je tista, ki je 
vezana na konkretne vsebine ponujenih tu-
rističnih dejavnosti. Te, ki se občini ponujajo 
glede na naravne danosti in o njih beremo 
v nadaljevanju, ne zahtevajo astronomskih 
sredstev za zagon turističnega utripa, kar 
veliko pa jih že celo imamo.
Pravega in uspešnega turizma si ne more-
mo zamisliti, če le eden od navedenih treh 
pogojev umanjka!
In kako je z njimi v našem kraju? Namen 
tega zapisa ni v tem, da bi hvalili tisto, kar 
že je (in nekaj je), ker s tem ne bomo naredi-
li nobenega preboja naprej; temveč kritičen 
pregled tistega, česar ni in kar bi moralo 
biti, z dobrim namenom, da pride v Črni do 
večjega turističnega razvoja. (Ob nadaljnjih 
razmislekih bo kdo to doživel kot neopravi-
čeno kritiko in bo mogoče celo užaljen; naj 
ob tem prej pomisli, da sem bil jaz osebno 
vpet v občinsko oz. krajevno dogajanje z raz-
ličnimi, tudi najbolj odgovornimi funkcijami, 
več kot 35 let in gre torej v veliki meri tudi 
za samokritiko). In ker je po bitki lahko biti 
general, danes vem, kaj smo naredili narobe 
in kaj bi morali narediti, da bi danes Črna 
lahko bolj smelo in uspešno jahala iskrega 
turističnega konja.
Prvo se moramo torej povprašati, katere 
naravne danosti ima naš kraj za razvoj tu-
rizma in potem graditi naprej. Le takšna pot 

lahko vodi k uspehu. Če pa se zaletavamo 
v to, kar si kdo trenutno izmisli, da bi bilo 
»fajn«, brez pravih osnov, pa jutri spet v kaj 
drugega, bo to že vnaprej obsojeno na ne-
uspeh. In v preteklosti se nam je to v kra-
ju vse prevečkrat dogajalo. V kraju ni bilo 
pravega koncepta in ga še danes ni (vsaj po 
moji oceni), kaj pravzaprav na področju tu-
rizma želimo. Tako so bile ideje, da bo Črna 
smučarski center. Črna žal nikoli ne bo turi-
stični smučarski center. Mi imamo lokalno 
smučišče, ki bo vedno takšno ostalo, pa če 
tudi potegnemo žičnico do vrha Kogelni-
kovega vrha. Na našem smučišču mi lahko 
vzgajamo svetovne in olimpijske prvake, se 
smučamo sami, nikoli pa turisti ne bodo v 
ekonomsko zanimivem številu hodili k nam, 
če lahko izbirajo smučišča s kilometri in ki-
lometri prog. Večkrat se je porodila ideja, da 
bi razvijali športni turizem in bi k nam na 
priprave hodile različne ekipe in reprezen-
tance. To je bilo npr. zelo uspešno pred leti 
v Mežici in nekaj malega tudi v Črni. Danes 
pa tako več ne gre. Ekipe hodijo na priprave 
v centre, kjer imajo na razpolago vso infra-
strukturo za trening in sprostitev; pri tem 
je minimalni standard relativno luksuzen 
hotel, telovadnica, bazen, savna, fitnes, pa 
še marsikaj drugega. Pred leti smo (kar je 
verjetno znano le malokomu) vložili nekaj 
finančnih sredstev za vrtino v Balosu, da bi 
našli toplo vodo (Črna leži na tektonski pre-
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lomnici Železna Kapla, Topolšica, Dobrna). 
To bi bil seveda pravi turistični bum. Pa se je 
izkazalo, da je voda iz vrtine sicer nekoliko 
bolj topla kot običajna, a premalo topla za 
turistično eksploatacijo. Žal. 
Kaj nam torej ostane? Pa bo mogoče kdo 
z izvirnim in predvsem realnim razmišlja-
njem našel dejavnost, ki bi bila konkurenč-
na prednost našega kraja in dobra osnova 
za uspešen razvoj turizma. Osebno, po izku-
šnjah doma in širom po svetu, pa danes vi-
dim kot zaenkrat edino zelo realno možnost 
pri nas le v pohodništvu in kolesarjenju. Pod 
pohodništvom v nadaljnjem branju razumi-
mo sprehode, pohode, izlete, teke v naravi, 
gorske teke, hojo po nadelanih planinskih 
poteh, plezanje v feratah, plezanje, turno 
smučanje ipd. Pod kolesarstvom pa razumi-
mo družinsko kolesarjenje, cestno in gorsko 
kolesarjenje, enduro ipd. Pa bodo kritiki se-
daj rekli, ja, saj to pa že tako ali tako delamo. 

Da, a to, kar je, je spontano, inertno, samo 
po sebi razvijajoče se, zato ker smo mi sami 
in obiskovalci, ki pridejo k nam, ugotovili, 
da se to pri nas da na dober način početi. 
Odločevalci v občini in načrtovalci turizma 
pa se še nikoli niso jasno opredelili, da sta 
to naši turistični prioriteti in se bo vsa naša 
energija na področju turizma usmerila v to. 
In če bi bilo tako, bi to pomenilo, da bi v obči-
ni nastal nekakšen kartel, ki bi sistematično 
razvijal v smeri razvoja  pohodništva in kole-
sarjenja vse potrebno vezano na točki B in C 
tega razmišljanja (reklama, promocija, pri-
dobivanje finančnih sredstev, usposabljanje 
kadrov itd. ter razvoj potrebne infrastruktu-
re za to).
Da to razmišljanje ni neka irealna utopija, 
ki se je ne da uresničiti in tudi ni vezano na 
obdobje več deset let, ko nikogar od nas ne 
bo več bolela glava, nam potrjuje primer 
letošnjega poletja. S pravo potezo je bil na-
rejen pravi mali turistični bum. Z novo pos-
tavljenim ziplajnom Olimpline (z-l) se je v le-
tošnjem poletju popeljalo 2.657 ljudi, vsaj še 
ena četrtina pa jih je z njimi prišla v Črno, 
a se niso popeljali. Veliko je bilo v Črni tudi 
obiskovalcev, ki so prišli samo pogledat to 
novost. Ta številka je bila dosežena v pičlih 
treh mesecih (od prvih dni julija po otvoritvi 
do prvih dni oktobra po zaprtju zaradi ko-
ronavirusa). Tako utripajočega centra kra-
ja tekom celega poletja zanesljivo še nismo 
imeli nikoli. Pa tudi gostinci so bili zadovoljni 
s svojim izkupičkom. Postavitev z-l je bil za-
detek v polno. In to zadetek, ki je vezan na 
našo naravno danost in s tem posredno na 
aktivnosti, vezane na hribe, na pohodništvo, 
saj je z-l dejansko postavljen v hribih, kamor 
se sicer lahko pripelješ, lahko pa greš tudi 
peš. Ta zagon moramo sedaj izkoristiti in v 
tej smeri moramo nadaljevati. V to moramo 
usmeriti vso naše razmišljanje, moči in tudi 
finančne resurse. Pravijo, začetek je težak, 
potem gre lažje. Sedaj je začetek že za nami 
in razvoju turizma v Črni bi naredili nepop-
ravljivo škodo, če ne bi izkoristili tega zago-
na. 
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Po prvem navdušenju za z-l bodo turisti želeli 
še kaj drugega, še kaj več, da se jim bo spla-
čalo priti v Črno in predvsem, da ne bi bili le 
dnevni obiskovalci, temveč bi ostali vsaj ne-
kaj dni. Za ciljne turiste, ki jih bomo (bi) ob 
z-l privabljali v Črno, se kar same po sebi po-
nujajo vsebine, ki niso nepremostljivo drage 
in se bodo le-ti, turisti namreč (poznavajoč 
razmišljanje in doživljanje te ciljne skupine), 
kar lepili nanje. In to so: urejene in propagi-
rane planinske poti, urejeni in propagirani 
kolesarski trejli (eno in drugo je bolj ali manj 
že kot naravna danost prisotno, le zagon ra-
bijo in manjše ureditve, posodobitve), divje, 
samotne in neokrnjene doline in hribi, turno 
smučarske poti. Za pohodništvo se bi seve-
da optimalno uporabile obstoječe planinske 
poti, gozdne poti in vlake. Kolesarstvu pa je 
že pred leti dal vse nastavke Diksi, a se je 
njegova podjetniška pot v Črni končala, žal v 
našo dolgoročno izgubo in škodo in žal tudi 
po naši nerodnosti. Ampak prepozno ni za 
aktivno sodelovanje z njim, saj v našem kra-
ju poteka kar nekaj trailov, ki jih uporablja. 
Na podobni poti je tudi dejavnost Janija H., 
ki se zanesljivo mora najti v planih občinske-
ga načrtovanja turističnega razvoja.
Kot prvi magnet, ki naj bi že drugo leto v 
Črno pritegnil še več turistov, pa je ferata. 
V Sloveniji, kjer so postavili ferate, beležijo 
zelo povečan obisk; le-te so v Mojstrani, v 
Martuljku, v Bohinju, na Zelenici, na Jezer-
skem. V teh naših koncih, v celotni vzhodni 
Sloveniji, še ni nobene (če ne štejemo avstrij-
ske Železne Kaple), kar je dobro za nas.
Pa za konec tega razmišljanja spregovori-
mo kaj več o feratah, ki naj bi že drugo leto 
postale naša realnost, če bo le Občina dovolj 
smelo zagrizla v danost, ki bi Črno popeljala 
v nadaljnji turistični razvoj. 
Ferata je zahtevna nadelana planinska pot, 
po kateri ves čas poteka jeklenica (zato je 
tudi v celoti popolnoma varna); od tega tudi 
ime v (iz) italijanščini, ferum = železo. Zakaj 
uporabljamo italijansko ime? Zato ker se je 
to prijelo po celem svetu; Italijani so namreč 

prvi postavljali ferate, v Dolomitih (sploh 
prvo v Marmoladi že davnega 1903. leta). 
Nato je v Dolomitih sledila množična grad-
nja ferat, da bi zadnje 15–20 let razglasili 
prepoved gradnje novih ferat zaradi njiho-
ve mnogoštevilčnosti. V izgradnji novih pa 
danes prednjačijo Avstrijci, saj jih množič-
no gradijo po celi državi, kjer so za to dani 
naravni pogoji. In kar je najpomembnejše, 
skoraj v celoti jih gradijo s pomočjo evrop-
skih sredstev. Sicer pa ferate rastejo po ce-
lem svetu; tudi v tako eksotičnih krajih, kot 
je otok Malorka, kjer so izgradili sploh naj-
težjo ferato na svetu (z neverjetno oceno G). 
Pomembno je poudariti, da plezanje ferat ni 
alpinizem, temveč težja in malo bolj adrena-
linska oblika planinstva.
Planinec (feratist) napreduje v steni s ple-
zanjem in vpenjanjem svojega plezalnega 
kompleta v jeklenico. Zahtevnost ferat se 
ocenjuje z mednarodno težavnostno skalo 
od A do F in, kot rečeno že prej, je danes ra-
zvoj šel že v oceno G (stare italijanske oce-
ne so od 1 navzgor do 5). Pri tem šteje A kot 
lažja zavarovana planinska pot, nato pa se z 
graduacijo zahtevnost veča, vse do ocene F, 
kar pomeni plezanje v skrajno izpostavljeni 
vertikali, vključno s previsi, plezanje v G pa 
dejansko pomeni plezati v (pod, čez) strehi. 
Obvezna oprema feratista je plezalni pas, 
samovarovalni komplet, čelada, rokavice, 
pohodniški čevlji in za plezanje in vremenu 
primerna obleka. Plezanje v feratah je de-
jansko dostopno vsem (od otrok naprej do 
starejših), ki ljubijo hribe, stene in imajo vsaj 
malo adrenalinskega duha. Vsak si namreč 
lahko glede na svoje želje, telesno in psihič-
no pripravljenost izbere sebi primeren cilj. 
V vsakem primeru pa je plezanje ferat odlič-
na oblika športa ali rekreacije, saj poteka v 
celoti v naravi, človeka vsestransko telesno 
razgiba, psihično mora biti ves čas na preži, 
kar krepi čustveno, osebnostno moč in raz-
vija samozavest.
V neposredni bližini urbane Črne imamo 
zelo dobre možnosti za izgradnjo vsaj dveh 
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ferat. Eno v Mučevi soteski v Žerjavu (FERA-
TA MUČEVO, ČRNA). Ta ferata bi bila zelo 
atraktivna, saj bi šla na mostovih z ene ste-
ne na drugo. Težavnost bi bila takšna, da bi 
omogočala družinsko plezanje. Pod z-l (iz-
hod bi bil na štartni postaji) pa bi bila dru-
ga ferata (FERATA POD OLIMPLAJNOM, 
ČRNA), težja, že za bolj zahtevne feratiste, 
a z možno varianto lažjih prehodov za manj 
izkušene.
Da pa idej in zagona za razvoj turizma nap-
rej ne bi zmanjkalo, lahko aktivni kreatorji 
razvoja le-tega v Črni že danes razmišljajo o 
izgradnji letnega sankališča od spodnje po-
staje z-l do smučarske brunarice. Tu pa po-
tem turist zaokroži svojo adrenalinsko turo 
s pivom (ali sokom): po ferati gor, z z-l dol in 
s sankališčem dol. Sedaj ko z-l že stoji, osta-
lo ne bo ravno zelo velik logistični zalogaj, 
niti finančni. Bi pa s to kombinacijo dobili 
nekaj neverjetnega. Osebno sem prehodil že 
dobršen del sveta, med drugim tudi v iska-
nju takšnih in podobnih aktivnosti, pa tako 
atraktivne kombinacije, kot bi bila ta, še ni-
sem srečal.
Za nek srednjeročni zaključek razvoja turiz-
ma v Črni pa dodajmo še adrenalinski park. 
In to ne kakršnegakoli, temveč takšnega v 
gozdu, kombiniranega s stenami (skalami). 
Kar bi zopet bila neka zelo posebna ponud-
ba. Naše naravne danosti nam to omogo-
čajo. Nekje v dolini, v kraju pa bi postavili 
manjši (a atraktiven!) adrenalinski park za 
otroke.
Z vsem tem seveda razvoj turizma v Črni ne 
bi bil zaključen. Je pa to dovolj dober zače-
tek in velik izziv in zalogaj za en mandat, za 
krajše srednjeročno obdobje na eni strani; 
bi pa s tem pridobili tako atraktiven pro-
gram, da bi se Črna močno izpisala na turi-
stični zemljevid Slovenije, po drugi stani in 
po tretji strani, to finančno ni neuresničljiv, 
utopičen program.
Ali je torej Črna na Koroškem turistična 
destinacija? Da, je! Vendar danes v precej 
osnovni razvojni fazi. Marsikaj bo potrebno 

še postoriti, da bo prišlo do preboja na višji 
nivo. In v Črni pri tem ni misliti, da bo tukaj 
kdaj množičen turizem, bo le butičen, indivi-
dualen; kar pa je tudi dobro za kraj, ekologi-
jo in relativno majhnost naših lokacij. Množi-
čen turizem precej ruši socialno in ekološko 
ravnotežje na destinaciji; pa tudi sicer je za 
vse več obiskovalcev manj zaželen. In kaj ve-
liko stran od pohodništva, hribovstva v naj-
širšem smislu ter kolesarstva se ne bo dalo 
skreniti. Ta dva momenta pa pravzaprav 
dajeta neslutene možnosti razvoja, ker ljudje 
v današnjem tempu življenja, obremenjeni s 
stalno gnečo okoli sebe, vse bolj iščejo mirne 
destinacije za preživljanje svojega prostega 
časa. In kje jih lahko dobijo več kot v nedrjih 
neokrnjene Olševe, Pece, Smrekovca, Radu-
he in naših čudovitih alpskih dolin? Vsi sta-
tistični pokazatelji pa tudi kažejo, da ljudje 
zadnja leta vse več hodijo in kolesarijo, torej 
izvajajo ravno ti dve aktivnosti, ki sta največ-
ji primerjalni prednosti naše občine. Koliko 
pa jih bomo izkoristili, je na nas samih. Pri-
ložnost se nam evidentno ponuja! Nekaj pa 
je seveda treba narediti za to! Vsak dan ča-
kanja počasi, a zanesljivo izničuje naše pri-
merjalne prednosti.
Se vam ob prebranem porajajo dvomi, ali 
je vse to sploh možno? Seveda ni, na kratek 
rok. Turistična dejavnost ni noben šprint, to 
je maraton, ki samo vztrajnim in vzdržljivim 
in smelim daje rezultate.
Pa naj zaključim z anekdoto, v razmislek. Ko 
sem v svojih službenih časih zelo pogosto ho-
dil v Ljubljano, sem svoje kolege in tudi druge 
državne in politične uradnike, takoj ko je za 
to nanesla prilika, seznanjal in prepričeval, 
v kako lepem in turističnem kraju da živim. 
Pa me neko poletno popoldne pokliče po te-
lefonu kolegica in pravi: »Prišla sem z druži-
no v tvojo Črno, da bi si kaj ogledali, doživeli 
in tu prespali. Pa smo iskali prenočišče in po 
nekaj časa ugotovili, da ga za turiste sploh 
nimate. In temu ti praviš turističen kraj?!«

Marijan Lačen

NOVOLETNI RAZMISLEK
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Dr. Barbara
Čreslovnik

DR. BARBARA ČRESLOVNIK, spec. druž. med.,
JE POHVALILA ČRNJANSKE PACIENTE

Naše delo je v primerjavi s časom pred pan-
demijo precej drugačno. Pacienti se morajo 
obvezno naročiti, to pomeni, da pridejo ob 
točno določeni uri. Zunaj počakajo, če je tre-
ba, pozvonijo. Da bi bilo čim manj stikov, ne 
pridejo kadarkoli, ampak takrat, ko dobijo 
uro. Vsi, ki imajo dihalne težave ali vročino, 
nimajo vstopa v našo ambulanto, ampak 
gredo na Ravne v Corona ambulanto oz. v 
ambulanto za akutne respiratorne infekte 
(skrajšano ARI), torej pridejo k nam le bol-
niki brez vročine. Temu primerno je tudi 
zmanjšano število obiskovalcev ambulan-
te, kar pa ne pomeni, da imamo tudi manj 
obravnav. Nasprotno, zelo smo obremenjeni 
z delom. Še vedno imamo ogromno bolniš-
kih staležev, ogromno telefonskih klicev, vse 
to je treba urediti, zato je administrativnega 
dela še vedno veliko. Dobro pa je, da so se 
pacienti navadili kontaktirati preko e-mai-
lov, za kar je bilo prej veliko težje prepričati 
ljudi, ker je bilo mnogim lažje priti osebno. 
Predvsem mlajši se radi poslužujejo e-pošte, 
starejši pa bolj telefonov. Telefonski klici so 
zame včasih bolj naporni kot osebni stik s 
pacientom: preko telefona človek težje pove, 
kaj mu je, zdravnik se težje opredeli do nje-
govega zdravstvenega stanja, zato je po-
memben temeljit pogovor. Moj delovni čas 
v sami ambulanti Črna je krajši, saj se za-
radi pomanjkanja zdravnikov bistveno bolj 
vključujem v dežurno ambulanto kot prej, 
nekateri so zboleli, drugi so na specializaci-
ji ali na porodniškem dopustu in tudi sicer 
zdravnikov že na splošno primanjkuje. Med 
našimi zdravniki je bilo nekaj hudo bolnih, 
predvsem starejših, a tudi mlajši, ki imajo iz-

kušnjo s covidom, pravijo, da tako hudo bol-
ni še niso bili. Vključujem pa se tudi v respi-
ratorno (covid) ambulanto, tudi zaradi tega 
mi manj časa ostane za ambulanto v Črni.
Moram pa pohvaliti ljudi, saj so zelo potr-
pežljivi in strpni, pritožb skoraj nimamo, z 
vsemi se lahko zmenimo. Tudi sodelavke so 
zanesljive, med seboj se razumemo in ustre-
zno dogovarjamo, kar je veliko vredno. Dob-
ro je tudi, da so medicinske sestre Črnjan-
ke, tudi obe patronažni sestri. Skratka, delo 
ustrezno teče, kot pač lahko v danem trenut-
ku. Pohvaliti moram tudi dr. Ano Fajmut, ki 
s svojim delom pokriva CUDV, in če nje ne 
bi bilo, bi morala tamkajšnje delo sama op-
raviti in bi za splošno ambulanto ostalo še 
manj časa. Tam  je zahtevno in izčrpavajoče 
delo, precej je okužb, ne samo med gojenci, 
ampak tudi med kadrom.
Upam, da ne bom zbolela tudi jaz, čeprav bi 
si sedaj, ko so nekateri zdravniki že okrevali, 
lahko to privoščila. (Smeh) Novembra vseka-
kor to ne bi bilo mogoče.

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

še posebej zaradi fotografij, ki so v zelenem tisku slabše vidne.
www.crna.si
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DELO V AMBULANTAH SE JE ČEZ NOČ
SPREMENILO

V mesecu marcu, ko je prvič udarila epide-
mija zaradi SARS-COV-2, so se ambulante 
zaprle čez noč. Zdravniki in diplomirane 
medicinske sestre so bili preusmerjeni na 
druga delovišča. Jaz kot medicinska sestra 
sem ostala sama v celi zdravstveni postaji, 
sprejemala klice in preusmerjala paciente. 
Velikokrat sem potem ob popoldnevih doma 
razmišljala, ali sem vse naredila prav. Zača-
sno je prenehala delovati tudi referenčna ambu-
lanta, kjer se odkrije veliko novih kroničnih 
bolezni (sladkorna, visok pritisk, osteoporo-
za ...), saj so morali sestro zaradi pomanka-
nja kadra prestaviti na drugo delovno mes-
to.
Najtežje je bilo in je še vedno odkloniti ma-
mice z dojenčki, ki imajo vročino in nahod, 
ter vse starejše z respiratornimi infekti. Vse 
moramo napotiti v akutno respiratorno am-
bulanto oz. v covid ambulanto.
Sedaj med korono je klicev pacientov zelo 
veliko, z naše strani pa nasvetov glede recep-
tov, napotnic in drugih obrazcev. Gledamo, 
da se dogovorimo kar po telefonu. Obrav-
nav na dan je od 80 do100, kar pomeni, da je 
klicev res ogromno in da se na vsak klic tudi 
ne moremo javiti. Od meseca maja se da pri-
ti do zdravnice tudi osebno, v kolikor pacien-
ti nimajo znakov respiratornih infektov.
Naporna je bila sprememba organizacije 
dela, pri čemer smo morali upoštevati navo-
dila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Tako smo lahko 
imeli dnevno le 10 pacientov, naročenih toč-
no na uro. Morali smo spremeniti čakalnico 
in uvesti triažo na vratih. Spremenjen način 
dela ostaja še naprej. Pri vhodu se meri te-
lesna temperatura, sestra izpraša pacienta 
o zdravju in izpolni vprašalnik, ki je enoten 
za celo Slovenijo. Ostaja tudi omejitev števila 
pacientov. S temi ukrepi smo zaščitili sebe, 
predvsem pa paciente. Pacienti se med seboj 
ne mešajo, zato je prenos okužbe majhen.

S pacienti se da v večini vse zmeniti, brez 
prerekanja; vmes se že najde kakšna neje-
voljna oseba, ampak vsem žal tudi ne mo-
remo ustreči v vsem, kar si zaželijo, čeprav 
imamo najboljšo zdravnico, dr. Barbaro 
Čreslovnik, spec. druž. med., ki se trudi po 
najboljših močeh. Zahvala gre pravzaprav 
vsem v zdravstvenem domu v Črni, saj dela-
mo maksimalno.
Administracije je vsakodnevno kar nekaj: od 
popisa hladilnika, gledanja rokov uporabe, 
razkuževanja, tako da kadar nimamo paci-
enta na mizi, se ukvarjamo s tem. Prej je bilo 
razkuževanja manj, sedaj pa razkužujemo 
stole in kljuke za vsakim pacientom, potreb-
no pa je tudi prezračiti prostor.
Vsi zaposleni nosimo v ambulanti zaščitno 
masko, v sobi za posege pa še zaščitne roka-
vice in vezir. V Covid ambulanti pa so obleče-
ni v skafandre, ker je možnost okužbe večja. 
Na začetku je bila težava z dostavo zaščitne 
opreme, sedaj je zaenkrat dobavljiva, nekih 
velikih zalog pa nimamo.
Dobro v tem času je, da smo paciente nava-
dili, da res pridejo pet minut pred naročeno 
uro, kajti prej so hodili tudi po pol ure prej. 
Naporno bo seveda v zimskem času, in si-
cer zaradi nizkih temperatur zunaj in zara-
di omejitve pacientov v zdravstveni postaji, 
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zato naprošamo res vse, da se držijo ur in 
pridejo točno na pregled.
Pri delu mi največ pomeni, ko se mi ljudje 
zahvalijo: »Hvala, ker si me naročila, hvala, 
ker si mi to in to zrihtala«, čeprav uredim 

že, žegen da pa seveda dr. Barbara. V naši 
zdravstveni postaji smo vse zdrave in dela-
mo z optimizmom ter s polno paro naprej.

Manja Terbovšek

KORONAVIRUS

S 16. marcem 2020 so se v Sloveniji zaprle 
vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Ko se-
daj gledam nazaj, menim, da je prav, da se 
je vzgojo-izobraževalno delo vseeno nadalje-
valo. V dani situaciji je bila to najboljša mo-
žna rešitev. Zagotovo je tak način dela, sploh 
na začetku, vsem povzročal veliko preglavic. 
Se je pa s tem ohranil stik učencev s šolo, z 
učitelji in s sošolci. Za vse, ki smo z vzgoj-
no-izobraževalno dejavnostjo povezani, je 
bila to čisto nova situacija. Časa za pripra-
vo in začetek dela ni bilo veliko. Za začetek 
takšnega načina dela je bilo potrebno dolo-
čeno znanje s področja računalništva in in-
formacijske tehnologije učiteljev, učencev in 
tudi staršev. Seveda pa je samo znanje brez 
primerne računalniške opreme, program-
ske opreme in ustreznih internetnih povezav 
brezpredmetno. Za uspešno delo učencev pa 
je potrebna tudi motivacija. V običajnih po-
gojih je ta naloga porazdeljena med učitelje 
v šoli in starše doma. V tej situaciji pa je večji 
del motivacije padel na ramena staršev, ki 
so morali zaradi svojih službenih obveznosti 
vzpostaviti čisto novo organizacijo družin-
skega življenja. Sodelovanje staršev in učite-
ljev je odigralo ključno vlogo pri uspešnem 
delu otrok. Najpomembnejša in tudi najzah-
tevnejša naloga šol pa je bila, da so se zago-
tovili pogoji, da se je lahko na tak način v iz-
obraževanje vključil prav vsak otrok, seveda 
ob možnostih, ki so bile na razpolago. 
Učitelji in učenci Osnovne šole Črna na Ko-
roškem so bili na pričetek pouka na daljavo 
dobro pripravljeni. Ob večletni vključenosti 
v projekt Inovativna učna okolja, pri kate-
rem so se izobraževali in tudi pri pouku v 

šoli uporabljali informacijsko tehnologijo, 
številne programe in aplikacije, so učitelji in 
učenci pridobili določena znanja, ki so omo-
gočala osnovo in pričetek izvajanja pouka 
na daljavo. Razvit je bil sistem Arnesovih 
spletnih učilnic, ki omogoča učiteljem veliko 
možnosti za pripravo gradiv, za komunika-
cijo z učenci in spremljanje njihovega dela. 
Opremljenost z računalniško opremo učen-
cev doma je bila različna. S strani šole je bilo 
v okviru zmožnosti poskrbljeno za učence, 
ki doma niso imeli ustreznih računalnikov in 
programske opreme. Težave pa so bile tudi 
z internetno povezavo. Predvsem na podeže-
lju naše občine, kjer so slabše povezave ali 
jih sploh ni, so učenci imeli težave in so bili 
prikrajšani za enakovredno delo.
Do ponovnega odprtja šol, ki je potekalo 
postopoma v maju in v začetku junija, se je 
izobraževanje na daljavo izvajalo dobrih 10 
tednov, kar predstavlja približno četrtino 
šolskega leta. Zadnji mesec šolskega leta 
2019/2020 se je pouk, ob upoštevanju strogih 
ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, 
varnostna razdalja …), izvajal v šoli. 
Šolsko leto 2020/2021 se je pričelo v šoli. Pri 
organizaciji dela je bilo potrebno upoštevati 
različne ukrepe. Učenci od 6. do 9. razreda 
so z 19. 10. 2020 pričeli izobraževanje na da-
ljavo. Po podaljšanih počitnicah pa se od 9. 
11. 2020 izobraževanje na daljavo izvaja za 
vse učence od 1. do 9. razreda. V vrtcu pa 
zagotavljamo le nujno varstvo.
Z razglasitvijo epidemije smo pristali v ob-
dobju, ko se je naše življenje korenito spre-
menilo. Čez noč smo bili prikrajšani za čisto 
običajne stvari. Še pred kratkim si zagoto-
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vo nismo predstavljali, da se nam to lahko 
pripeti. Vseeno pa se mi zdi pomembno, da 
svoje energije ne porabljamo za razmišlja-
nje, ali so ukrepi potrebni in ustrezni, saj je 
slabe volje in negativizma že tako ali tako 
preveč. Pomembno se mi zdi, da vso svojo 
energijo usmerjamo v to, da izpeljemo naše 
poslanstvo v največjo korist otrok in jim v 
sodelovanju s starši omogočimo čim boljše 
pogoje v dani situaciji. 
Za drugi del izobraževanja na daljavo smo 
se lahko s pridobljenimi izkušnjami ustre-
zno pripravili. Težav, s katerimi smo se soo-
čali spomladi, je bilo tokrat manj. Tako smo 
se lahko bolj poglobili v didaktične pristope, 
pripravo gradiv, organizacijo dela z upora-
bo različnih računalniških aplikacij. Vse-
skozi pa je še vedno najpomembnejša skrb 
za vsakega posameznega otroka, sprotno 
zaznavanje težav in ustrezna pomoč na pod-
ročjih, kjer je to potrebno. Zato pa je potreb-
na redna in ustrezna komunikacija z veliko 
mero zaupanja med učenci, starši in učitelji. 
Iz takega načina dela pa bomo zagotovo 

pridobili tudi nekaj pozitivnega. Učenci so 
lahko bistveno izboljšali znanja iz računal-
ništva, veliko kdo je postal bolj samostojen, 
pridobil je skrbnost in smisel za organizaci-
jo svojega časa. Zagotovo se je okrepilo so-
delovanje med učitelji ter zaupanje med šolo 
in starši. 
Verjamem, da se bo situacija, v kateri smo 
sedaj, izboljšala, tako da bomo šolsko leto 
2020/2021 lahko končali v šoli. Življenje se bo 
počasi vrnilo v ustaljene tirnice. Ob vrnitvi 
v šolo pa bo potrebno prepoznati težave, ki 
so se pri učencih v tem času nakopičile, in 
poiskati načine, da se odpravijo.
Iskrena zahvala vsem zaposlenim na Osnov-
ni šoli Črna na Koroškem, ki so v letu 2020 v 
času izobraževanja na daljavo s svojim de-
lom omogočili učencem, da so ostali v stiku 
s šolo in uspešno opravljali svoje šolske ob-
veznosti. Zahvaljujem pa se tudi staršem za 
trud, podporo in sodelovanje v tej situaciji.
Vse dobro v letu 2021!

Mitja Pranjič, ravnatelj

Letos poučujem učence 1. razreda. V dveh 
mesecih našega skupnega druženja v šoli 
smo se že kar dobro spoznali. Po podaljša-
nih jesenskih počitnicah smo se morali takoj 
spoprijeli z novim načinom dela – to je učenje 
na daljavo. Za prvošolčke in nekatere njiho-
ve starše je to popolnoma nova izkušnja, jaz 
sem se v tem preizkušala že spomladi. Ven-
dar je delo v 1. razredu specifično. Za učen-
ce prvega razreda je v uvajalnem obdobju 
zelo pomemben osebni stik pri postopnem 
navajanju na življenje in delo v šoli ter sa-
mostojnost, za kar so zdaj prikrajšani. Tudi 
v svet branja in pisanja šele vstopajo, zato 
res nujno potrebujejo ustrezen način dela na 
daljavo ter pomoč in spremljanje njihovega 
dela s strani staršev.
Z nami vsakodnevno sodeluje še vzgojiteljica 
Eva kot druga strokovna delavka v 1. razre-

du. Skupaj načrtujeva in pripravljava gra-
divo. Zelo sva pozorni na ustrezno količino 
gradiva, ki je primerna starostni in razvojni 
stopnji otrok, na medpredmetno povezanost 
vsebin ter učenje preko igre in v povezavi z 
gibanjem. Prvošolcem večino vsebin pripra-
viva kot diaprojekcijo PowerPoint z glasov-
nimi navodili ali ponudiva svoje posnetke na 
kanalu YouTube. Tako lahko otroci precej na-
log opravijo sami, saj lahko poslušajo kratka 
in razumljiva slušna navodila za delo. Veliko 
je praktičnih vsebin, likovnega ustvarjanja, 
petja, gibanja, plesa, poslušanja pravljic, gle-
danja risank in lutkovnih predstav. Sami si 
izdelajo različne preproste pripomočke za 
delo in didaktične igre. Uporabljajo tudi kar-
te, igralne kocke, otroške igrače in predme-
te iz svoje okolice. V delo vključujeva tudi na-
loge v delovnih zvezkih, zvezkih in na učnih 
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listih. Za ponavljanje in utrjevanje ter pope-
stritev vsebin imajo prvošolci na voljo sple-
tni portal Lilibi.si, kjer so privlačne interak-
tivne vaje iz vseh predmetov ter interaktivni 
delovni zvezki in učbeniki. Ponudiva pa jim 
še matematične interaktivne vaje ter razne 
zabavne kvize, sestavljenke in druge različ-
ne igre. 
V ponedeljek prejmejo preko elektronske 
pošte gradivo za vseh pet dni. Starši in otroci 
si lahko skupaj glede na čas ter motiviranost 
otrok sami razporejajo dejavnosti po dnevih 
ali pa upoštevajo urnik, ki je na razpolago. 
Njihovo delo preverjava tako, da nama star-
ši enkrat tedensko pošljejo fotografijo ene 
naloge. Drugo nalogo, izbrano po svoji že-
lji, lahko predstavijo na spletnem srečanju 
preko aplikacije Zoom. Seveda otroci zelo 
radi pokažejo svoje izdelke, zato nama poš-
ljejo več fotografij. Spletna srečanja imamo 
enkrat tedensko v dopoldanskem in popol-
danskem času, da se jih lahko udeležijo vsi 
učenci. Zelo se veselimo teh srečanj, saj si 

marsikaj zanimivega povemo, pokažemo, 
kar smo ustvarili, pojemo, se razgibavamo 
in veliko klepetamo. Otroci pravijo, da so jim 
pripravljene dejavnosti za učenje na daljavo 
všeč in jih radi delajo. Naša srečanja na sple-
tu so se izkazala kot zelo prisrčna in spro-
ščena, saj smo srečni, da se lahko vsaj na tak 
način vidimo.
Pri nas v 1. razredu večjih težav pri učenju 
nimamo, občasno se pojavijo težave s pred-
vajanjem zvoka ali neodzivnostjo nekaterih 
internetnih povezav. Skupaj s starši posku-
šamo zaplete rešiti čim prej, kar nam dobro 
uspeva. S starši komunicirava preko elek-
tronske pošte, po potrebi tudi preko telefo-
na. Starši prvošolcev so nama in otrokom v 
veliko oporo ter pomoč in za to smo jim zelo 
hvaležni. Le ob sodelovanju nas vseh je lah-
ko učenje na daljavo uspešno. Vsi udeleženci 
pri izobraževanju na daljavo (učitelji, učenci 
in starši) smo pri tem načinu dela pridobili 
precej novega računalniškega znanja ter ob-
čutek za razporeditev časa in organiziranje 
dela. 
Pridobljeno znanje vsakodnevno uporablja-
va, vedno znova pa iščeva nove računalni-
ške programe in aplikacije, ki jih poskušava 
čim prej osvojiti in uporabiti. V veliko pomoč 
nama je tudi svetovanje Zavoda RS za šol-
stvo v Sodelov@lnici za razredni pouk ter 
izmenjava gradiv med slovenskimi učitelji v 
FB skupini za učitelje v 1. razredu.
Zavedam se, da se marsikateri starši spopa-
dajo s težavami spoznavanja računalniške 
tehnike in drugačnih pristopov učenja. Ne-
katere tudi ovirajo prostorske ali časovne 
omejitve, še posebej so v težkem položaju 
starši, ki so v službi. Zato je potrebno veliko 
prilagajanja in strpnosti. Pomembno se mi 
zdi, da starši in učenci vedo, da jim učitelji 
ter vodstvo šole skušamo zagotoviti vso pod-
poro in pomoč. 
Vsi pa najbolj pogrešamo medsebojno dru-
ženje in upam, da se te izredne razmere hit-
ro umirijo in bomo spet veselo delali, se igra-
li in klepetali v naši učilnici. 

Mihela Goltnik
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POUK MATEMATIKE NA DALJAVO

Matematika je že sama po sebi izziv za mar-
sikoga od nas. Pouk matematike na daljavo 
pa je še toliko večji izziv.
Ko smo bili spomladi zaradi trenutnih epi-
demioloških razmer prvič postavljeni v novo 
realnost, v nov način učenja in poučevanja, 
sem bila sama (in verjamem, da tudi drugi) 
sprva v dvomih in dilemi, kako mi/nam bo 
uspelo speljati pouk na daljavo.
Ker smo bili kar »čez noč« postavljeni v novo 
učilnico – virtualno, ni bilo časa za samopo-
milovanje. Takoj je bilo treba prevetriti misli 
in razmisliti, katere matematične vsebine je 
lažje predelati na daljavo. Sprva smo bili ob-
veščeni, da bo pouk na daljavo trajal le dva 
tedna, a smo bili kar hitro postavljeni pred 
dejstvo, da se bo vse skupaj zavleklo v nekaj 
tednov. 
Iz izkušenj vem, da sama pisna navodila 
učencem za pouk matematike niso dovolj. 
Pri matematiki, fiziki, tehniki morajo učen-
ci za boljše razumevanje tudi videti in slišati 
postopke reševanja problemov, izdelave iz-
delka, tehničnega risanja, poskusov … Uči-
telji smo začeli snemati svoje videoposnetke 
razlag, postopke reševanja nalog, izdelave 
izdelkov, izvedbe poskusov.
Dobro se mi zdi, da smo učitelji, inštruktor-
ji, prostovoljci, starši in učenci na spletu po-
vezani v različne formalne in neformalne 
skupnosti za medsebojno pomoč, razlage, 
deljenje gradiv in izkušenj.
Ko smo spomladi pouk pripeljali do konca, 
smo že morali razmišljati in načrtovati za 
novo šolsko leto. Predvidevali smo, da se bo 
tudi jeseni zgodil »pouk na daljavo«, čeprav 
smo vsi upali, da temu ne bo tako. A se je 
zgodilo.
In zdaj smo tu, zopet v šoli na daljavo. V tem 
»valu« imamo pouk po prilagojenem urniku. 
Večino ur se izvaja kot »blok« ure. Za pouk 
matematike se mi zdi taka izvedba dobra. 
Tako lahko imamo del ure namenjen razlagi 
– večino »v živo« preko videosrečanj, del ure 
pa je namenjen utrjevanju snovi. Velikokrat 
se vidimo preko videokonferenc, hkrati pa 

učenci še vedno dobijo tudi posnetke razlag 
in rešitve vaj.
Glede na razmere, v katerih poteka pouk 
na daljavo, je prilagojeno tudi preverjanje 
in ocenjevanje znanja. Tako kot spomladi 
smo tudi v tem šolskem letu od MIZŠ pre-
jeli odlok glede prilagojenega pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju (zmanjšan obseg 
potrebnih ocen pri posameznih predmetih). 
Prilagojeno bo tudi ocenjevalno obdobje, ki 
bo letos le eno (gledano celotno šolsko leto) 
in ne v obliki dveh polletij. Pri matematiki je 
to kar velika in dobrodošla razbremenitev 
celotnega procesa pouka, saj je v normal-
nih pogojih skozi leto potrebno pridobiti kar 
precej ocen.
Zdaj se bomo lažje posvetili usvajanju, utrje-
vanju in ponavljanju snovi ter formativnemu 
spremljanju pridobljenega znanja.
Z učenci pa nismo povezani na daljavo le 
formalno, ampak tudi neformalno. Tako si  
občasno izmenjamo tudi kako šalo, pozitiv-
no misel, poučen posnetek, ki ni točno vezan 
na pouk, in si vsaj malo pričaramo bolj spro-
ščeno vzdušje. Vsi potrebujemo tudi ta del 
pouka – učenci in učitelji.
Verjamem, da se vsi (učenci, učitelji in starši) 
trudimo po svojih najboljših močeh in zmož-
nostih izpeljati pouk na daljavo čimbolj opti-
malno. A vseeno upam, da se bo epidemiolo-
ško stanje v državi kmalu normaliziralo do 
te mere, da se bomo lahko ponovno vrnili v 
šole in izvajali pouk v živo, v šolskih prosto-
rih in ne več v virtualnem svetu.

Špela Pečnik (prof. mat in pthv, 
OŠ Črna na Koroškem)

KORONAVIRUS



22

KORONAVIRUS

MOJE IZKUŠNJE
Z IZOBRAŽEVANJEM NA DALJAVO

Trenutno smo v 5. tednu izobraževanja na 
daljavo, že drugič v tem letu, in kot kaže, še 
ne bo kar hitro konec. Ponovno smo se zaprli 
med štiri stene in se vsi po najboljših močeh 
trudimo podajati znanje na daljavo. Sem uči-
teljica angleščine na OŠ Črna na Koroškem 
z 31-letnimi izkušnjami dela v razredu in z 
gotovostjo lahko trdim, da potrebujemo tako 
učitelji kot učenci tisti pristni osebni stik, tis-
te drobne trenutke, ki plemenitijo učni pro-
ces in bogatijo naš vsakdan. Učenci pa še 
posebej prijazno besedo, pohvalo, potrditev, 
da delajo dobro, vzpodbudo, da ne obupajo 
pred neuspehom in seveda ponovno razla-
go, če jo potrebujejo. Že sam nasmeh učite-
ljice je pogosto najboljša nagrada, ki prižge 
iskrico v očeh. 
Marca  v letošnjem letu, ko se je prvič dra-
stično spremenil način izobraževanja in živ-
ljenja nasploh, se je bilo potrebno na hitro 
dogovoriti in organizirati delo na daljavo. 
Na naši šoli smo se odločili za skupno sple-
tno orodje, Arnesove spletne učilnice, saj so 
nam bile najbolj blizu in tudi učenci so jih že 
poznali.  Sama spletno učilnico uporabljam 
že vrsto let v vseh razredih pri svojem pred-
metu in jo tudi sproti nadgrajujem (z infor-
macijami, videoposnetki za razlago snovi in 
predvsem slovničnih struktur, z učnimi listi 
in rešitvami, zvočnimi posnetki, povezavami 
do interaktivnih vaj ter povratnimi informa-
cijami učencem …). Delo na daljavo v celoti 
poteka preko IKT-tehnologije – računalnika, 
tablice, mobilnega telefona. Ugotovila sem, 
da mi je doslej pridobljeno znanje iz različnih 
seminarjev in projektov na temo IKT (Mood-
le, PIT 1: 1, IUO, Word, Excel, Office 365 …) v 
veliko pomoč, saj mi delo preko spletnih učil-
nic ne dela posebnih težav. Pa vendar sem se 
morala medtem tudi sama na novo naučiti 
orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja 
in komunikacije z učenci. V ta namen upo-
rabljam ZOOM, orodje za videokonference, 

kjer se vsak teden eno uro vidimo v živo in 
skupaj ponovimo ali razložimo del snovi ter 
jim podam povratno informacijo o njihovem 
delu. Uporabljam ga tudi za ustno ocenjeva-
nje znanja. Vendar ob vsej tej tehnologiji, ki 
mi je v pomoč, pa se zavedam, da je angle-
ščina jezik, konverzacija, igra vlog, interak-
cija med učiteljem in učenci ter učenci med 
sabo, govorno sporočanje, izgovorjava in še 
bi lahko naštevala. Le-to pa je žal kljub vsem 
orodjem zelo okrnjeno! 
V vsem tem času so se pojavljale tudi števil-
ne stiske tako pri učencih kot tudi učitelji-
cah. Spletne učilnice kar naenkrat niso več 
funkcionirale zaradi prekomerne uporabe, 
spopadali smo se s slabimi internetnimi po-
vezavami, neodzivnostjo učencev, pomanj-
kanjem računalnikov v družinah z več ot-
roki in dilemami, kako ocenjevati, da bomo 
zadostili zakonskim zahtevam in hkrati ne 
delali razlik med otroki, ki imajo slabše po-
goje. Šola je določenim učencem takoj zago-
tovila dodatne računalnike. Prav tako je bilo 
potrebno ugotoviti, kaj je bil vzrok za tako 
številno neodzivnost učencev v prvem tednu. 
Zanje je bilo zaprtje med štiri stene resna 
sprememba. Kar naenkrat so bili prepušče-
ni samim sebi in ob začetnem veselju, da jim 
ni potrebno hoditi v šolo, so hitro ugotovili, 
da dejansko ves čas poteka pouk. Zagristi so 
morali v delo, se spopadati z drugačnim uč-
nim okoljem, pa še njihovo znanje uporabe 
IKT je bilo zelo različno. Potrebno je bilo ve-
liko samodiscipline in odgovornosti do dela 
in žal vsi tega niso zmogli takoj. Veliko je 
bilo potrebne komunikacije z učenci, starši, 
učiteljicami, svetovalno službo in vodstvom 
šole, da se je nekatere učence pripravilo do 
samostojnega dela. Počasi so se navadili na 
svoj tempo in začeli sodelovati z nami. Vlo-
ga staršev je bila pri tem ključnega pome-
na. Za učence je zelo pomembno, da nekdo 
bdi nad njimi in jim daje občutek varnosti, 
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da niso prepuščeni samim sebi. Potrebujejo 
vzpodbudno družinsko klimo, da lažje pre-
magujejo notranje stiske. Verjamem, da tudi 
staršem ni lahko, saj je precej dela padlo na-
nje in nekateri tudi sami delajo od doma. 
Sedaj, v drugem valu zaprtja, je delo steklo 
bolj umirjeno, učenci večinoma dobro dela-
jo, seveda z nekaj izjemami. Ves čas preje-
mamo tudi priporočila s strani Zavoda za 
šolstvo in Ministrstva. Kako dobrodošel in 
težko pričakovan je zadnji sklep ministrice 
o zmanjšanem številu ocen in enem ocenje-
valnem obdobju! Edino, s čimer se učiteljice 
ves čas spopadamo, je dilema, kako učen-
cem približati učne vsebine, da bodo dosegli 
temeljne oziroma minimalne cilje, in katera 
učna sredstva so v danem trenutku najbolj 
primerna, da bodo učenci zmogli samostoj-
no predelati snov v drugačnem učnem oko-
lju.
Vsi skupaj pa smo se nečesa vendarle nauči-
li: kako pomembno je sodelovati, si izmenja-

vati informacije in si tudi priznati, če nečesa 
ne znamo ali zmoremo ter sprejeti ali nuditi 
pomoč.
Zaključila bi s pesmijo 'Skrivnost', avtorja  
Zvoneta Modreja (pokojnega Črnjana).

SKRIVNOST

Življenje je skrivnost,                                                                                                                                    
ki se vsakemu kaže po svoje in le sproti.                                                                                                                       

Zato si pomagajmo med seboj                                                                                                                             
in se imejmo radi.

  Kdor zve kaj več, naj to pove drugim;
komur se pokaže kaj več, naj to podeli.

Saj se le drug z drugim
skupaj učimo živeti to življenje.

Učiteljica angleščine na OŠ 
Črna na Koroškem,

Angela Jelen

KNJIŽNICA ČRNA V ČUDNEM LETU 2020:
V KNJIŽNICO KAR ČEZ ODER

»Knjižnico v Črni bomo prenovili in razširi-
li,« tako nekako so se letos končno odločili na 
Občini. Zaposleni v Koroški osrednji knjižnici 
smo bili navdušeni, saj smo kar dolgo čakali 
na prenovo. Ta je bila nujna; knjige in drugo 
gradivo so kljub rednemu preusmerjanju in 
odpisu že prenapolnili prostor, pohištvo in 
police pa so bile, milo rečeno, odslužene.
Dobra odločitev je, da bo knjižnica ostala 
pravzaprav na istem mestu, le z dodatno 
kvadraturo. Gradivo smo med prenovo mo-
rali preseliti v še manjši prostor, precej pa 
smo ga shranili v skladišču, ki trenutno ni 
dostopno. Naši člani tako od septembra vsto-
pajo pri vhodu kulturnega doma in čez oder 
v začasno knjižnico, siceršnjo garderobo v 
zaodrju. 
Splošne knjižnice ostajajo odprte tudi v času 
raznih epidemioloških omejitev, ko je mar-

sikaj drugega nedostopno. Resda to velja v 
omejenem obsegu, kar trenutno pomeni, da 
je v knjižnici lahko naenkrat le en uporab-
nik. Ta samo vrne izposojeno ali prevzame 
prej naročeno gradivo. Tako poteka izposoja 
tudi v knjižnici Črna, ki je od nedavnega od-
prta malo dlje kot prej, vsak torek in četrtek 
od 13. do 19. ure.
Gradivo si v enotah Koroške osrednje knji-
žnice lahko rezerviramo tudi s pomočjo 
storitve Moja knjižnica v sistemu COBISS+ 
ali preko spletne aplikacije mCOBISS, a tre-
nutno je v enoti Črna zaradi prej omenjene-
ga nedostopnega dela gradiva ta možnost 
onemogočena. Člani lahko za rezervacije 
pokličejo v knjižnico (na telefon 82 38 541), 
kjer zaposleni preverijo, kaj je na razpolago. 
Po telefonu so na voljo tudi vse druge infor-
macije o knjižnici in gradivu. 
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Žal med epidemiološke omejitve spada tudi 
onemogočen prost dostop do gradiva na po-
licah, to pa marsikoga odvrne od izposoje. 
Trenutno lahko obiskovalcem pri iskanju 
idej za branje pomagajo knjižničarke oseb-
no, v knjižnici je na razpolago brezplačna 
revija o dobrih knjigah Bukla, pobrskamo 
lahko tudi po portalu                             . Ta je še 
posebno uporaben, saj lahko z vnosom iskal-
nih zahtev (v zavihku Napredno iskanje) do-
bimo seznam gradiva, ki kar najbolj ustreza 
našemu bralnemu okusu.
Pri iskanju gradiva so koristni tudi seznami 
Najbolj brano, seznam bralne značke za od-
rasle Korošci pa bukve beremo, seznam bra-
nja za mlade Bodi kul, beri ful in občasno še 
kakšen. Vse omenjene sezname najdemo na 
spletni strani Koroške osrednje knjižnice.
Članom knjižnice je na voljo brezplačna iz-
posoja elektronskih knjig na portalu                     , 
zato lahko berejo tudi tisti, ki se zaradi epi-
demioloških razmer izogibajo vsem stikom. 
Že spomladi je bila knjižnična zbirka e-knjig 
obogatena s 60 novimi naslovi, tako je danes 
možno izbirati med 583 naslovi e-knjig za ot-
roke in odrasle z leposlovnega in različnih 
strokovnih področij. Prav pred kratkim je 
bila omogočena tudi izposoja e-zvočnih knjig 
za vse starostne skupine z mobilno aplikaci-
jo                        .
Med elektronskimi viri na spletni strani 
Koroške osrednje knjižnice sta z aplikaci-
jo                               od doma dostopna dnevno 

časopisje in revijalni tisk, tako slovenski kot 
mednarodni (skupaj 7300 naslovov).
Zanimiv je od doma dostopen elektronski 
arhiv časopisa Večer, ki ponuja na ogled vse 
od prve do zadnje številke.
Na spletni strani Koroške osrednje knjižni-
ce lahko kot člani knjižnice uporabljamo še 
mnoge druge brezplačne elektronske vire, 
tako je na primer za študirajoče in študio-
zne na voljo servis                           s članki 
z vseh znanstvenih področij, medtem ko je 
portal TaxFinLex priročen predvsem prav-
nikom in ekonomistom.
Med uporabniki knjižnice je morda manj 
znano, da so na spletni strani Koroške osre-
dnje knjižnice dostopni tudi številni digitali-
zirani rokopisi in stari tiski – dragocenosti 
Koroške osrednje knjižnice, kot so Črnjanski 
rokopis (bratovščinska knjiga) iz 17. stoletja 
ter Kolomonov žegen (knjižica s čarodejnimi 
besedili) in  Arzniske ročne bukvice (zdravil-
ski priročnik), oba iz začetka 19. stoletja. 
Vsekakor je priporočljivo, da radovedni in 
vedoželjni spletno stran preiščejo sami, saj 
zgoraj našteto še zdaleč ni vse, kar ponuja.
Črnjani smo vedno še bolj oddaljeni od mar-
sičesa, kot že Koroška nasploh, zato je, če 
razmišljamo pozitivno, v tem času za nas 
celo prednost, da lahko enakovredno dosto-
pamo do kulturnih vsebin in dogodkov – po 
spletu. Na spletni in Facebook strani ter Yo-
utube kanalu Koroške osrednje knjižnice si 
je mogoče ogledati virtualne ure pravljic, 
ustvarjalne delavnice, literarne večere, pre-
davanja in potopise ali oddati rešitev za knji-
žno uganko. Kljub tej majhni prednosti pa 
upam in nam vsem želim, da se čimprej spet 
začnemo srečevati v živo, saj bo to v kmalu 
dokončno prenovljenih in opremljenih pro-
storih knjižnice res nekaj posebno lepega in 
prijetnega.

Mag. Jelka Kos, višja bibliotekarka 

Knjižnica Črna prej,             foto: Tomo Jeseničnik



25

KORONAVIRUS

LETO KORONE V DOMU STAREJŠIH NA FARI
in pozdrav ter zahvala Črni na Koroškem

Devetnajsto leto delovanja Doma starejših 
Na Fari si bomo zapomnili po dobrih in manj 
dobrih trenutkih. Najbolj pa se ga bomo spo-
minjali s pričetkom, kot rečemo v domu, »ko-
rona leta«. 
Dom na Prevaljah vodim dvanajsto leto in 
moram priznati, da tako pestrega leta vo-
denja doma nisem doživela ne v Škofji Loki, 
kjer sem kar nekaj let vodila Center slepih, 
slabovidnih in starejših,  ne tu na Prevaljah, 
Na Fari. Življenje nas uči in preizkuša, nas 
utrjuje, krivi in upogiba življenjsko energijo 
… pa vendar - mi se ne damo! Mi zmoremo! 
Gremo naprej, dvignimo glave in se nauči-
mo živeti s korono. Samo to nam ostane!
Vse od meseca marca, ko smo bili vsi v 
strahu, negotovosti, paniki, pomanjkanju 
osebne varovalne opreme, smo zaposleni v 
domu v samoopazovanju. Nenehno opazu-
jemo naše zdravstveno stanje in že ob naj-
manjšem odstopanju povprašamo za nasvet 
našo »domsko« zdravnico. Ja, poleg svojega 
zdravja in zdravja naših domačih skrbimo 
za zdravje in dobro počutje tudi za naše 
stanovalce. Zavedamo se, da je sedaj v teh 
časih njihovo zdravje tudi veliko odvisno od 
nas samih, od našega zdravja. Koliko se zna-
mo čuvati, koliko upoštevamo vse (pametne) 

omejitve in varnostne ukrepe. V svoje sode-
lavce zaupam in vem, da se vsi zavedajo po-
mena svojega dela; vsi se zavedajo svojega 
poslanstva v domu. Pri nas ni delo le delo, 
temveč je nekaj več. Tu so ljudje, tu je člo-
vek, vreden spoštovanja. Res je, premalo so 
cenjeni moji sodelavci, premalo spoštovani, 
premalo zunanji svet pozna njihovo delo. Pa 
ne govorim o plačilu – o njem ne bi izgublja-
la besed. 
Poklonimo se našim zaposlenim v Domu sta-
rejših Na Fari in priznajmo: Brez vas dom 
starejših Na Fari ne bi bil dom, ne bi bil to, 
kar je – naš/vaš dom.
Zahvaliti se želim tudi vsem občanom ob-
čine Črna na Koroškem in seveda županji 
mag. Romani Lesjak, da ste in še vedno pri-
skočite brez pomislekov in obotavljanja na 
pomoč tako stanovalcem kakor zaposlenim 
v domu. Z vašo občinsko donacijo Domu sta-
rejših Na Fari - nakupa koncentratorja kisi-
ka - za potrebe stanovalcev doma, ki imajo 
ob prebolevanju okužbe s SARS-CoV-2 teža-
ve z dihanjem, ste rešili tudi življenje staro-
stnika. Beseda »HVALA« ima tokrat res ve-
lik, iskren in srčen pomen.

Stanka Vauh, direktorica

VIRUSNO LETO IN MLADI

Ko smo se letos 10. januarja s črnjansko 
delegacijo vračali z aktivnega obiska v ki-
tajskem mestu Harbin, mi je na letališču v 
Pekingu zazvonil telefon, kakor se mi to 
zgodi vedno, ko me ruska aplikacija Novo-
sti opozori na kakšno zanimivo, nenavadno 
novico iz sveta. Tokratna novica je bila: »V 
kitajskem mestu Vuhan odkrili smrtonosni 
virus.« Vsi smo z velikim začudenjem zače-
li iskati to mesto na zemljevidu Kitajske. Ko 
smo razmeroma hitro ugotovili, da gre za 

mesto, ki je od Pekinga, kjer smo se takrat 
nahajali v dolgi vrsti za let proti Moskvi, od-
daljeno vsaj dobri dve uri z letalom, smo bili 
pomirjeni, saj gre vendarle za razdaljo, ki jo 
lahko pri nas primerjamo z letom v Istanbul. 
Ne bi se mogli bolj motiti, kar hitro smo ugo-
tovili, da je svet veliko manjši, kot se nam zdi 
in da ne le informacije, ampak tudi pretok 
ljudi v globalioziranem svetu poteka z eks-
tremno hitrostjo, kar pa tako na žalost velja 
tudi za virus. Marca je Vlada RS razglasila 
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epidemijo, sledili so številni ukrepi, ki pa so 
različno vplivali na različne družbene sku-
pine. V tem prispevku na kratko analiziram, 
kako virusno leto doživljajo mladi, in na pod-
lagi raziskave Mladinskega sveta Slovenije 
predstavljam najbolj povedne podatke, ki 
lahko opišejo trenutno situacijo v državi. 
Pri Mladinskem svetu Slovenije so po mar-
čevskem zaprtju javnega življenja nare-
dili zanimivo analizo vplivov na mlade. V 
končno analizo je bilo vključenih 743 respon-
dentov, med njimi 92 % starih pod 30 let. 40 
% med njimi je bilo študentov, 36 % dijakov 
in 19 % (samo)zaposlenih. Raziskava je poka-
zala, da je kriza ob epidemiji prizadela mla-
de, tako v smislu nenadnih sprememb (npr.  
selitve), znižanja prihodkov, sprememb v 
njihovem duševnem stanju ipd. Mladi so iz-
razito pogrešali normalne socialne stike, 
predvsem s svojimi prijatelji in sošolci; so pa 
zaznali tudi nekaj pozitivnih sprememb v 
času epidemije. 
Največ težav so imeli mladi predvsem z ne-
nadnimi spremembami navodil v povezavi s 
prehajanjem občin, z dovoljenji za prebiva-
nje v študentskih domovih in podobno. Zave-
dati se moramo, da študentski dom za marsi-
koga lahko pomeni varen prostor, hkrati pa 
mu omogoča pogoje za normalen študij, ki 
jih mogoče doma nimajo. To se je pokazalo 
tudi v raziskavi, saj so ugotovili, da po prese-
litvi iz študentskega doma kar 16 % mladih ni 
imelo primernega prostora v stanovanju za 
miren študij. Zavedati se moramo tudi tega, 
da obstajajo tudi takšni študenti, ki doma ni-
majo dostopa do interneta, ali pa so iz tuji-
ne, kar jih postavlja v večjo negotovost, če se 
bodo fakultete nenadoma odprle, sami pa se 
zaradi epidemiološke slike v njihovi državi 
ne bodo mogli vrniti v Slovenijo. Nepremi-
šljenost marčevskih ukrepov v povezavi z 
mladimi in predvsem študenti se je pokazala 
predvsem v tem, da so bili študentski domo-
vi uradno zaprti, študentsko delo in študijski 
proces za študente medicinskih, zdravstve-
nih in večine drugih naravoslovnih fakutet 

Univerze v Ljubljani pa je potekalo normal-
no in brez prekinitev na lokaciji. Vprašanje 
zaprtja fakultet in študentskih domov osta-
ja še vedno neodgovorjeno. Vlada RS je de-
jansko prepovedala bivanje v študentskih 
domovih, a jih študenti niso zapustili prav 
zaradi zgoraj omenjenih razlogov, ker ima-
jo v študentskih domovih možnost za nor-
malen študij, ne upajo domov zaradi starih 
staršev ali staršev, ki so del rizične skupine, 
ali pa imajo kakšen drug opravičljiv razlog 
(so iz tujine, opravljajo študentsko delo ipd.). 
Na mlade je v času epidemije v veliki meri 
vplivala tudi finančna stiska, večina študent-
skih del, ki so pred epidemijo bila stalnica 
in najpogostejši način zaslužka za dijake in 
študente, so zdaj zamrznjena. Restavracije, 
gostilne, trgovine so zaprte. Zaprte so tudi 
knjižnice, muzeji idr. Velikokrat si študent-
sko delo in delo dijakov razlagamo narobe, 
kot neko dodatno delo ob študiju ali šolanju, 
ki nekaterim omogoča dodatni zaslužek. 
Realnost je vse prej kot takšna. Študentov, ki 
študentsko delo opravljajo za dodatni zaslu-
žek, je vedno manj. Vedno več pa je takšnih, 
ki so v študentsko delo prisiljeni, da si lahko 
zagotovijo plačilo najemnine, stroškov in po 
možnosti drugih nastalih stroškov, ki so po-
vezani s študijem. Ukrepi države, ki so bili 
namenjeni študentom, so se že po prvem 
valu pokazali za nezadostne. Študentom je 
država namenila vsega 150 evrov. To vsoto 
pa lahko enostavno pojasnimo s tem, da štu-
denti v tem obdobju niso mogli koristiti štu-
dentskih bonov – subvencionirane prehra-
ne, kar pa je za obdobje treh mesecev ravno 
okoli 150 evrov. Kar pomeni, da te pomoči 
tudi ne moremo jemati kot neke izredne po-
moči, namenjene študentom, ampak izpla-
čilo nečesa, kar bi študenti dobili v vsakem 
primeru. Nepremišljeno se mi zdi tudi to, da 
je bilo izplačilo omogočeno vsem študentom, 
ne glede na njihov status. S tem se je zgodilo 
to, da so študenti iz socialno šibkejših dru-
žin dobili vsoto denarja, s katero niso mogli 
poravnati niti mesečne najemnine, pomoč 
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pa se je nanašala na trimesečje. Veliko bolj 
smiselna bi bila torej razdelitev po cenzusih, 
saj bi tako lahko rešili kakšno socialno sti-
sko več, upoštevajoč dejstvo, da je raziskava 
MSS pokazala, da za četrtino respondentov 
prihodki v tem času niso zadoščali njihovim 
osnovnim potrebam. 
Študente in dijake je zelo presenetila tudi od-
ločitev, da se bo šolanje v celoti izvajalo od 
doma. Če je v prvem valu to pomenilo kar 
nekaj prilagajanja in učenja, kako študijski 
proces in pouk izvesti preko interneta, se v 
drugem valu vsi veliko bolje znajdemo. Za-
nimiva pa je efektivnost, po raziskavi MSS 
kar 72 % mladih ocenjuje, da je šolanje od 
doma manj učinkovito kot običajno šolanje. 
Zelo pomembna komponenta, ki ga šolanje 
na daljavo nima, je stik s kolegi/sošolci. Prav 
tako jih več kot polovica meni, da učne snovi 
niso osvojili enako dobro, kot bi jo pri obi-
čajnem izobraževanju. Bolj problematičen 
podatek pa je ta, da petina šolajočih ni imela 
vse potrebne in dovolj zmogljive opreme za 
izobraževanje na daljavo, dobri tretjini pa je 
težave povzročala internetna povezava, kar 
kaže zelo veliko težavo, in sicer neenakosti 
pri dostopu do izobraževanja, ki so lahko 
pogojene z materialnim položajem šolarjev 
oz. njihovih družin ali z neugodno lokacijo 
bivanja. Omenjena težava se je v veliki ve-
čini pojavila pri osnovnošolcih in dijakih. 
Za obe skupini mladih je šolanje na dalja-
vo zagotovo izjemno neprijetno predvsem 
z vidika pomanjkanja socialnih stikov. Sam 
menim, da je pouk na daljavo na univerzi 
v trenutni situaciji nujno zlo. V srednjih in 
predvsem osnovnih šolah pa se mi ne zdi 
primerno, da morajo učenci ostajati doma. 
Šola je zelo pomemben socialni regulativ, ki 
manjša razlike med socialno depriviligirani-
mi učenci in drugimi. Pri šolanju na daljavo 
se izgubi tudi zelo pomemben faktor razre-
da kot skupnosti, kar omenja tudi dr. Kovač 
Šebart v delu Vzgojna zasnova javne šole. 
Pouk na daljavo pomeni tudi velik izziv tako 
za učence kot tudi učitelje. Če zanemarimo 

vse izjemno pomembne socialne in socializa-
cijske elemente šole, o katerih govorita tako 
Apple v delu Šola, učitelj, oblast, kot tudi 
dr. Dolar Bahovec v zborniku Šola in vrtec 
skozi ogledalo, s šolo na daljavo ne moremo 
zagotoviti dobre vzgojne funkcije šole, ome-
jeno pa lahko izvajamo njeno izobraževal-
no funkcijo. Tu se upravičeno tako zastavlja 
vprašanje smiselnosti zaprtja šol predvsem 
za najmlajše. Žalosti me, da je predlog Skup-
nosti ravnateljev Slovenije naletel na gluha 
ušesa, kjer bi ravnateljem podelili pravico, 
da spremljajo epidemiološko sliko na šoli in 
v sodelovanju z NIJZ ukrepajo pravočasno, 
šole pa tako ostanejo čim dlje v celoti odpr-
te. Dodaten argument v prid takšnemu po-
stopanju pa je zagotovo ugodna situacija v 
šolskem okolju, saj se žarišča tam praviloma 
niso oblikovala. 
Velika večina mladih (85 %) pa je v obdobju 
epidemije zaznala tudi pozitivne spremem-
be. Na vprašanje, katere so tiste spremem-
be, so v anketi MSS navajali predvsem hi-
gienske standarde za prihodnost, zdrav 
življenjski slog, trajnostno naravnanost v 
smislu varovanja okolja, mirnejši tempo živ-
ljenja, delovni čas trgovin (zaprte ob nede-
ljah), manj prometa, digitalizacija nekate-
rih vsebin in solidarnost. V času epidemije 
in zaprtja pa prepoznavam še eno izjemno 
prednost, to je življenje v občini Črna na 
Koroškem. Ko primerjam našo situacijo in 
situacijo svojih kolegov, ki sicer živijo v mes-
tih, je življenje na podeželju absolutno velika 
prednost, pa ne samo skozi prizmo stroškov, 
ampak predvsem v luči tega, da imamo do-
volj zelenih površin in lepih razgledov, ki so 
nam na voljo za sprostiev in nabiranje novih 
moči, kljub vedno novim omejitvam in zapi-
ranju v takšne in drugačne meje, da o faux 
pasih, ki si jih država privošči, pa ne samo 
na področju mladih, zdaj že kar na dnevni 
bazi, sploh ne govorim.

Luka Kropivnik
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NOVOLETNE ŽELJE OSNOVNOŠOLCEV

Za novo leto si želim, da ta korona čim prej 
mine, da lahko obiščem daljne sorodnike, da 
bom lahko šel na morje in na bazen s prijate-
lji ter praznovali kakšen rojstni dan.
Aleksander Šepul, 8. r.

Moje novoletna želja je, da se stanje s koro-
navirusom čim prej poboljša, da bi lahko 
praznike preživeli tako, kot smo jih vsa leta 
prej. Res si želim, da gremo čim prej nazaj v 
šolo in da bo življenje normalno, da nam ne 
bo treba več nositi mask.
Liza Polenik, 8. r.

Leto novo, ki prihaja,
naj bo boljše kakor staro.
Naj odpihne nam korono,
vrže naj jo v staro šaro.
Naj odpre nam šolska vrata,
spodi naj nam vse skrbi,
prežene naj vse črne misli
in nam zdravja podari.
Dino Pušnik, 8. r.

Za novo leto si želim, da bi lahko kam odpo-
tovali, da bi se lahko družili s prijatelji. Pred-
vsem si pa želim, da bi bil bel božič in veliko 
snega in da bi se lahko smučali.   
David Pečnik, 8. r.

Želim si, da bi ustavili Covid-19, da bi bili vsi 
ljudje na svetu srečni, da na svetu ne bi bilo 
lačnih in da nikoli ne bi zmanjkalo pitne 
vode.
Gašper Pumpas, 8. r.

Želim si, da bi ta epidemija čim prej minila 
in da bi se stvari vrnile v prvotno stanje. Zelo 
pogrešam druženje s prijatelji, svobodno gi-
banje ter iskanje novih dogodivščin. Rad bi 
se vrnil nazaj v šolske klopi, kjer bi vragolije 
počeli spet mi.  
Aljaž Kunc, 8. r. 

Želim si, da bi se čim prej končalo obdobje 
koronavirusa, da bi bili zdravi, se družili s 
prijatelji in hodili v šolo. Moja največja želja 
pa je, da bi se pozimi lahko smučali in san-
kali.
Anže Hribernik, 8. r. 

Za novo leto si želim, da bi se korona konča-
la, da bi se vrnili v šolo. Želim pa se tudi bolj 
potruditi za šolo, da bi bil odličen. 
Tomaž Potočnik, 8. r.   

Ker je to leto naše zadnje leto na osnovni 
šoli, bi si res želela, da se čim prej vrnemo 
in skupaj preživimo še zadnje osnovnošol-
ske dni. Želim si tudi, da bi se lahko čim prej 
vrnili na treninge in tekme. Upam, da bo čim 
prej vse tako, kot je bilo.
Laura Pečovnik, 9. r.

Za leto 2021 imam močno željo. Ker sem že v 
9. razredu in bom naslednje šolsko leto naj-
brž zapustila Črno, bi si želela, da se epide-
mija konča. Vem, da to ni mačji kašelj in da 
bomo morali vsi stopiti skupaj in res ostati 
doma ter upoštevati ukrepe, če želimo to do-
seči. Šola na daljavo mi ne dela težav, imam 
topel dom, obrok, dobro tehnologijo, a vem, 
da veliko otrok tega nima. Res bi rada odšla 
v šolo po novem letu ter tam preživela še ne-
kaj časa z osebami, ki jih mogoče ne bom ni-
koli več videla. 
Upam tudi, da bom novo šolsko leto, kjerkoli 
že bom, začela v šoli in ne doma, spoznala 
nove ljudi in stvari, ki se bodo spremenile v 
mojem življenju.
Jerneja Pranjič, 9. r. 

Želim si, da bi se čim prej vrnili nazaj v šolo, 
da bi lahko, kolikor se le da, preživeli čas s 
sošolci, prijatelji in delavci šole, saj smo v 
osnovni šoli letos zadnje leto, da bi Glasbe-
na šola bila spet v živo, da bi bili ljudje za-
dovoljni z majhnimi stvarmi, da ljudje ne bi 
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KAJ POČNEJO NAŠA SRCA V ČASU COVIDA-19

več umirali v pozabo, da bi ljudje bolj cenili 
naravo, biotsko pestrost in naravne vire, da 
na svetu ne bi bilo vojn in da ne bi zapravili 
toliko denarja za jedrsko orožje, da na sve-
tu ne bi bilo smrtne kazni, da bi ljudje bolje 
sprejemali drugačnost, da ne bi več onesna-
ževali planeta, da bi lahko imeli valeto, da 

bi bolj spoštovali drug drugega, da bi bili vsi 
zdravi, da bi ljudje priznavali svoje napake, 
da bi ljudje imeli več pozitivnih misli, da na 
svetu ne bi bilo revščine, da bi uživali vsak 
trenutek.
Taja Oderlap, 9. r.

Zbrala in uredila Milena Mesner

KORONAVIRUS

Nekaterim je poznano, da Društvo srčnih 
bolnikov – Koronarni klub Mežiške doline 
nosi poslanstvo varovanja zdravja srca in 
žilnih obolenj. Občina Črna je v koronar-
nem klubu zastopana s štiriintridesetimi 
člani, ki pridno skrbijo za svoje zdravje in se 
udeležujejo redne vseživljenjske rehabilita-
cijske vadbe. Samo vprašam: Kje ste ostali 
srčni bolniki iz občine Črna?
Ja, vseživljenjska vadba, kaj pa ta vsesvetov-
ni koronavirus, ki je že v spomladanskem 
obdobju naredil popolno zaporo telesne 
vadbe v vseh telovadnicah, ne samo na Koro-
škem, temveč na celem teritoriju slovenske-
ga ozemlja!? V Koronarnem klubu Mežiške 
doline nam je že v mesecu marcu preprečil 
izvedbo zbora članstva, ki smo ga planirali 
in tudi imeli že vse pripravljeno za 14. ma-
rec. V nadaljevanju je bila odpovedana vsa 
vadba, okrnjena je bila udeležba na okre-
vanjih v šoli zdravega življenja v Radencih, 
kjer je vseeno bila solidna udeležba. Klavr-
no pa se je končala šola zdravega življenja 
v Zdravilišču KRKA v Strunjanu, kjer smo 
bili primorani vse odpovedati, kajti takrat je 
najbolj udarila jesenska varianta epidemi-
je. Vsekakor sem prepričan, da bomo nekaj 
tega lahko nadomestili v letu 2021.
Naj se vrnem k našemu poslanstvu o varo-
vanju zdravja srca. Prvi in ne nepomemben 
del je zdrav slog življenja, kamor spadajo 
zdrava prehrana, zmernost pri uživanju 
alkohola, opuščanje kajenja in čim več gi-
banja. Vsi vemo, da je ravno omejevanje s 
strani koronavirusa z zapiranjem med štiri 
stene tisti faktor, ki nas marsikdaj spravi na 

kavč k uživanju nezdravih živil in nič giba-
nja tista razvada, ki škoduje zdravju srca. 
Vsesplošno je priporočljivo, da se podamo v 
naravo, seveda ne obdani z množico prijate-
ljev, naužijmo se svežega zraka, razgibajmo 
se, da ne bomo takrat, ko nam bo dovoljeno, 
ostali brez telesne kondicije in volje za ude-
ležbo na telovadbi. 
Dragi moji, naj ne bo ta koronavirus tisti fak-
tor, ki nas bo moralno in fizično uničil, po-
dajmo se v naravo na sprehod. Ravno Črna 
je občina, ki ima neomejene možnosti za po-
hajkovanje in sprehode. Res, da so vse loka-
cije takšne, ki nam vzamejo več kot uro časa. 
Pa kaj, saj smo v večini upokojenci z »dovolj« 
časa in si lahko privoščimo več kot uro na 
dan. Pojdimo v Koprivno, Javorje, Toplo, na 
Šumahov vrh, na Teber, tudi Ludranski Vrh 
je lep in kaj vem, Črnjani vse to bolje pozna-
te, tako da mi ni treba naštevati. Vsekakor 
naj vsak prilagodi turo svojim sposobnostim. 
Zavedati se moramo, da se moramo zdravi 
vrniti tudi domov. Ne prepustimo se malo-

Vadba, foto: Maja Pečovnik
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dušju in apatiji, živimo polno življenje. Zdra-
vi hobiji naj nam bodo gonilo za izpopolnitev 
lastnega življenja.
Odpadel je najpomembnejši dogodek v letu, 
to je obeležitev svetovnega dneva srca, ki 
ga je v letu 2018 zelo uspešno organizirala 
skupina iz občine Črna na Koroškem in v 
letu 2019 dravograjska skupina. V letu 2020 
so bili na vrsti Ravenčani. Tu pa se je zatak-
nilo zaradi koronavirusa. Ob tej priložnosti 
smo se dobili samo člani odbora na sestan-
ku in tako zaključili obeležitev tega za nas 
pomembnega dneva.
Z veseljem moram poudariti, da je priprav-
ljenost Občine tista, ki nam omogoča giba-
nje v telovadnici CUDV v Črni. Telovadnica 
nam je na razpolago skozi vse leto vsak četr-
tek popoldan, ko nas sprejme pod svoje okri-
lje strokovno usposobljena vaditeljica Maja. 
Velike zasluge za uspešnost dela moramo 
priznati vodji skupine Janiju Selišniku, ki 

je nadomestil pokojnega Silvestra Krajnca, 
dolgoletnega vodjo skupine. 
In za konec: Prepričan sem, da bo leto 2021 
boljše, bolj zdravo in sproščeno. Obljubljam, 
da bomo tisto, kar je zamujeno, delno nadok-
nadili. Sem spadajo številna izobraževanja, 
obilica družabnega življenja v skupinah, več 
druženja na rednih telesnih vadbah, kamor 
resnično vabim čim več članov. Vse krajane, 
ki se ubadate s srčno žilnimi boleznimi, pa 
še niste naš član, vabim, priključite se Ko-
ronarnemu klubu v svoji skupini v Črni na 
Koroškem.
Za leto 2021 želim občankam in občanom 
zdravja, dobre volje in veliko gibanja ter so-
delovanja pri kakršnih koli aktivnostih, ki jih 
za nas prirejajo razne zelo aktivne sekcije 
občine Črna na Koroškem. Vsem in vsake-
mu najlepša hvala za sleherno pomoč pri 
delu.

Predsednik KKMD: Alojz Ovnič

Kaj je za pevca še večja kazen, kot sta rahel 
prehlad in začasna izguba glasu? In to, kar 
se je zgodilo letos v mesecu marcu, ko je bilo 
prepovedano vsako druženje in javno nasto-
panje ter petje pred večjo skupino poslušal-
cev?! Primer, da se pevec ne more več izraža-
ti s peto melodijo srcu priljubljenih pesmi, je 
bila največja kazen in največji šok za vse pev-
ce, ne glede na žanr glasbenega ustvarjanja, 
tako za pevce kot tudi za instrumentaliste. 
Tokrat smo morali vsi umolkniti zaradi nero-
dnega in za starejše smrtonosnega virusa, ki 
se je pričel širiti med ljudmi. Večina pevcev, 
čeprav nekateri pojemo že petdeset let, česa 
tako hudega še ni doživela. Ukrep, da se nis-
mo več smeli ukvarjati z našim najljubšim 
hobijem in sprostitvijo za dušo in telo, je pri 
marsikaterem pevcu in pevki ter glasbeniku 
povzročil pravi stres. Vsaka pevska in glas-
bena skupina ima v začetku leta že predvi-
den in začrtan program vaj in nastopov ter 
gostovanj v tekočem letu. Rezervirani so da-

tumi, dvorane, prevozi, dopusti in še precej 
tega, kar je potrebno, da se takšen nastop 
izpelje brezhibno in kolikor toliko dostojno. 
Naenkrat pa cel koledar prireditev in vso 
dejavnost doleti striktna prepoved, ki pevce 
in glasbenike zapre v domače hiše, saj se ne 
smejo več družiti in obiskovati skupnih vaj v 
prostorih za vadbo, javni nastopi so pa itak 
popolnoma prepovedani.
V času tega nerodnega virusa in vseh pre-
povedi druženja so bili telefoni edina pove-
zava med nami, ko ni bilo pevskih vaj. Da bi 
to turobnost zaprtja med štiri stene čim bo-
lje prebrodili, nastane v MePz MATO ideja, 
da si po SMS na telefone pošiljamo kaj zelo 
zabavnega in smešnega. Glavni razpečeva-
lec teh smešnic in vicev je bil Željko Burica, 
ki je od pevk in pevcev sprejemal in potem 
pošiljal prispele smešnice vsem pevkam in 
pevcem in tako sta bila vsaj malo razbita 
dolgčas in turobnost, kar je nastalo v času 
prepovedi. S prijetnim smehom in ukvarja-

KORONAVIRUS
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HUMOR VEDNO POMAGA …

MASKA

Maska, maske, maski …
Vse se okrog nje vrti,

kje pa smo mi?
Zaskrbljeni, osamljeni, žalostni,

malokdaj veseli,
saj nam maska dovoli, 
da govorijo le naše oči.

Oči pa povedo, 
da nam v tem času

lahko živeti ni.

Marta Jauk

njem s pisanjem vicev in vzpodbudnih bese-
dil smo nekako prebrodili prvi val prepove-
di. V tem času so pevke in pevci poslali kar 
258 smešnic in dopisov, vsaj toliko sem jih us-
pel prepisati iz poslanih SMS-ov. Za ta sesta-
vek bi bilo to predolgo besedilo, saj je tega  
besedila kar za 16 strani formata A4.
Za primer še eno od vzpodbudnih besedil:
Simon Gregorčič »Kljubuj usodi, mož sam 
svoj bodi! Kar koli se ti zgodi, usode gospo-
dar si ti. Si ti! Če res si mož, in svoj in njen 
gospod ti boš. Usode ni, usoda svoja, to si ti.«
Ker so bili v poletju dovoljeni dopusti, si je 
privoščila dopust večina pevcev. Takoj po do-
pustih pa že prve vaje in veliko veselje, da 
se lahko zopet družimo. To veselje je trajalo 
le 14 dni in zopet zapora ter prepoved dru-
ženja več kot šest ljudi in še ti na 1,5 m na-
razen. Zopet smo se morali zapreti v svoje 
domove. Pojavila se je ideja, da bi se posku-
šali povezati s sodobno tehniko, z »zumom« 
in na daljavo zapeti kakšno pesem, pa smo 
ugotovili, da vse pevke in pevci nimajo dosto-
pa do te tehnologije in smo to idejo opustili. 
Večina pevcev in pevk je tradicionalistov, ki 
zagovarjajo nastop v živo in neposreden vi-
dni in slušni stik s poslušalci.
Se pa popolnima strinjam z Zoranom Pre-
dinom, ki je rekel: »Žal so mi nova znanja za 
uporabo najnovejših internetnih komunika-
cijskih sredstev pričakovano potrdila, da je 
vse skupaj še najbolj podobno vohanju vijo-
lic z vojaško plinsko masko ali lizanju slado-
leda na teve ekranu.«

Kar se pa prepovedi nastopanja tiče, pa še 
misel Roberta Pešuta – Magnifica: »Pevci se 
lahko primerjamo z ansamblom na ladji Ti-
tanik, ki so morali igrati do potopa, ker za 
njih ni bilo rešilnih čolnov.«
Med korono je nastala še tale pesmica v mo-
dernem slogu.

Molk v koroni
Že pol leta 
molk nam 
dušo mori,
ker iz naših ust
pesmi več ni,
ki nam so vse dale,
nam večkrat srce nasmejale,
da dan je bil lepši
in vse bolj svetal
in delo je steklo
hitreje od rok.
Vse to je storila 
pesem zapeta
in smeh v očeh
vseh pevcev prisoten
ustvaril bližino
naših je src,
ki tam je ostala
še teden potem,
ko pesem zapeta
je dušo zmehčala.
      

Aleš Moličnik

Mama otroku, ki pleza na ograjo: »Takoj dol! 
Če padeš na drugo stran, te ne bomo mogli 
pobrati, ker smo v karanteni!«

Če bi imeli predsednico vlade, bi najprej od-
prli frizerje in ne vulkanizerje!

Moj cilj je bil, da v karanteni shujšam za 10 
kilogramov. Ostalo mi jih je še 15.

KORONAVIRUS
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INTERVJU

ZAGNANOST JE DOBRA LASTNOST 
NAŠEGA MALEGA KRAJA

Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Ko-
roškem kvalitetno in varno posreduje na 
vseh intervencijah ter se odlikuje pri pomoči 
ljudem ob različnih nesrečah. Nekdo je za-
pisal: »Gasilec ne more biti slab človek. 
Če si pripravljen vstati sredi noči, greš ob 
kakršnemkoli vremenu pomagat nekomu, 
ki ga ne poznaš, ne moreš biti slab človek.« O 
tem in še čem je za Črjanske cajtnge marsikaj 
povedal poveljnik društva Rok Šušel.

Članstvo v gasilskih vrstah je bilo že v pre-
teklosti visoko – črnjansko gasilsko društvo 
je namreč staro več kot 130 let – in še danes 
je zelo številčno. Koliko vas je in od kod taka 
zagnanost Črnjanov?

Skupno število članov je trenutno 145, od 
tega 32 operativnih gasilcev, trije priprav-
niki za operativnega gasilca, 6 rezervnih 
operativnih gasilcev, 21 članic, 27 veteranov 
in veterank ter 20 ostalih članov. Mladino 
zastopa 36 otrok. Jaz mislim, da je zagna-
nost ena dobra lastnost našega malega 
kraja, v katerem se malodane vsi med seboj 
poznamo, in smo drug drugemu pripravlje-
ni pomagati.

Katere so kvalitete dobrega gasilca?

Po mojem mnenju so kvalitete dobrega gasil-
ca podobne lastnostim, ki naj bi jih imel vsak 

izmed nas. Gasilec mora vedno biti priprav-
ljen pomagati, biti kreativen, imeti dobre 
komunikacijske sposobnosti, imeti močno 
hrbtenico. Ob vsakem klicu na pomoč lah-
ko vidiš trpljenje sočloveka, ki izgubi svoje 
premoženje ali ljubljeno osebo. Takšnih pri-
zorov človek nikoli ne pozabi in so del življe-
nja vsakega gasilca. Seveda pa mora dober 
gasilec poznati vse smeri in opremo v gasil-
stvu. Naj bo to gašenje, reševanje ob vetrolo-
mih in žledolomih, tehnično reševanje ljudi, 
posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snov-
mi ali pa nudenje prve pomoči.

Kdaj pa si se ti navdušil za gasilstvo? Je tudi 
pri vas šlo iz roda v rod? Opiši nam svojo 
uspešno pot do načelnika PGD Črna.

Tako kot večina fantov sem nekje pri sedmih 
letih rad opazoval gasilska vozila in gasilce 
pri njihovih aktivnostih. Prijavil sem se tak-
rat, ko je po šoli krožila prijavnica za gasil-
ske vaje. Odločil sem se, da bom poskusil in 
očitno mi je gasilstvo zlezlo pod kožo. Sprva 
sem bil pionir, nato mladinec, pripravnik, 
pri osemnajstih letih pa postal operativni 
gasilec. Z željo po dodatnem znanju sem v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reše-
vanje na Igu pri Ljubljani opravil velik del 
specialnosti, ki jih prostovoljni gasilci lah-
ko opravijo. Leta 2018 so me člani izvolili za 
poveljnika društva, katerega funkcijo bom 
opravljal do leta 2023. Funkcija poveljnika je 
zelo odgovorna in 365 dni na leto zahteva ce-
lega človeka. Na srečo imam dobre pomoč-
nike za vsako specifiko gasilstva posebej, ki 
so mi vedno na voljo in mi stojijo ob strani.

PGD Črna pokriva širok okoliš, hribovit te-
ren in nedostopne gozdove. Kako in s čim 
se znajdete, da kljub tem oviram hitro in us-
pešno rešujete primere nesreč?
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V prvi vrsti potrebuješ dobre ljudi, ki so 
hkrati tudi dobri vozniki in poznajo vsak del 
naše občine ter vsako kmetijo. Če ne gre z 
vozili, poskusimo na klasičen način - peš, 
če tudi tako ne gre, sledi aktivacija helikop-
terja. S helikopterjem si lahko pomagamo 
predvsem pri požarih v naravi in delovnih 
nesrečah. Večkrat so nam z lastno mehani-
zacijo v pomoč tudi okoliški kmetje.

Opiši mi nekaj največjih akcij.

Če omenim večje intervencije v tem letu, je 
to požar gospodarskega poslopja v Bistri 
pri Čarfu, kjer je objekt pogorel do tal, us-
pelo pa nam je obvarovati stanovanjsko hišo 
in hlev. Na intervenciji smo ob pomoči PGD 
Mežica in KGZ Ravne za pogasitev požara 
porabili okrog 60.000 litrov vode. 11. okto-
bra nas je presenetilo močno sneženje, ki je 
po vseh občinskih cestah polomilo drevesa. 
Med obilnim sneženjem smo v Koprivni re-
ševali dva občana, katerima je na avto pad-
lo drevo. Čez leto, do časa nastajanja tega 
članka, smo opravili 46 intervencij, kamor 
štejemo požare, izvajanje tehnične in ostale 
pomoči, poplave, vetrolome, snegolome, is-
kanje pogrešanih oseb in plazove.

Ampak gasilci poprimete za vsako delo. Na 
katerih drugih področjih ste tudi v pomoč?

Pomoč nudimo predvsem Občini Črna na 
Koroškem v obliki prevozov pitne vode, opra-
vljanje požarne straže ob večjih prireditvah, 
izvajanje zapor cest ter usmerjanje prome-
ta. Omeniti velja tudi, da člani društva ses-
tavljajo štab Civilne zaščite in da štab z dru-
štvom skupaj predstavlja homogeno celoto. 

Kakšna je oprema PGD Črna? Ali prejmete 
dovolj finančnih sredstev za nakup sodob-
nih vozil, aparatov in gasilskih pripomoč-
kov?

Zadnja leta smo konkretno posodobili vozni 
park. V letu 2015 smo kupili novo orodno vo-

zilo znamke Mercedes, leto kasneje še manj-
še terensko vozilo za gašenje gozdnih poža-
rov Ford Ranger. V letu 2017 nam je podjetje 
TAB d.d. kupilo priklopnik za posredovanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Leta 2018 
smo staro avtocisterno TAM 190 zamenjali 
z novo avtocisterno znamke MAN, z zmoglji-
vostjo 10.000 litrov vode. Leta 2019 smo vozni 
park dopolnili še z novim vozilom za prevoz 
moštva VW Transporter. Vseskozi dopolnju-
jemo in zamenjujemo osebno zaščitno opre-
mo ter skupno zaščitno in ostalo opremo, 
kot so dihalni aparati, motorne žage, opre-
ma za tehnično reševanje ter oprema za 
prvo pomoč.
S finančnimi sredstvi je pa tako, kolikor jih 
imaš, toliko bolj kvalitetno opremo lahko 
nudiš operativnim gasilcem. Drugače po-
vedano, več je denarja, boljši si lahko, lažje 
in kvalitetnejše lahko rešuješ probleme in 
zadovoljnejši se vračaš s terena. V zamenja-
vo osebne in skupne zaščitne opreme nas v 
veliki meri vodijo tudi zakoni in pravilniki 
ter posledično inšpekcija, katera nas obišče 
vsaki dve leti. Finančna sredstva, ki jih prej-
memo od Občine in Uprave za zaščito in re-
ševanje Republike Slovenije v obliki dotacij 
in požarnih taks, zadoščajo le za osnovne 
stroške in delovanje. Velik strošek predsta-
vlja vzdrževanje vozil in nepremičnin, teh-
nični pregledi, zavarovanja in gorivo. Za 
napredek v opremljanju in usposabljanju pa 
omenjena sredstva nikakor ne zadoščajo. 
Da zapolnimo to luknjo v financiranju, se v 
decembrih poslužujemo prodaje koledarjev 
občanom, med letom izvajamo dela, ki so po-
polnoma izven domene gasilcev (pranje ka-
nalov, čiščenje cest, pleskanja …), izvajamo 
požarne straže v podjetjih, nenehno iščemo 
sponzorje in donatorje za različno opremo 
ter izkoristimo vsako priložnost, ko lahko 
kdo “zrihta” kaj zastonj.

Katere so vaše zadnje pridobitve v društvu?

Kot sem že delno omenil v prejšnjem vpraša-
nju, smo leta 2019 vozni park dopolnili z no-
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vim moštvenim vozilom VW Transporter 6. 
V zadnjih mesecih smo zamenjali štiri zašči-
tne obleke, dokupili nekaj zaščitnih čelad in 
čevljev ter nabavili dve motorni žagi. Kljub 
manjši količini nedavno dobavljene opreme, 
cene gasilske opreme kotirajo zelo visoko, 
tako omenjena zaščitna obleka stane 950€ 
in ob potrebnih 32 oblekah (toliko je zakon-
sko predpisano minimalno število operativ-
nih gasilcev) nikakor ni mogoče vsem gasil-
cem zagotoviti novih oblek in ostale zaščitne 
opreme. Nabavo opreme si tako razdeljuje-
mo po letih oziroma nabavljamo ob nujnih 
zamenjavah.

Da ste dobro usposobljeni, se pokaže tudi v 
rezultatih na različnih tekmovanjih. Kako 
se tam odrežete?

Tekmovanj se v veliki večini udeležujejo ve-
terani, članice in mladina. Med operativo za 
tekmovanja ni večjega interesa, saj imajo že 
tako vsi svoje zadolžitve, opravljajo potreb-
na usposabljanja in se udeležujejo interven-
cij. Ob teh dejstvih operativa že tako veliko 
časa namenja operativnim dejavnostim in 
posledično tekmovanjem ne daje več veliko 
pozornosti. Za mene kot poveljnika je dosti 
bolj pomembno, da imam dobro usposoblje-
no in uigrano kot pa tekmovalno uspešno 
operativo. Seveda pa pri dobrih tekmoval-
nih rezultatih ne izostajajo veterani, članice 
in mladina, na katerih rezultate smo lahko 
ponosni na vsakem tekmovanju.

Redno skrbite za izobraževanje članov, zato 
imate precej usposobljenih posameznikov 
za specialne razmere. Imenuj nam jih ne-
kaj.

Tako je, vsako leto se operativci usposabljajo 
v Izobraževalnem centru za zaščito in reše-
vanje Republike Slovenije na Igu pri Ljublja-
ni. Intenzivna usposabljanja za specialnosti, 
ki v povprečju trajajo tri dni, so ključ do kva-
litetno usposobljenih operativnih gasilcev, 
na katere se lahko zaneseš v vseh situacijah. 

Če naštejem nekaj pomembnejših usposa-
bljanj s številom usposobljenih operativnih 
gasilcev, so to:
• tečaj za nosilca dihalnega aparata - 16
• tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje 
notranjih požarov modul A - 13
• tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje 
notranjih požarov modul B - 10
• tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje 
notranjih požarov modul C - 4
• tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarni-
mi snovmi - 12
• tečaj za tehničnega reševalca - 13
• tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje 
požarov v naravi - 16
• tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z 
motorno žago - 10

Poleg naštetih specialnosti ima 27 gasilcev 
opravljeno licenco za Prvega posredovalca, 
katero izvaja in potrjuje Zdravstveno reše-
valni center Koroške. V letošnjem letu pa je 
5 gasilcev v Gasilski brigadi Ljubljana opra-
vilo še tečaj za tehnično vlamljanje.

Verjetno brez dobrega sodelovanja z drugi-
mi ne bi bili tako uspešni. S kom vse delate 
z roko v roki?

Seveda, v zadnjih letih, ko se soočamo z 
rastjo intervencij, sta sodelovanje in medse-
bojna pomoč različnih društev in služb več 
kot nujna. Največ sodelujemo z Gorsko reše-
valno službo Koroške, s sosednjimi gasilski-
mi društvi iz Gasilske zveze Mežiške doline 
ter Policijo.

INTERVJU
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Letošnje leto je zaradi koronavirusa za vse 
drugačno. Kako pandemija vpliva na vaše 
delo? 

V marcu, ko je udaril prvi val, smo zače-
li izvajati ukrepe, katerih se držimo še da-
nes. Primorani smo bili prepovedati vsako 
zbiranje v gasilskem domu, odpovedati vse 
vaje, vsa druženja, okrnjeno smo izvedli pra-
znovanje sv. Florjana. V društvu že celo leto 
deluje izključno samo operativna enota. Še 
vedno smo v skrbeh, kako bo z izvedbo obč-
nega zbora in raznosom koledarjev, brez ka-
terih bomo ob velik del finančnih sredstev. V 
začetku razglasa prve epidemije smo nasta-
vili vse potrebne protokole za splošna posre-
dovanja, posredovanja v primerih potrjene 
okužbe in načine skupnega posredovanja s 
Civilno zaščito, občinskimi pogodbeniki ter 
Gorsko reševalno službo Koroške. Velik po-
udarek vseskozi dajemo na zaščito gasilcev, 
saj lahko samo zdrav gasilec pomaga sočlo-
veku. V marcu je ZRCK z namenom zaščite 
gasilcev deaktiviral enoto prvih posredoval-
cev, katera ostaja neaktivna vse do danes.

Med razglašenima epidemijama se je naše 
redno delo razširilo še na razvoz paketov 
Rdečega križa. V okviru Civilne zaščite op-
ravljamo prevoze zaščitne opreme, raznos 
letakov, razdeljevanje zaščitnih mask in raz-
kuževanje prostorov.
Tako kot je slišati iz vseh medijev o finančnih 
problemih prostovoljnih gasilskih društev 
po Sloveniji, smo tudi mi ob 50 % prihodkov 
iz lastne dejavnosti, katerih izpad bo imel 
dolgotrajen vpliv na razvoj društva. V pri-
hodnjih letih bomo v vsemi silami poskušali 
nadomestiti izgubo letošnjega leta. Vseka-
kor pa upamo, da bomo v decembru lahko 
izvedli raznos koledarjev.

Za odgovore se ti lepo zahvaljujem. Že-
lim vam uspešno in varno delo še naprej. 
Prepričana sem, da ko boste v dneh pred 
novim letom nosili po domovih koledarje, 
bodo krajani z naklonjenostjo in s spošto-
vanjem do vašega dela radi primaknili kak 
prostovoljni prispevek.
(November 2020)

Irena Greiner

UTRINKI

Mušeniško tromostovje, foto B. Lovenjak

2. srečanje s fokusno skupino v okviru programa Aktivno v 
šolo in zdravo mesto za pripravo Lokalnega načrta hodlji-
vosti. 2. 9. 2020
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OSTANI ZDRAV; kdor je naložil aplikacijo na mobilno napravo, je 
prejel praktično nagrado in pomagal zajeziti širjenje koronavirusa

Nova pridobitev FAJN KONC trunutno sameva

Obisk ministra za okolje A. Vizjaka v okviru obiska
Vlade na Koroškem

Certifikat BREZ PLASTIKE dokazuje, 
da v naši občini stremimo k varovanju 
okolja

Izložba MC PLAC Darje Tomšič

FOTOREPORTAŽA
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Podpis mednarodne listine za hojo

Notranjost umetniške rezidence, atelje slikarja
Braneta Širce

Prva seja Sveta koroške regije

Snegolom sredi oktobra je naredil veliko škode

Podaljšanje naziva BRANJU
PRIJAZNA OBČINA

Novoletna okrasitev TIC Črna in občinske uprave v izvedbi
L. Arbeiter in Z. Skarlovnik

UTRINKI
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REŠIL MU JE ŽIVLJENJE

Kljub temu da nas je letos nesrečna 'korona' 
prikrajšala za prireditve Turističnega tedna, 
je Občina Črna - med drugim - izvedla slav-
nostno sejo. Na njej so bila podeljena prizna-
nja naše občine. Med njimi so vsako leto tudi 
priznanja županje Občine Črna, mag. Roma-
ne Lesjak, ki jih podeli posameznikom, ki so 
s svojimi dejanji kakor koli pokazali poseben 
čut za sočloveka, obogatili naš kraj ...
Med drugimi je letos županjino priznanje 
prejel FRANC KRAJNC, ker je ob hudi nesreči 
rešil življenje prijatelju BOJANU VERDELU.
Oba smo povabili na pogovor.

Kot pravijo, nesreča nikoli ne počiva. Kar se 
je vama zgodilo, je res nekaj hudega. Kako 
se je zgodila ta nesreča?
Franc: Oba sva člana lovske družine Kopriv-
na–Topla. Če greste v Topli od Končnika po 
cesti proti Koprivni in s prelaza zavijete levo, 
pridete do našega lovskega bivaka. Sem gos-
podar tega bivaka in  - saj veste - vedno je 
treba kaj popraviti, dopolniti … Ponudil se mi 
je še Bojan in sva šla, da bi naredila nekak 
ščitnik ob ravfanku, da bi voda od talečega 
se snega odtekala mimo. S seboj sem vzel 

pleh, velikosti 700 x 200 cm, upognjen v ob-
liki črke V, in ga postavil za bajto. Bajta je 
ograjena s plotom …
Bojan: Jaz sem šel za Francem, sem bolj po-
časen, ker sem bil lani operiran na hrbteni-
ci. Hotel sem pomeriti raufank pa pleh, kako 
to skupaj  štima. Nisem šel okrog, kjer ima-
mo šrango, ki jo moramo odmakniti, da pri-
demo do bajte. Kar čez plot sem stopil, pod 
njim je majhna brežina, ne vem več, ali sem 
se držal za steber ali za lato, nekako se mi je 
zmotilo in sem se odvalil in z vso težo padel 
na špic tistega pleha. - Pleh je oster kot nož. 
- V trenutku sem bil oblit s krvjo. Pozneje se 
je izkazalo, da sem si prerezal prsnico, na 
desni roki pod pazduho deset cm mišice do 
kosti globoko, tri živce, veno in četrt arteri-
je. Seveda so nastale še velike podplutbe po 
telesu, ki pa so bile ob vseh poškodbah bolj 
stranskega pomena.
Franc: Nekaj je zaropotalo, pogledam. Bo-
jan se je začel pobirati s tal, ves je bil oblit 
s krvjo, iz roke mu je tekla v loku. Bil sem 
v šoku, na jok mi je šlo. Kaj zdaj, mudi se, 
takoj moram nekaj narediti … Nekje se mi je 
iz podzavesti utrnilo nekaj iz davnega pre-
davanja o prvi pomoči; iz hlač sem potegnil 
pas, ga ovil Bojanu nad rano na roki in za-
tegnil, kolikor sem mogel. Naravnal sem mu 
položaj roke in rekel, naj mirno leži. 
Pri koči ni signala, zato sem letel do avta ka-
kih 15 m daleč in poklical reševalce. Sploh 
ne vem, kaj in kako sem jim dopovedoval … 
pač nesreča … človek zelo krvavi in je hudo 
poškodovan. Vežejo me na urgenco. Seve-
da so vprašali za naslov, kam naj pridejo. 
Naslova tukaj ni, vrh Tople je tu, na samem 
sva na poti med Toplo in Koprivno … Povem 
mobi-številko, da me bo poklical med vožnjo, 
kam naj pride z rešilcem. Letim do Bojana, 
vpijem: 'Bojan, si živ'?' 'Ja!' Letim spet do 
avta, kjer me reševalci lahko pokličejo, da jih 
usmerjam, kam naj peljejo. Spet do Bojana, 
ga kličem, preverjam, kako je … Bojan se mi 
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oglaša … Prvi je prihitel do naju gorski re-
ševalec Miro Kaker, vsaj nisem bil več sam. 
Takoj je bil pri poškodovancu. Prinesel sem 
mu povoje in še on je Bojana dodatno povil. 
Potem je rekel, naj ga peljem do prevala, ka-
kih 1600 m, on pa bo usmerjal rešilca. Le-ta 
je najprej zapeljal v Toplo, nato nazaj v Kop-
rivno, ker pač ni imel naslova … Da je rešilec 
prišel do prevala, je trajalo skoraj eno uro. 
Ne predstavljate si, kako dolga je bila! Vsa-
ka sekunda se vleče kot hudo leto, ko veš, da 
je to bitka za prijateljevo življenje. 
Ko sem Bojana pripeljal do prevala, je bil ta-
koj tam že rešilec s celotno ekipo. Izvlečejo 
'nosila na kolesih'. Reševalci so se Bojana ta-
koj lotili. Namestili so mu infuzijo, reševalec 
mi je rekel, naj nekaj primem, pa nisem mo-
gel, tako sem se tresel. - Ne vem, kako sem 
se po tem dogodku lahko pripeljal do Črne.
Bojan: Ko me je zdravnik videl, je takoj naro-
čil helikopter. Odvil mi je povoje na roki, pa 
se je odvalila kepa strnjene krvi, popustil je 
pas nad rano, spet je tekla kri, nabulali so mi 
še sveže povoje ... Tudi zdravnik je bil krvav. 
Rešilec me je odpeljal do karavle in tam nas 
je že čakal helikopter. Še vem, da so me spra-
vili vanj. Še prej me je Miro skušal tolažiti: 
'Peljejo te v Ljubljano, vse bo še v redu s te-
boj.' Nekako me je pomiril, spomnim se še, 
da smo bili v luftu, potem pa me je zmanj-
kalo.  

Franc: Bojan je bil v zraku, vsa teža zadnjih 
dogodkov je padla z mene. Oddahnil sem si, 
vedel sem, da bodo kar najbolje poskrbeli za 
njega.
Mobi-številke Bojanove žene nisem imel. 
Kako naj ji sporočim? Klical sem njegovega 
brata Borisa. Počakal me je v Črni po šihtu 
po 9. uri zvečer in sem mu povedal, kaj se je 
Bojanu zgodilo. Okoli 12. ure ponoči me je 
klical nazaj in povedal, da je klical zdravni-
ka v Ljubljano, ki mu je povedal, da operaci-
ja še poteka in da bo … (živel). Oddahnil sem 
si. Mene je nesreča tako pretresla, da dve 
noči sploh nisem spal, nisem jedel, vse se mi 
še vrtelo pred očmi.
Bojan: Ko smo se približevali Ljubljani, sem 
se prebudil in zdravnik je komaj še zaznal 
moj utrip. Že v helikopterju so delali preiska-
ve in sporočali v Ljubljano, v kakšnem sta-
nju sem. Od Tople do bolnice v Ljubljani smo 
menda bili v 12 minutah. Na pristajališču me 
je pričakala številna zdravstvena ekipa, vse 
se je odvijalo hitro, v operacijski dvorani so 
mi menda 'sešili' dva živca, zašili veno, arte-
rijo …, oživili roko, ki je odmirala … Pozneje 
mi je dr. Kotnik povedal nekako takole: 'Prva 
zahvala gre tvojemu prijatelju, ki je s preve-
zo nad rano preprečil izkrvavitev, druga je 
zahvala vsem v reševalni ekipi, nam pa gre 
zahvala, da nam je uspelo klinično mrtvega 
človeka vrniti v življenje.' Moje življenje je vi-
selo na tanki nitki, a sem živ, ker so vsi, ki so 
mi pomagali, naredili vse, kar so znali in sta 
jim narekovala znanje in čut za pomoč sočlo-
veku. Srčna zahvala vsem, da živim. Posebej 
hvala Francu, mojemu prvemu rešitelju.
Franc: Pri tej nesreči je bila cela vrsta okoli-
ščin, ki bi lahko bile usodne za Bojana, ker 
so ovirale reševanje: bila sva daleč od obi-
čajnih poti, na samoti, ob ponesrečencu sem 
bil sam, tam ni signala za poklic kogar koli, 
brez naslova, kamor bi reševalci takoj lah-
ko našli pot. Če bi se to zgodilo vsaj v oklici 
Črne, bi bilo reševanje neprimerno hitreje, 
stiska ob nesreči pa za oba mnogo manjša. 
Bojan: Zdaj (29. avgust 2020) me Franc vozi 
na fizioterapijo, doma pridno kopam roko in 
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ŠAHOVSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

ŠPORT

delam vaje, da bi poškodovana roka postala 
čim bolj gibljiva. Zaenkrat lepo napreduje. 
Še vedno premlevam dogodke te nesreče in 
čutim globoko hvaležnost vsem, da živim. 

Pravijo, da kdor preživi preskušnjo s smrtjo, 
bo živel še mnogo let. Naj se Bojanu Verdelu 
uresniči ta ljudska izkušnja. Naj ti podarje-
no življenje vedno dokazuje, da je živeti lepo, 
posebej v Črni, kjer živimo med tako srčnimi 
ljudmi, ki ti vedno brez pomisleka priskočijo 

na pomoč, ko jo potrebuješ. In kaj reči Francu 
Krajncu? Najprej iskrene čestitke zaradi pri-
sebnosti, da si v trenutku nesreče naredil toč-
no to, kar je  – po mnenju zdravnika – Bojanu 
rešilo življenje.  
Naj se ti tako nesrečna izkušnja nikoli ne po-
novi, čeprav vemo, da si človek, ki bi to za ko-
gar koli še ponovil. Hvala za to lepo lastnost 
tvojega značaja.

Zapisala Marta Repanšek 

Šahovsko dogajanje v našem klubu je bilo 
tako kot vse dejavnosti v letu 2020 okrnje-
no. V februarju smo zaključili prvenstvo v 
počasnem šahu za leto 2019. Prvo mesto je 
osvojil Branko Planinšek, drugi je bil Fikret 
Šahinović, tretji pa Ciril Sonjak. V januarju 
in februarju smo se udeležili dveh turnirjev 
za Koroški ciklus, ki sta bila na Ravnah in v 
Slovenj Gradcu, ter turnirja za Poberžnikov 
memorial v Dravogradu. Z razglasitvijo epi-
demije v marcu se je šahovska dejavnost v 
klubu ustavila do konca maja. Od junija do 
konca septembra smo igrali v klubskih pro-
storih ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ-
-ja. Od začetka oktobra pa šahovnice v ša-
hovskem klubu ponovno samevajo. 
Odpadel je tradicionalni šahovski turnir, 
ki ga prirejamo v času Turističnega tedna. 

Prav tako nismo izvedli tudi turnirja na 
Smrekovcu. Odpadla so tudi vsa tekmovanja 
na nivoju Šahovske zveze Slovenije. 
Se je pa v tem času šahovsko dogajanje 
preselilo na splet. Številni šahovski portali, 
ki omogočajo igranje v živo z igralci z vse-
ga sveta, so zelo napredovali. Seveda je to 
dobra možnost napredovanja in ohranjanja 
šahovske kondicije. A vseeno je največji čar 
igranje za šahovnico, na turnirjih, kajti ob 
igranju je za naše šahiste pomembno tudi 
druženje.
Verjamem, da se bodo razmere izboljšale in 
se bomo v naslednjem letu 2021 lahko ukvar-
jali s šahovsko igro, kot smo se doslej.

Mitja Pranjič

VABILO
Vabimo vse krajane, ki radi pišete, za kak prispevek, ki se dotika našega kraja in okolice, 
ljudi, zgodovine, pridobitev, problemov ..., da nam pošljete zapis ali vsaj idejo, koga bi še lah-
ko predstavili in kaj bi lahko obdelali v našem lokalnem časopisu. Z veseljem bomo objavili.
Vabimo tudi literate za kak prispevek v rubriko Šilce literatue.

Urednica
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

FOTOREPORTAŽA

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IF CARE4CLIMATE in so financirane s
strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Bicivlak                 

Koncert Ajde Stina in Vida Jamnika              

Čistilna akcija
trim steze            

Brezplačni ogled etnološke in olimpijske zbirke               

Kolesarjenje v okviru ETM 2020         

Predstavitev
nordijske 
hoje za vse
generacije
(z Darjo Jernej)       
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FOTOREPORTAŽA

Pešbus               

Pohod članov Društva diabetikov Mežiške doline             

Stojnica z meritvijo sladkorja in s promocijo           

Pešpoti

Pohod do cilja Olimpline     

Tudi vrtec je sodeloval, foto: C. Piko     
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IGOR RADOVIČ DOBIL SPOMINSKO PLOŠČICO

ŠPORT

V Kamniško-Savinjskih Alpah je spominsko 
ploščico dobil Igor Radovič – Cigi. Pred peti-
mi leti sva tam plezala v Velikem vrhu in usta-
vilo se mu je srce. Devetnajstega septembra 
letos sva z Jurijem Gorjancem, zdravnikom, 
alpinistom in gorskim reševalcem, opravila 
spominski vzpon in namestila ploščico na 
mestu, kjer je odšel naprej. Ob tej priložnos-
ti se v imenu cele družine Juriju še enkrat iz 
srca lepo zahvaljujem. 
Igor je bil 40 let aktiven na področju alpiniz-
ma. Bil je avtor mnogih prvenstvenih smeri 
v domačih koroških gorah, od katerih mu 
je bila najljubša in do potankosti poznana 
Raduha, pa tudi v drugih slovenskih in tujih 
gorstvih. Sledi je pustil od Južne Amerike do 
Raduhe. Bil je dolgoletni načelnik Alpinistič-
nega kluba v Črni, še prej Alpinističnega od-
seka. Bil je predan inštruktor alpinizma in je 
mnoge naučil plezanja. Z veseljem je posojal 
opremo in mlajše generacije vodil v hribe, 
bolj resne je spodbujal za opravljanje alpini-
stičnega izpita. Imel je izostren čut za opazo-
vanje in za pretvorbo opaženega in dožive-
tega v pisno besedo. Tudi v tej obliki je pustil 
mnogo sledi v raznih publikacijah, nekatere 
so še iz študentskih let, največ je zadnje čase 
objavljal na spletni strani AK Črna. Zbral in 
uredil je precej gradiva v zvezi s slovenskim 
in koroškim alpinizmom. Z velikim veseljem 
je urejal vitrino kluba v Centru Črne. Poleg 
vsega tega je bil tudi sin, brat, mož, oče, stric, 
dedek, prijatelj, sodelavec, specialist klinič-
ne psihologije. V vsaki izmed svojih vlog je 
pustil velik pečat. 
Zase je na spletni strani AK napisal: »Brez 
gora in plezanja si preprosto ne znam 
predstavljati svojega življenja.« Ko je že iz-
vedel za svojo bolezen, je zapisal tudi: »Kot 
nekatere druge tegobe v življenju bom tudi 
to premagal z notranjim nasmehom in 
prepričanjem v dober izid. Niti na misel mi 
ne pride, da bi se zaskrbljen in pobit kot sen-
ca vlačil po dolini in jamral. Raje vzamem 

nahrbtnik in grem preko sten proti soncu, 
notranjemu zadovoljstvu in veselju nad živ-
ljenjem naproti.«
Oče je imel rad sodobno tehnologijo kot 
pripomoček za širjenje radosti z gora in je 
v zadnjih letih objavljal tudi na Facebooku. 
Dan pred zadnjim plezanjem je bil v pogo-
voru s prijateljem Darkom Germadnikom 
– Grmulijem. Pogovarjala – pisala sta si o 
odpravi na Ama Dablam. Grmuli mu je v 
tem pogovoru napisal: »Ti veš, kaj pomeni 
biti alpinist v pravem netekmovalnem smis-
lu, v smislu ljubezni in spoštljivosti do gora. 
Redki so taki.«
V spomin na njega lahko preberete, kaj je 
napisal pred dobrimi 40. leti, ko so se vrnili 
s PRVE SAMOSTOJNE KOROŠKE ALPINI-
STIČNE ODPRAVE, imenovane NORVEŠKA 
1979, katere vodja je bil Viktor Povsod – Fika.  

Katarina Radovič

STEBRI ROMSDALA
Že nekaj dni poležavamo po šotorih in ča-
kamo. Ko smo obiskali znanega norveškega 
alpinista A.R. Heena, smo izvedeli, da že tri 
tedne dežuje. Iskrica upanja kljub temu tli v 
vsakem izmed nas. Nobeden noče verjeti, da 
bi bilo toliko vloženega dela, truda in hrepe-
nenj zastonj. Vsak si želi opraviti kak vzpon, 
pa naj bo tak ali drugačen.
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IZ DNEVNIKA

Tabor smo postavili pod ogromnimi stena-
mi skupine Trolltind. Vse je zavito v meglo, 
skrivnostno in kar nekam odbijajoče. Nepri-
jetno smo se počutili pod temnimi, previsni-
mi in od vode izpranimi granitnimi stenami. 
Nismo si prav predstavljali, kje v megli se te 
velike stene končajo. Le slutili smo, da je to 
visoko nad nami. Ko smo čez nekaj dni v le-
pem vremenu ocenjevali razdalje, se je med 
plezanjem izkazalo, da se na izkušnje z na-
ših gora ne moremo kaj prida zanesti. Vse je 
krepko preseglo prvotna ocenjevanja.
Ko sem brskal po plezalnem vodniku in si 
prevajal opise smeri, se je izoblikoval ve-
lik cilj: preplezati vse tri stebre nad dolino 
Romsdal. Kasneje smo ta cilj neformalno 
postavili celi odpravi, a nam je nepresta-
no deževje preprečilo, da bi ga uresničili. 
Preplezali smo dva stebra, ni pa nam uspelo 
v tretjem – v stebru Breitinda.

Že drugič sva s Špilčem zgodaj zjutraj hitela 
po ribiški poti ob reki Raumi navzgor. Tudi 
tokrat si zaradi goste megle, ki je ovijala celo 
goro, nisva upala vstopiti. Ko smo pred dne-
vi plezali lažjo smer na najvišji vrh Romsdal-
skih alp Store Vengetind, smo se prepričali, 
da ti megla v teh divjih gorah, kjer ni nade-
lanih poti in markacij, lahko povzroči precej 
nevšečnosti. Pred nekaj dnevi sta dva Špan-
ca 12 ur iskala sestop, potem pa sta se že v 
obupu spustila kar preko slapu. Tudi ta do-
godek je vplival na najino odločitev.
Tretji dan sva se odločila počakati v taboru. 
Okrog osmih so se sončni žarki začeli prebi-
jati skozi meglo. Hitro sva bila nared. Po že 
znani poti ob reki sva okrog poldneva doseg-
la snežišče pod stebrom Sondre Trolltinda.
Vstopila sva v levem kotu in začela plezati 
po velikem žlebu, ki pelje iz kuloarja med 
Breitindom in Sondre Trolltindom na ste-
ber. Izprane plati in tanka poč so nama že 
v prvem raztežaju povzročili precej dela. Ko 
sem s hudo nabasanim nahrbtnikom priso-
pihal do Špilča, se me je usmilil in potegnil 
naprej še eno dolžino vrvi. Sledilo je nekaj 
raztežajev čez bolj položne, a gladke ploš-

če, kjer sva kar hitro napredovala. Stena je 
zopet pokazala zobe z nekakšno zajedo in 
težavno prečnico pod dvema previsoma, ki 
pa sva jo midva opravila nad previsi. Lahka 
travnata polica naju je nato postavila na raz 
stebra.
Po opisu bi moral slediti kamin, ki pa ga ni 
bilo nikjer. Smer poteka v spodnjem delu po 
levi strani stebra, zato nisva dolgo motovilila 
in sva jo ubrala kar po levi strani. Za varova-
nje sva uporabljala zatiče. Le tu in tam, kjer 
je bilo res treba, sva zabila tudi kak klin. V 
celi smeri sva sicer našla le tri. Tudi drugih 
znamenj, po katerih bi se lahko orientirala, 
je bilo bolj malo. So pa naravni prehodi zelo 
logični, vse okrog pa tako gladko, da nama 
orientacija ni delala težav.

Po nekaj vrvnih dolžinah je začelo zelo moč-
no pihati. Podaljševalne zanke so plapolale 
pred menoj. Zvok klina, ki sem ga zabijal na 
kočljivem mestu, je odnesel veter. Le s pogle-
dom sem lahko ocenil kvaliteto opravljene-
ga dela.
Izpostavljena prečnica v levo, moker žleb, 
desno, navzgor in zopet levo, pa še kamin in 
raztežajev, ocenjenih s peto stopnjo, je bilo 
po opisu konec. V vršni steni je bilo nato res 
lažje.
Ob pol devetih zvečer sva našla lepo travna-

Špilč 1979. leta v prvem zugu Centralnega stebra
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to polico za bivak, ki naju je vsaj delno ščitila 
tudi pred vetrom. Bilo je še svetlo in lahko bi 
plezala še vsaj dve uri. Ker pa je vršna stena 
še bolj izpostavljena vetru, udobnega bivaka 
nisva več zapustila.
Med malico oz. večerjo je začelo kar na-
enkrat strahotno bobneti. Za hip sva pomis-
lila, da pelje po dolini vlak, kmalu pa sva pod 
severno steno Trolltinda zagledala enkraten 
prizor. Ogromni kamniti bloki so se valili 
proti dolini in na svoji poti lomili in podirali 
vse, na kar so naleteli. Dvignila se je pešče-
na megla in zakrila pogled na sosednje ste-
ne. To je bil menda največji podor v zadnjih 
tridesetih letih v tem predelu. Vse naslednje 
dneve je vsaj še dvakrat na dan ropotalo po 
melišču. Še vsa razgreta od izjemnega do-
godka naju je začel hladiti dež, ki pa je na 
srečo po dveh urah ponehal. Končno sva 
tudi malo zadremala. Toda noč je daleč na 
severu kratka. Že ob pol treh zjutraj me pre-
budi rojevanje novega dneva. Obetal se je lep 
dan. Vedela sva, da naju čaka še kake pet ur 
plezanja, zato nisva hitela. Počakala sva, da 
je sonce obsijalo vršno steno in jo vsaj malo 
osušilo.
Hitro sva bila na začetku prečnice, ki pote-
ka čez celo severno steno. Proti koncu sva 
zgrešila poč in kamin na zgornjo polico. 
Pot naprej je bila videti težavna, a možna. 
Nadaljevala sva proti desni po vedno manj-
ših oprimkih. Proti koncu sem se mučil po 
majhnih stopih, ki so bili poraščeni z mahom 
in mokri. Napet do skrajnosti sem prečil in 
čakal, kdaj mi bo spodrsnilo ter me vrglo v 
previsno severno steno. A nič od tega se ni 
zgodilo in najhujše je bilo za mano. Na treh 
slabih klinih sem varoval Špilča, ki je bil hit-
ro za mano. Prečila sva še raztežaj v desno, 
nato je Špilč opravil s težavnim žlebom. Sle-
dil je raztežaj po krušljivem in naloženem 
pečevju in znašla sva se zopet na mestu, ki 
je bilo navedeno v opisu. Po izstopnih kami-
nih in žlebovih je tekla voda, vendar sva se 
mokri skali večinoma lahko izogibala.
Na robu stene sva občudovala dolino in ča-
kala na polno uro, da sva po oddajniku lah-

ko sporočila, da naju čaka samo še sestop. 
Na Trollstigenu, kamor so prišli prijatelji z 
avtom, smo proslavili s steklenico brezalko-
holnega piva.
Po dveh dneh planiranega počitka se je vre-
me znova pokvarilo. Po vrhovih je zapadlo 
celo nekaj snega. Prvi sončni dan sva pusti-
la soncu, da bi posušilo steno. Naslednjega 
pa sva vstopila v steber Breitinda. Smer se 
začenja s 750 m dolgim kaminom, ki je bil 
ves moker. Mestoma je poraščen z algami, 
ocena pa se giblje vse tja do šeste stopnje. Po 
več kot 12 vrvnih dolžinah sva bila prisiljena 
obrniti. Ob osmih zvečer sva razočarana, pa 
vendarle potolažena s spoznanjem, da sva 
se uklonila razumu, prispela v tabor. Kljub 
razočaranju in le delno uresničenim ciljem 
se je razpoloženje bistveno popravilo, ko sta 
6. avgusta ob devetih zvečer po dveh dneh 
težkega plezanja Mali in Zdravč izstopila 
iz stebra Trollriggna. Bil je to res izjemen 
vzpon za razmere, kot smo jih imeli.
Še bi želeli kdaj v te divje stene Romsdalskih 
Alp.

Člani takratnega AO Črna smo pod vod-
stvom Viktorja Povsoda – Fikana 1979. or-
ganizirali prvo samostojno odpravo na 
Norveško. 29. in 30. julija sva  z Andrejem 
Špilerjem – Špilčem (AO Ravne) opravila 1. 
jugoslovansko ponovitev Centralnega steb-
ra v Romsdalu (IV+, 1450 m, dolžina 2100 m, 

Cigi 1979. leta po 
preplezanem Cen-
tralnem stebru, 
1500 m nad dolino 
Romsdal in reko 
Raumo, polno lo-
sosov
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čas plezanja: 14 ur). Največji uspeh odprave 
sta dosegla Zdravko Grosar in Jure Mavrič, 
ki sta preplezala najvišjo kopno steno v 
Evropi – 1800 m visoki steber Trollveggna 
(smer se imenuje Trollryggen), ki je s svoji-
mi 3500 m dolžine še vedno najdaljša smer v 
Evropi. To je bila 2. jugoslovanska ponovitev 
te smeri z oceno VI. Smer je prvi preplezal 
znani norveški alpinist Arne Randers Heen 
leta 1958. To je bila takrat prva smer na Nor-
veškem, v kateri je Arne s svojim soplezal-

VELIKA MALA PRIDOBITEV

cem Ralphom Hoibakkom tudi bivakiral. 
Zakonca Heen sta tudi ustanovitelja Norsk 
Tindemuseum (Norwegian Alpine Museum) 
v Ändalsnesu, ki je posvečen plezalni in alpi-
nistični zgodovini Norveške.
Severna stena Trollveggna (Troll Wall) je 
takrat (1958) veljala še za nepreplezljivo. 
V tej preko tisoč metrov visoki navpični in 
previsni steni je danes že dosti smeri ekstre-
mnih težav.

Igor Radovič

V oktobru letos je komunalni oddelek Obči-
ne Črna zgradil mostiček čez hudourniško 
strugo med Selišnikom in Marjano Komprej 
v Spodnjem Javorju in s tem sklenil čudovito 
sprehajalno pot, ki je sedaj lahko v uporabi 
vsem krajanom. Še posebej pa je bodo za-
nesljivo veseli starejši krajani, težje pokretni, 
vrteški otroci, otroci nižjih razredov osnov-
ne šole ter varovanci CUDV Črna. Pred tem 
pot v takšnem smislu ni bila mogoča, ker je 
bil prehod čez hudournik precej otežen.
Pot se začne pri Matijevem mostu v Spo-
dnjem Javorju (vse od centra Črne do mosta 
je pločnik za pešce). Pred mostom lahko vza-
memo levo ali desno varianto. Po levi vari-
anti nas pot vodi pod Mrdavšičem (Bruse), 
preko Grmadnikov do Šumaha, tu čez most 
in čez glavno cesto, proti Selišniku, po mo-
stičku čez hudournik (voda v njem je le ob 
nalivih), po cesti čez Pušnikove travnike do 
Mavca oz. Kreta in nazaj do Matijevega mo-
sta. Tu približno 2 km dolgo sprehajalno pot 
zaključimo. Kot rečeno že prej, lahko gremo 
seveda tudi v obratni smeri, z začetkom po 
desni strani.
Večina poti vodi po stezah, po pločnikih in 
po cestah z zelo redkim prometom; le enkrat 
moramo zelo previdno prečiti glavno cesto. 
Na poti smo praktično popolnoma varni, 
zato smo lahko na njej sproščeni in se lahko 
prepustimo naravi ali svoji meditaciji.

Ta sprehajalna pot je resnično velika mala 
pridobitev za vse krajane, saj do sedaj v 
Črni nismo imeli krožne in od prometa od-
maknjene poti. Srečne, varne in prijetne 
sprehode vsem!

PD Črna na Koroškem

Nov mostiček na krožni sprehajalni poti v Črni
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TIHE SKULPTURE

Na Kavšakovem vrhu

Sedaj pa v Cajtngah že tretjič pišem o skulp-
turah, ki so nemi pričevalci krajine nad 
Črno. V prvem zapisu sem z resnostjo pozval 
k prepoznanju avtorja teh skulptur. V dru-
gem sem to naredil s hudomušnostjo, a kljub 
vsemu z namenom in željo, da bi avtorja pre-
poznali. Pa se mi je na ta drugi zapis oglasi-
la bralka zapisa (ki ne želi biti prepoznana) 
ter odprla na to zadevo čisto drug pogled. 
Priznam, da na ta način nisem razmišljal, pa 
tudi priznam, da bi bilo dobro, da bi. Ko sem 
se torej poglobil v njeno pisanje, sem ga vse 
bolj sprejemal in se z njim strinjal. To njeno 
razmišljanje daje tihim skulpturam na Mat-
vozovem in Kavšakovem vrhu neko dodano, 
poglobljeno vrednost. Pa razmišljajte o njej, 

ko boste hodili tam gori nad našim krajem, 
sami, v družbi, v naravi, v tišini. Pa se pogo-
varjajte sami s sabo ali s prijatelji ali s skulp-
turami, ki, kot sem že zapisal, bogatijo našo 
krajino in naše doživljanje.
 
»Črjanske cajtnge sem prebrala v nedeljo 
po izidu in od takrat se pripravljam, da vam 
napišem misli, ki se mi porodijo ob spreho-
dih med skulpturami na hribu nad domom. 
Posebni »sveti« občutki me navdajajo ob njih. 
Menim, da kdor jih gradi, jih zato gradi na 
skrivaj, ker ne želi publicitete. Če to počne 
v anonimi, ima svoj razlog za to. Benjamin 
Kumprej je rekel, da je Bog zato naredil noč, 
da je takrat tema in nočni mir. Tako da ima 
graditelj - pa naj so to palčki, vile ali človek, 
ki čuti v sebi, da bi dal kamen na kamen - za-
radi lepote ustvarjanja ali zaradi tega, da od-
loži težje ali majhno breme preko kamenčka 
s svoje duše. Itak pa je velik problem, kdaj to 
storiti neopažen. Lahko se odpremo svetu z 
mnogo drugimi stvarmi in tako že uspešno 
vabimo svet k nam s čudovito pogruntavšči-
no, z ziplinom in se izkričimo sto metrov 
nad tlemi in razširimo roke ob spustu. Med 
skulpturami pa se obrnimo vase v tišini. 
Morda moramo tudi mi biti sami s sabo in 
dati kamen na kamen, da gremo lažji z vrha 
nazaj v vsakdan. Spoštujmo tudi drugačnost 
skritega graditelja, ki bi najbrž brez težav 
postavil skulpturo tudi v rondoju sredi Črne, 
če bi želel biti širše poznan.«
Mogoče sedaj kdo misli, toliko čvekanja za 
nekaj zloženega kamenja, a ni za to še pa-
pirja teh Cajtng škoda. Tem dvomljivcem 
predlagam, da obiščete skulpture in pet mi-
nut mirno meditirate med njimi. Vso nadalj-
nje razmišljanje in doživljanje pa vam potem 
prepuščam …

ML



48

DA NE POZABIMO

OB STOLETNICI PLEBISCITA

Koroški plebiscit, ki je potekal 10. oktobra 
1920, je določil mejo med leta 1918 ustanovlje-
no Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
Avstrijo po 1. svetovni vojni. – Vir: Wikipedija.
Kako suhoparno napisano dejstvo v primer-
javi s tem, kar se je v tistih burnih časih zgo-
dilo na Koroškem in je imelo trajne posledice 
na življenje v krajih na tej in oni strani dana-
šnje slovensko-avstrijske meje.

Ozemlje Koroške, ki je bilo stoletja medse-
bojno povezano kot enoten prostor in je pre-
bivalce življenjsko povezovalo: gospodarsko, 
prometno, kulturno, jezikovno, upravno, so-
rodstveno, etnološko – je po plebiscitu raz-
delila državna meja in velik del Koroške, 
večinsko naseljene s Slovenci, je pripadel 
sosednji Avstriji. Tudi takratni krajani Kop-
rivne, Podpece in mnogi Črnjani so to mejo 
kruto občutili, saj so bili bolj vezani na Pli-
berk, na Celovec, Velikovec in Beljak kot na 
Maribor in Ljubljano. 
Knjige, ki so bile napisane o 1. svetovni vojni, 
bi lahko zložili v debele skladovnice. Tistih o 
slovenskem narodnem vprašanju je precej 
manj, še manj pa je pričevanj ljudi, ki so ko-
roški plebiscit in z njim izgubo dela sloven-
skega naroda doživeli. Spomini so šli v poza-
bo, ostaja nam nekaj zapisanega, tu in tam 
pa se še najde kakšen dragocen, neobjavljen 
zapis o tistem času. 
Ko je Aleksandra ZRELEC (v Črni jo bolj 
poznamo kot Saško Knez) objavila svoje 
ČEVNICE (zaradi covid-19 knjiga v Črni še 
ni bila predstavljena), je v njej eno poglavje 
posvetila življenjepisu svojega deda Rudol-
fa Galoba. Ta zavedni koroški Slovenec je 
v svoji mladosti doživel 1. svetovno vojno in 
bil vpet v plebiscitno dogajanje. Njegovi spo-
mini na to obdobje so v knjigi le mimogre-
de omenjeni, v Črjanskih cajtngah pa smo 
dobili dostop do delov še neobjavljenega ži-
vljenjepisa, kot ga je napisal sam, v katerih 
pripoveduje o osebni, družinski in narodni 

tragediji, o plebiscitu, ki je za vedno prese-
kal njegov (in naš) narod na dvoje.

Rudolf GALOB (1900–1986)
IZ ŽIVLJENJEPISA,

kot ga je napisal sam

Rojen sem bil kot kmečki sin 18. aprila 1900 
na Brnci pri Beljaku, občina Bekstanj na Ko-
roškem. Otroško dobo sem preživljal doma, 
na kmetiji, kjer sem spoznaval domače živa-
li, življenje na travnikih, njivah, v gozdovih, 
domačem sadovnjaku, čebelnjaku idr. 
Poleg staršev sem imel še tri brate in dve se-
stri. 
V mojih mladih letih je bilo življenje na Brnci 
in okolici zelo razgibano. Kmetje so prodaja-
li svoje pridelke, zlasti sadje in krompir, na 
trg v Beljak, mlade prašiče so vozili v Trbiž, 
iz Rezije pa so prihajali tako imenovani jesi-
harji, ki so pripeljali v sodih na vozovih kis in 
ga prodajali od vasi do vasi. Okoliške vasi so 
bile zelo narodno zavedne (Št. Jakob, Zmo-
tiče, Tinje, Zgornji in Spodnji Breg, Žužalče, 
Teharče, Zagoriče, Malošče, Šteben). 
Na Brnci je organist I. Miklavčič, po  rodu 
iz Podjune, vodil cerkveni pevski zbor, moš-
ki pevski zbor, tamburaše, ki so jeseni hodili 
igrat na žegne v Ziljsko dolino, zlasti v Zako-
mec in Bistrico. Sem je prihajal tudi pisatelj 

Rudolf Gallob,
učitelj v Mežici, 1922
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Jaka Špicar ter med počitnicami igralec lju-
bljanske drame Bratina in režiral kako igro. 
Leta 1912 je pisatelj Jaka Špicar, ki je spisal 
igro Miklova Zala, to najprej uprizoril na Je-
senicah, potem pa na Brnci. Pred izbruhom 
prve svetovne vojne smo igrali Desetega 
brata, glavno vlogo je igral režiser Bratina 
sam. Z igro smo gostovali tudi v Podravljah v 
Vošparnikovi dvorani. 
Julija 1914 je izbruhnila prva svetovna vojna 
in pretrgala to živahno delovanje. Sosedov 
oče, p. d. pri Žvižgovcu na Brnci, ki so bili 
trden in nazorsko zelo zaveden kmet, so se 
ob srečanju z menoj kaj pogovorili in rekli: 
»Rudi, zapomni si to: Slovan gre na dan.« 
Sporazumno s starši me je po končani osnov-
ni šoli župnik Lasar z Brnce avgusta 1914 
peljal vpisat na moško učiteljišče v Celovec, 
kjer pa načelno niso sprejemali slovenskih 
dijakov. Redni direktor Sohrautzer je bil že 
vpoklican v vojaško službo, zastopal ga je 
med vojno dr. Pausinger. Zahteval je, da me 
župnik vpiše kot Nemca, na kar pa župnik 
ni pristal. Rekel je, da me bo odpeljal nazaj 
domov, ter poudaril: »Ampak, vi ga boste vpi-
sali!« Nato sta se pobotala in tako sem jaz 
postal edini slovenski učiteljiščnik v Celovcu. 
Stanoval sem v slovenskem dijaškem domu, 
ki je sprejemal 20–25 raznih slovenskih di-
jakov, vodila pa sta ga brata, univerzitetna 
profesorja, prelat dr. Martin in dr. Lambert 
Ehrlich. Tudi starejši študenti gimnazije in 
realke so bili vpoklicani v vojsko. Vsem tem 
sem iz dijaškega doma pošiljal na fronto 
prepovedani časopis Mir. 
Po razpadu Avstro-Ogrske, oktobra 1918, so 
bili nemški prebivalci v Celovcu vznemirjeni, 
počutili so se ogrožene, ker so naši borci za 
severno mejo zasedli Podklošter, Podroščico, 
Borovlje (major Lavrič), Velikovec v Podju-
ni pa je zasedel Malgaj s svojo četo. Takrat 
smo v Celovcu pričakovali jugoslovansko za-
sedbo, ker bi bila enako važna kot zasedba 
Maribora. Žal do tega ni prišlo. Tov. Gačnik, 
upravitelj osnovne šole na Ravnah na Koro-
škem, ki je bil v borbi ob prehodu čez Dravo 
pri Humperškem gradu težko ranjen, mi je 

kasneje po plebiscitu pravil, da je bil poslan 
en vlak mobiliziranih Slovencev na Koroško, 
ki pa je pripeljal skoraj prazen v Podroščico. 
Ko sem ga vprašal zakaj, je dejal: »Klerikalci 
in liberalci v Ljubljani so se prepirali, kdo bo 
vladal.« 
V Celovcu so kmalu oživele vojašnice. Nemci 
so z veliko naglico organizirali svoj Volkswe-
hr. Pričela se je ostra borba za severno mejo. 
6. januarja 1919 so nemški vojaki iz Beljaka 
napadli Podklošter in prej že na brnški žele-
zniški postaji zajeli narodno stražo. Ujetnike 
so odvedli na grad Litzhof v Špital ob Dravi. 
Iskali so tudi mojega očeta, toda on se je pra-
vočasno umaknil in odšel za nekaj časa na 
svoj dom v Rute. Mojega starejšega brata so 
Nemci zajeli na železniški postaji. Jaz sem 
bil ta dan še na božičnih počitnicah.  
Po dogovoru med ljubljansko in celovško 
vlado je posebna komisija antante, sestavlje-
na iz ameriških oficirjev pod vodstvom pol-
kovnika Milesa, od 20. do 27. januarja 1919 
prepotovala vso slovensko Koroško in spra-
ševala ljudstvo, kam želi priti. Zastopnik ko-
roških Slovencev, član komisije, dr. Lambert 
Ehrlich, je poslal z zaupnimi poročili razne 
dijake dijaškega doma v Celovcu na razne 
kraje, tudi mene, da bi pripravili ljudi na pri-
hod ameriške komisije. Ko so nemški učitelji 
v mojem rojstnem kraju izvedeli, da sem bil 
od komisije tudi jaz zaslišan, so me prijavili 
na učiteljišče in deželno policijo v Celovcu. 
Meseca februarja me je na deželni vladi zas-
lišal direktor policije Spitzer. Na učiteljišču 
pa sem bil v torek pred veliko nočjo 1919 
pred profesorskim zborom v zbornici izklju-
čen iz vseh avstrijskih šol, kar je bilo dva me-
seca pred maturo. 
Med velikonočnimi počitnicami sem šel v 
Celovec po svoje reči. Na jugoslovanskem 
komisariatu v hotelu Trabesinger sem pri 
dr. Hočevarju prejel legitimacijo za potova-
nje v Ljubljano in priporočilno pismo za vpis 
na učiteljišče v Ljubljani. V nahrbtnik so mi 
dali večje število časopisa Mir*, ki je bil tak-
rat prepovedan. Z večjim lesenim kovčkom 
in nahrbtnikom sem se vračal iz Celovca. 
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Nehote sem pozabil nahrbtnik v vlaku. Pro-
sil sem postajenačelnika, naj telefonira na 
železniško postajo v Bače ob Baškem jeze-
ru, naj pošlje z jutranjim vlakom moj nahrb-
tnik nazaj. Moj mlajši brat je šel naslednji 
dan po nahrbtnik na železniško postajo. Ko 
se je vrnil brez nahrbtnika, je dejal: »Tvoj 
nahrbtnik so poslali na Volkswehrkomando 
v Št. Jakob, po tebe bodo prišli pa orožniki.« 
Naslednji dan sem se popoldan odpeljal na 
Podroščico in tam odšel v Št. Jakob po svoj 
nahrbtnik. Doma sem naročil, da če me ne 
bo nazaj, že veste, kje sem. Na Volkswehrko-
mandi mi pravi stotnik (češki Nemec): »Vi ste 
tisti. Imam nalog, naj pošljem vaš nahrbtnik 
z vso vsebino na deželno vlado, ker ste pa 
ravno tukaj, vam ga dam nazaj, samo časo-
pis boste tukaj pustili.« Naredil sem se ne-
vednega, češ da nisem vedel, da je časopis 
prepovedan. Ker sem že prepozen za vrni-
tev z vlakom, mi je poročnik Fritz napisal na 
listek, da me patrulja na poti iz Št. Jakoba 
na Brnco ne sme zadržati. Nemoteno sem 
peš po polnoči prispel domov. 
Da me ne bi orožniki zaprli, sem se v petek 
zjutraj po veliki noči, ko so se vračali dija-
ki z velikonočnih počitnic v Celovec, tudi jaz 
podal na potovanje v Ljubljano preko Celov-
ca, Št. Vida, Gradca, Špilja in Maribora. Ker 
sem vzel vozovnico samo do Celovca, sem 
naredil vtis, da se vračam, ker sem imel s 
seboj potovalni kovček, nahrbtnik in violino. 
Pot iz Celovca sem nadaljeval isti dan zvečer 
z vlakom proti Dunaju. V Brucku na Muri 
sem do 4. ure zjutraj čakal na zvezo z vla-
kom na Gradec. Tam sem prejel vozovnico 
samo do Ehenhausna (vlak v Špilje je bil en 
dan prej ukinjen), od tam priložnostno z voz-
nikom do jugoslovanske meje, na mostu čez 
Muro, od tam peš na železniško postajo Špi-
lje in preko Maribora v Ljubljano. 
Ob koncu aprila so Volkswerovci napadli vse 
jugoslovanske postojanke in takrat zasedli 
tudi Mežiško dolino. V Ljubljano je pribežalo 
mnogo koroških beguncev. V Nunski cerkvi 
so ljubljanski Nemci in renegati* nemoteno 
opravljali šmarnice. Hodili smo na stopnice 

pred cerkev izžvižgavat, ko so ljudje prihaja-
li iz nje. Prišlo je do prerekanja s policajem, 
ki je med prepirom nekega študenta uda-
ril s pendrekom. Nato se je v naglici zbralo 
večje število študentov za pohod po mestnih 
ulicah. Študentje so razbili izložbe nemških 
fotografov in izložbo knjigarne Kleinmaier. 
Naslednji dan so časopisi zabeležili, zakaj  
morajo šele študenti opozoriti merodajne 
faktorje, kaj se v mestu dogaja.         
Stanoval sem pri obubožani plemkinji de Re-
dange na Gradišču, preživljala se je s spreje-
manjem dijakov na stanovanje in hrano. Sta-
noval je tam tudi Bogdan Vovk z Bleda, ki me 
je povabil, naj pridem po maturi k njim na 
Bled, ker nisem smel domov na Koroško, saj 
so me Nemci označili za emigranta. Prišli so 
me 1. maja na dom aretirat in ker me niso 
našli doma, so zaprli očeta. Oče je izjavil, da 
sem se odpeljal z dovoljenjem, orožniki tega 
niso verjeli.
Junija je srbska vojska zasedla slovensko 
ozemlje na Koroškem s Celovcem in Gospo 
Sveto, žal prepozno, ker so med tem časom v 
Parizu sklenili plebiscit. Po maturi sem odšel 
na Bled in pri Vovkovi družini smo dočakali 
mojo namestitev za učitelja v Kotmari vasi v 
plebiscitni coni A. (Plebiscitni del Koroške je 
bil razdeljen na severni del, ki je zajemal cono 
B in je bil večinsko naseljen z nemško govore-
čimi prebivalci in cono A, južni del Koroške s 
pretežno slovensko govorečimi Korošci.)
Plebiscit je vodila mednarodna komisija 
brez Amerike. Italijani in Nemci so si z go-
ljufivim plebiscitom neupravičeno pridobili 
slovensko ozemlje. Uspeh Italijanov v Ra-
palski pogodbi je bil odvisen od izida Koro-
škega plebiscita. 
V doktrini je navedeno, da naj vodijo ple-
biscit nevtralne, neprizadete države! Pou-
darjeno je bilo, da je tajno glasovanje edino 
sredstvo, ki jamči odkritost plebiscita. Orga-
nizacijo je navidezno izvajala mednarodna 
komisija, glavno delo so opravljali Italijani in 
Nemci. Vse naše predloge in ukrepe so po 
možnosti odrivali. 
Življenje v Kotmari vasi je bilo prijetno. Pred-
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Očaka Žvižgovec in Gallob z Brnce

sednik občine je bil Prosekar, župnik pa Ar-
nuš. Ustanovili smo Izobraževalno društvo 
Gorjanci, reorganizirali Požarno brambo in 
lovsko društvo. Vodil sem tajniške posle Iz-
obraževalnega društva in Požarne brambe. 
Vodil sem tudi ustanovljeno Narodno stražo 
(12 fantov), ker so se ob koncu poletja 1920 
razmere zaostrovale. 
Dokler je bila meja med cono A in B zaprta, je 
življenje teklo mirno. Nemčurji so imeli svoje 
sestanke večinoma ponoči. Nemška propa-
ganda je postajala vedno močnejša. Na sho-
dih so nastopali organizirano in predrzno. 
(Shod na Bistrici v Rožu je bil organiziran 
od naše strani ter so se ga udeležili tudi po-
samezni člani mednarodne plebiscitne ko-
misije). Mednarodna plebiscitna komisija je 
bila nastanjena v Celovcu. Z živili jo je oskr-
bovala Jugoslavija, zlasti z mesom, moko idr. 
Dnevno je prihajal zaprt tovornjak v Boro-
vlje oziroma v naša skladišča, v Karavanški 
dvor (Karawankenhof) pri Borovljah. Naši 
protesti proti nemškemu predlogu, da se 
štirinajst dni pred glasovanjem odpre meja 
med cono A in B za prost osebni in tovorni 
promet, niso zalegli, nismo uspeli. Zgodilo se 
je potem marsikaj. Iz Celovca je množično 
prihajal nemški propagandni material. Pri-
morani smo bili izvajati nočno stražo zaradi 
preprečevanja nemških plakatov in plakati-

ranja. Svetna vas je bila zadnja železniška 
postaja za tovorni promet. Tja so prihajali 
vagoni blaga iz Banata od banaških Nem-
cev in mnoge noči so brneli nemški tovor-
njaki, ko so prevažali to blago iz Svetne vasi 
preko Drave po serpentinah v Celovec. Naši 
nemškutarji pa so s konjsko vprego svobod-
no lahko prevažali žito, petrolej in druge 
dobrine iz Celovca.
Na Humperškem gradu so se nekaj dni pred 
glasovanjem tajno zbirali avstrijski Nemci, 
oboroženi z dovolilnicami za bivanje v ple-
biscitnem ozemlju. Na dan glasovanja je 
preko sto takih tujcev obkolilo osnovno šolo, 
kjer je bilo glasovanje, da bi zagotovili prost 
prehod svojim volivcem. S Kranjskega je v 
Kotmaro vas prišlo nekaj Sokolov in Orlov, 
ki se niso smeli zadrževati v bližini šole, ker 
so bili brez dovolilnic za bivanje na plebisci-
tnem ozemlju. Nemci so takoj protestirali, ko 
so jih zagledali in morali smo jih odpeljati 
na orožniško postajo in skozi zadnja vrata 
v župnišče, kjer so počakali, dokler nemške 
oblegance nismo 'eskortirali' zaključeno do 
Vetrinja. To je bilo možno le, ker se je naro-
dna straža dan pred glasovanjem uniformi-
rala v Borovljah v pomoč domačim orožni-
kom na dan glasovanja. 
Nemci so delali v tesni povezavi z Italijani. 
Železniško progo Trbiž-Beljak-St.Vid so za-
sedli Italijani. Po predlogu naših nasprotni-
kov se je 14 dni pred glasovanjem odprla 
meja za prost prehod in tovorni promet. To 
je bil močan udarec naši propagandi.
Glasovanje je bilo tajno. 
Na vsakem volišču je glasovanje nadziral za-
stopnik mednarodne plebiscitne komisije. V 
Kotmari vasi je bil to Anglež (Irec). 
Volilne skrinjice z vseh volišč boroveljskega 
okraja so po glasovanju zvozili v Borovlje. Te 
skrinjice so stražili Italijani. 
Glasovi so se šteli ves teden.  
V času preštevanja glasov je nekaj noči v Bo-
rovljah zmanjkalo električnega toka. Kaj se 
je v teh temnih nočeh dogajalo v Borovljah? 
Kje so se tiskale glasovnice? Zakaj niso preš-
teli glasov takoj po glasovanju na vsakem 
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volišču ob navzočnosti zastopnika mednaro-
dne plebiscitne komisije?
Po plebiscitu se je govorilo, da so Nemci in 
Italijani zastopniku v mednarodni plebisci-
tni komisiji podarili v Vrbi ob Vrbskem jeze-
ru lepo vilo!
Ker se ni preštevalo glasov na licu mesta, je 
lahko tisti, ki je imel v svojih rokah prazne 
glasovnice, potvarjal glasovanje!
Služboval sem v Kotmari vasi od 1. 8. 1919 do 
odhoda jugoslovanske uprave 27. oktobra 
1920. 
V Ljubljano sem se vračal po glasovanju 27. 
oktobra 1920 ob umiku jugoslovanske upra-
ve v coni A. 
Z amnestijo mednarodne plebiscitne komisi-
je po končanem glasovanju sem bil oproščen 
kazni in sem se lahko vrnil kot avstrijski dr-
žavljan v svoj rojstni kraj. Višji šolski svet v 
Ljubljani (prof. Grajemaner, dr. Potočnik) 
me je poslal na dopust v moj rojstni kraj z 
naročilom, naj vložim na ministrstvu na Du-
naju prošnjo za nostrifikacijo moje ljubljan-
ske mature, na deželno vlado v Celovcu pa 
prošnjo za učiteljsko mesto na Koroškem. 
Prošnji sem vložil meseca novembra 1920 in 
dočakal negativno rešitev z Dunaja na za-
četku oktobra 1921.
Leta 1921 so se na Koroškem pripravljale ob-
činske, deželnozborske in državnozborske 
volitve. Med svojim bivanjem sem pomagal 
ustanavljati slovensko stranko, na novo so 

se oživljala in ustanavljala izobraževalna in 
pevska društva. Pomagal sem na Brnci zopet 
oživiti tamburaško društvo Dobrač, režiral 
dve igri, ustanovili smo knjižnico. Društvu 
sem priskrbel preko Jugoslovanske matice v 
Ljubljani nove tamburaške instrumente ter 
preko sto knjig. Ob volitvah sem bil tudi član 
volilne komisije za slovensko stranko. 
Bekštanjska občina je bila največja na slo-
venskem ozemlju. Pri volitvah je bil izvoljen 
slovenski župan (Fr. Mertel, p. d. Prangar iz 
Zmotič blizu Brnce).
Po negativni rešitvi moje prošnje z Dunaja 
sem se oktobra 1921 vrnil v Jugoslavijo, vlo-
žil prošnjo za jugoslovansko državljanstvo 
ter bil nameščen 1. novembra 1921 za učite-
lja na osnovni šoli v Mežici, kjer se nahajam 
še po upokojitvi leta 1955.

Vir: Arhiv Rudolfa Galoba
* Renegat: Po SSKJ je odpadnik, odpadnica, 
kdor se izneveri svojemu prepričanju in presto-
pi v nasprotni tabor; izdajalec, izrod(ek). Rudolf 
Galob je ta izraz uporabljal za ljudi, ki niso bili 
narodno zavedni. (Čevnice, str. 340). 
* Časopis Mir: Časopis Mir iz Celovca je služil 
kot glasilo koroških Slovencev. Izhajal je med 
letoma 1882 in 1920 (Vri: http://www.dlib.si/deta-
ils/URN:NBN:SI:spr-PR3X7K41)

Prispevek sva pripravili:
Marta Repanšek in Aleksandra Zrelec

DA NE POZABIMO

Okrašena Črna

S R E Č N O

2 0 2 1
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99 let
MARIJE 
PERNAT
iz Helene

90 let ANGELE STRMČNIK

90 let
ELIZABETE TOMŠIČ

90 let
FRANCA OBOJNIKA

90 let MARIJE ŠTERN

90 let
HILDEGARDE PIKALO

DA NE POZABIMO
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IZGUBILI SMO VREDNOTE

Dolgo, dolgo časa nazaj se je zgodilo, a spo-
min na to je še vedno živ. Grenkobo razočara-
nja ob spominu čutim še danes. Prijavil sem 
se za mladinsko delovno brigado. Nekam v 
Bosno bi šli kopat kanale za vodovod. Že ob 
prijavi nam je bilo povedano, da nas bo ver-
jetno prijavljenih preveč. Od srca sem upal, 
da ne bom odklonjen. Pa sem bil. Upoštevali 
so leta starosti in težo telesa; pa sem po obeh 
kriterijih odpadel. Ne vem čisto točno, ali sem 
se ob slabi novici razjokal, vem pa, da sem bil  
hudo žalosten. A obupal nisem, čez eno leto 
sem se zopet prijavil in uspel! Na Jesenicah 
smo en mesec pripravljali teren za novo ho-
kejsko dvorano. Delo ni bilo niti najmanj lah-
ko. Domov sem se vrnil kot ponosen brigadir, 
da sem sodeloval pri tem koristnem početju. 
Ta ponos dejansko ni nikoli zbledel.
Če bi danes razlagal sedemnajstletnemu 
mulcu (kar sem jaz takrat bil), da sem se pro-
stovoljno prijavil, da sem šel za en mesec go-
nit kramp in lopato popolnoma zastonj, bi me 
malo čudno pogledal, rekel mogoče ne bi nič, 
zanesljivo pa bi si mislil, tip je čisto utrgan. Pa 
nismo bili, pa tudi indoktrinirani nismo bili, 
kot nam danes na vsak način nekateri to želi-
jo prikazati (in to celo tisti, ki teh časov sploh 
niso živeli). Da pri meni ideološko-politična 
indoktrinacija niti slučajno ni prišla v poštev, 
sem globoko v sebi prepričan, saj sem se rajši 
šel Winetuja ali Robina Hooda kot pa hodil 
k verouku ali sedel na mladinskih ideoloških 
sestankih. Že takrat sem (kot tudi sedaj) s svo-
jim lastnim pogledom motril sistem ter kritizi-
ral njegove napake. Kaj je torej bilo tisto, kar 
me je (in mnoge od nas) prepričalo, da sem se 
prijavil in en mesec svojega življenja dal pro-
stovoljnemu težaškemu delu? Pa ne samo to 
in ne samo enkrat; nič koliko ur in dni sem 
(smo) posvetil delu (Delu! Ne treningu ali re-
kreaciji za lasten užitek in interes) v društvih, 
soseščini, udarniškim - delovnim akcijam ipd.
To kar nas je stimuliralo k vsemu temu, so 
bile vrednote. Vrednote, v katere smo resnič-
no verjeli in so nam veliko pomenile. Resnič-
no smo verjeli, da gradimo lepši jutri. In ga 

tudi smo. O tem nam še danes pričajo mnoge 
tovarne in objekti družbenega standarda in 
stanovanjske zgradbe (čeprav smo mnogo 
tega, žal, zelo lahkomiselno zapravili). Vred-
note skupnosti, pomoči, solidarnosti, empatije 
do drugega so bile tiste, na katerih smo gradi-
li družbo in predvsem tudi svoj osebnostni ra-
zvoj. Pa porečete: Ja, to so bili čisto drugi časi. 
Pa saj ravno to želim jaz sedaj napisati in po-
vedati, da so bili drugi časi. In to je to. Bili so 
časi vrednot. Danes smo te vrednote bolj ali 
manj izgubili. Danes sta dve temeljni vrednoti 
osebni prestiž in denar. Kdor ti dve vrednoti 
ne postavlja v srčiko svojega bistva, je naivnež 
in luzer. S tem ko pa smo izgubili vrednote, 
smo izgubili tudi moralne avtoritete. Saj pre-
stiž in denar ne moreta biti moralni avtoriteti. 
Zaradi tega pa tudi mnogi (na srečo ne vsi) 
naši politični voditelji ne morejo biti moralne 
vrednote, ker v ospredje predvsem postavlja-
jo lastni prestiž in materialno bogastvo. Skrb 
za skupnost jim je mogoče kdaj zunanja fasa-
da ali pa še to ne. Ker tudi znanost in umet-
nost večkrat nista temelječi na denarju in 
prestižu, se vse bolj izgubljajo njune temeljne 
vrednote in njihova avtoriteta izgublja tla pod 
nogami mladih generacij. Zaradi takšne dru-
žene klime tudi ni čudno, da sam predsednik 
države, ki naj bi bil najvišji vzor in vrednota, 
javno izjavi, da on že ne misli biti nikakršna 
moralna avtoriteta. Ja kdo pa potem naj bo? 
Komu pa naj sledijo mladi, kdo jim naj bodo 
liki vzora, koga naj spoštujejo kot avtoriteto, 
kar je nujno za urejeno družbo in predvsem 
zdrav razvoj mladih generacij. Po kakšnih in 
čigavih pozitivnih vrednotah naj se mladi rav-
najo, katero avtoriteto naj spoštujejo, kar je 
pogoj za razvoj etičnega človeka, ki bo gradil 
družbo poštenosti in človeške solidarnosti? 
Seveda so svetle izjeme, ki v sebi nosijo zdrave 
vrednote in spoštujejo avtoriteto pravičnosti 
ter solidarnosti, in to so žarki upanja za boljši 
svet, ne le za nekatere, temveč za vse.             

Marijan Lačen
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Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo rubriko 
BILO JE NEKOČ V ČRNI IN NJENI OKO-
LICI, v kateri želimo objavljati kako foto-
grafijo, staro več desetletij. Vsaka taka foto-
grafija je dragocen dokument pričevanja o 
življenju v našem kraju nekoč, mi pa bi radi 
to bogastvo pokazali tudi drugim krajanom. 
Prosimo, da nam zaupate svojo staro foto-
grafijo, dopišete datum ali letnico in imena 
oseb ali dogajanje; napišite vse, kar veste o 
posnetku. Če datuma ne veste, nam posre-
dujte približno letnico posnetka. Svojo foto-
grafijo lahko pošljete po internetu na naslov 
urednice: irena.greiner18@gmail.com ali jo 
prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

PRVI MAJ V ŽERJAVU 1946
Svoboda. Konec vojne in konec trpljenja. 
Novo jutro, nov dan in upanje v prihodnost. 
Na ruševinah, ki nam jih je zapustila vojna, 
bomo zgradili boljši in lepši svet. 
Slabo leto po volitvah (novembra 1945), ki 
so potekale še s kroglico in črno skrinjico, 
je sodelovala le LJUDSKA FRONTA, katere 
nosilec je bil maršal TITO.
Po volitvah se je začela obnova porušene 
domovine. Po udarniškem delu so Žerjavča-
ni, prebivalci »PERKHAUZA« v Jazbini, za 1. 
maj v povorki odšli proti gostilni KANTINA 
v Žerjavu, okrašeni z zelenjem in zastavami. 
Za dobro voljo sta poskrbela moj oče na har-
moniki in stric Albin na klarinetu.
 
Lastnika fotografije sta
Nino in Vinko Komprej.
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DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA: 
»DOGAJA SE! CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE«

KOROŠKA KOŠTA

PLAC, medgeneracijski center Črna, je deja-
ven kljub zatišju, v katero nas je pahnila 'ko-
rona'. V normalnih časih so potekale dejav-
nosti, v katerih smo se srečevali ob pečenju, 
kuhanju, miselnih delavnicah, delavnicah 
otrok, tečaju nemščine … Le kako bi lahko 
našteli vse dejavnosti! 
Tudi zdaj ne mirujemo. Delavnice smo pre-
nesli na spletno stran Občine Črna na Ko-
roškem in na Facebook profil PLAC - Med-
generacijski center Črna, kjer jih lahko že 
sedaj spremljate. Povabili smo tri sodelavke, 
ki so si izbrale tematiko in na to vsak teden v 
novembru in decembru napisale prispevek: 
Leonida Arbeiter je pisala na  temo: Ustvar-

jalne delavnice, Mojca Abraham je pisala 
o tem, da za vsako bolezen rož'ca raste in 
Marta Repanšek si je izbrala temo: Pobliski 
v zgodovino Črne. Da bi bilo napisano še 
bolj dostopno, smo vse te zanimive sestavke 
– skupaj 24 – pripravili tudi v tiskani in elek-
tronski obliki.
Kogar bi zanimale delavnice v tiskani ali ele-
ktronski obliki, ki bodo dostopne od 4. 1. 2021 
naprej, naj to sporoči na tel. štev.: 02 87 04 
812 ali na elektronski naslov: lucija.pusnik@
crna.si. 

Občina Črna na Koroškem
Koroški medgeneracijski center

Odlična koroška košta tudi v težkih časih 
trošta!
Neprijazni časi epidemije prinašajo tudi ne-
kaj dobrega. Pomenijo tudi priložnost, da se 
ozremo pred naše domače pragove in po-
novno začenjamo odkrivati različnosti, to-
rej bogastva, znanja in okuse, ki so značilni 
za lokalna in regionalna okolja. Vse to nam 
omogočajo številne vsakdanje in praznične 
jedi, ki skupaj z živili, jedilnimi obroki in na-
vadami ob jedi sestavljajo prehransko kul-
turo ali gastronomijo. Na tem pomembnem 
kulturnem in preživetvenem področju so si 
vsa okolja in vse regije enakovredne. Samo 
nepoznavalci in tisti, ki papagajsko kopirajo, 
ne pa 'kapirajo', vsemogoče prehranske ne-
umnosti globalnega sveta, vihajo nosove in 
odklanjajo znanje, ki ga lahko podedujemo 
in se nam ponuja. 
Zelo me veseli, da bo tudi Koroška kot ena od 
naših 24 gastronomskih regij izkoristila pri-
ložnost ob vstopu Slovenije v mrežo gastro-
nomskih regij Evrope v letu 2021. Projekt Ko-

roška košta 2021 poudarja vse tisto, kar je v 
Evropi in svetu vodilo za pravilno razumeva-
nje prehranske kulture. Na prvem mestu so 
živila in jedi, ki imajo lokalni in regionalni 
značaj. Pri razumevanju nikoli prekinjenega 
kulturnega procesa, ki ga predstavlja uživa-
nje hrane, postaja spet pomembno izhodi-
šče v prehrani štirih letnih časov. In tretje 
pomembno vodilo je v verigah lokalnih do-
baviteljev, v izvoru živil iz lokalnih in regi-
onalnih okolij. Vse to sooblikuje trajnostni 
ali bolje rečeno vzdržni razvoj prehranske 
kulture. Zavedati se moramo, da je še ved-
no zelo aktualen slovenski pregovor, ki pra-
vi: Jemo zato, da živimo, a ne živimo, da bi 
le jedli! To pomeni, da z jedmi in pijačami, 
jedilnimi obroki in navadami pri mizi lahko 
spoznavamo vsakdanjike in praznike posa-
meznika, družine, skupine ali prebivalcev 
nekega kraja, pokrajine ali države v celoti. 
Zato projekt Koroška košta 2021 ponuja od-
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Riəpna župa, Libeliška kuharica, 2019,
foto Tomo Jeseničnik 

lično priložnost za vsestransko spoznavanje 
Koroške.

Prof. dr. Janez Bogataj  

Koroška košta, Prehrambna kultura treh 
dolin bo v letu 2021 izpostavljena vsebina, 
s katero se bomo v Koroškem pokrajin-
skem muzeju pridružili promociji slovenske 
gastronomije, saj je Svet Evrope Slovenijo 
razglasil za evropsko gastronomsko regijo.
Kot uvod v celoletno dogajanje bomo v prvi 
polovici leta predstavili izjemne posamezni-
ke, ki so s svojimi ravnanji in delom zazna-
movali odnos do vrednot ljudske prehramb-
ne dediščine. 
Trenutna situacija nam prinaša nove izzi-
ve in premislek, na kakšne načine bomo 
predstavitve prilagodili zahtevam epidemi-
je. Če ostanemo optimisti, bomo od januarja 
javnosti predstavili življenjske zgodbe, pove-
zane s kulinariko vsaj šestih posameznikov, 
ki so pomembno prispevali k promociji ko-
roške košte (Peter Lenče, Marjeta Ročnik, 
Tinca Vomer, Helena Kresnik Pažek, Anita 
Šumer). Začeli bomo s predstavitvijo vaške 

kuharice Ančke Novak iz Libelič, ki je več 
kot 50 let kuhala za vaščane ob porokah, 
sedminah in drugih priložnostih. 
Maja 2021 pripravljamo odprtje istoimen-
ske razstave v muzejskem razstavišču na 
gradu Ravne. Glavni protagonisti koroške 
košte bodo značilne koroške vsakdanje jedi: 
sir s čebulo in bučnim oljem, repičeva župa, 
grenadirmarš, kvočevi nudlni, trenta in se-
zonske jedi: zabeljeni štranki, špehova sova-
ta, pečena kri, pečen sir, prtene klobase ter 
številne praznične jedi: mežerli, velikonočni 
šarkl, hrenov zos in druge. Posebno mesto 
na razstavi bo imel rženi kruh kot živilo, ki 
ga Korošci, sicer v manjši meri, a še vedno, 
po božje častimo.
Razstava bo priložnost, da bomo s pomočjo 
muzejske maskote posredovali prilagojene 
vsebine kulturne dediščine naši najmlajši 
publiki in tudi osnovnošolskim skupinam. 
Radovedni Popek se bo namreč tokrat pre-
oblekel v kuharja. 
Posebno pozornost bomo posvetili prenosu 
znanja med generacijami. Za dijake gostin-
skih smeri izobraževanja bomo izvedli izku-
stvene kuharske delavnice.
V letu 2021, posvečenemu koroški košti, 
bomo praznovali tudi 70-letnico Koroškega 
pokrajinskega muzeja. Občasno razstavo o 
koroški košti in značilnostih prehrambne 
kulture Dravske, Mežiške in Mislinjske do-
line želimo povezati tudi z različnimi aktiv-
nostmi ob stalnih muzejskih ambientalnih 
postavitvah prehranske kulture, kot so na 
primer stara kuhinja v župnišču Libeliče, 
črna kuhinja v Prežihovi bajti, Vrhnjakova 
dimnica in druge, pri čemer bomo vsebin-
sko nadgradili ožja področja prehranske 
kulture, povezana z načini življenja oziroma 
s stavbno dediščino, značilno za Koroško.
Začetek projekta bomo že januarja 2021 
kustodinje razstave zaznamovale tako, da 
bomo prisotne v muzeju na gradu Ravne 
vsako delovno sredo med 10. in 12. uro na t. 
i. Uri za kuharijo. Vabimo, da nas obiščete 
(če bodo to seveda epidemiološke razmere 
dopuščale) in si ogledate zbirko kuharskih 
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knjig, ki jo bo pripravila Koroška osrednja 
knjižnica. Na voljo bomo, da z nami poklepe-
tate o košti, da si izmenjamo recepte, poveste 
vaše spomine na prehrano in že pozabljene 
jedi ter morda prispevate predmete za mu-
zejsko zbirko, prinesete na vpogled domače 
kuharske knjižice in svoje zapiske. 
Eden od ciljev projekta, ki jih bomo po naj-
boljših močeh poskusili uresničiti, je zašči-
ta koroškega rženega kruha kot nesnovne 
kulturne dediščine. K sodelovanju spodbu-
jamo vse zainteresirane, ki še pečete kruh 
z domačim kvasom, da ohranimo to veliča-
stno dediščino kruha in znanje prenesemo 
na naslednje generacije. Vse, ki bi želeli na 
kakršen koli način sodelovati pri projektu 
Koroška košta 2021, prosimo, da se oglasi-
jo koordinatorici projekta Brigiti Rajšter 
na telefon 031 347 305. Vabljeni, da osebno 
prehrambno zgodbo podelite, da postane 
del javnosti skozi radijsko in spletno rubriko 
Muzejske zgodbe. 
Časi se spreminjajo in z njimi se temeljito 
nadgrajujejo tudi načini komuniciranja mu-

zeja s publiko. Da bi kljub omejitvam, ki jih 
zapovedujejo predpisi za obvladovanje epi-
demije, lahko izvedli zastavljeno predstavi-
tev koroške prehrambne dediščine, bomo 
uporabljali komunikacijska orodja, ki jih 
sicer že poznamo. Sprotnemu obveščanju o 
projektu že lahko sledite na muzejskem Fa-
cebooku. Vse vsebine, vključno s posnetki 
pogovornih oddaj, bomo objavljali tudi na in-
teraktivnem katalogu vsebin na spletni stra-
ni muzeja. Informacije lahko že poiščete na 
www.kpm. Dobrodošli, da se povežemo na 
različne načine tudi z namenom, da dediš-
čina kuhinj naših babic ponovno zaživi na 
naših mizah.

V imenu Koroškega pokrajinskega muzeja
Brigita Rajšter

PROJEKT DEINSTITUCIONALIZACIJE
V CUDV ČRNA SE JE ZAČEL …

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
v Črni so že v preteklih letih pričakovali, 
da bo država podprla njihove razvojne na-
črte. Potem ko so iz finančnega načrta ved-
no izpadli, pa je 27. julija letos služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko izdala odločbo o finanč-
ni podpori za projekt »Deinstitucionalizaci-
ja CUDV Črna na Koroškem«. Temu je za-
gotovo botrovalo dejstvo, da je CUDV Črna 
z 245 zaposlenimi in 300 uporabniki druga 
največja tovrstna institucija v vzhodni kohe-

zijski regiji, ob tem pa ima neustrezne pro-
storske pogoje, ki niso v skladu z minimalni-
mi tehničnimi standardi v socialno varstveni 
dejavnosti.
Od skupne vrednosti projekta Evropski soci-
alni sklad prispeva dobrih 1,9 milijona evrov 
in še država 500 tisoč. Ta denar je namenjen 
mehkemu delu projekta, to je organizacijski 
izvedbi deinstitucionalizacije, ki ni zgolj izse-
litev iz prenapolnjene stavbe v Črni v disloci-
rane enote, ampak pomeni tudi nov pristop 
do uresničevanja želja in potreb uporabni-
kov in se na ta način dotika tudi vseh zapo-
slenih. V CUDV Črna pri tem niso novinci, 
proces se je pričel že pred skoraj dvajseti-
mi leti s stanovanjsko skupino na Ravnah 
na Koroškem in nadaljeval s pridobitvami 
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novih lokacij za stanovanjske skupine, z na-
menom zmanjšanja kapacitet v centralni 
zgradbi. Kapacitete v skupnostnih oblikah 
bivanja so se širile in danes ima CUDV Črna 
stanovanjske skupine in bivalne enote na 11 
različnih lokacijah v treh občinah.
Odgovorna vodja celotnega projekta je di-
rektorica Dalja Pečovnik, 12-članski pro-
jektni team bo vodila Žana Avberšek, za-
gotovljeno je sodelovanje z Inštitutom za 
socialno varstvo Republike Slovenije (IR-
SSV), kjer sodelujeta raziskovalki Andreja 
Rafaelič in Klara Nahtigal, ki imata izkušnje 
s področja deinstitucionalizacije tudi iz ne-
katerih primerov dobrih praks iz tujine.

Začetek dela je ovirala okužba 
Prvotno je bilo načrtovano, da projektna 
skupina začne z delom 1. oktobra, vendar 
je kriza zaradi koronavirusa te načrte ne-
koliko upočasnila. Zaradi okužb med upo-
rabniki in zaposlenimi v centru so v me-
secu oktobru in v prvi polovici novembra 
uspeli izvesti pet videokonferenc. Poleg tega 
je vodstvo, v sodelovanju z MDDSZ, v tem 
času uspelo izpeljati tudi vsa začetna admi-
nistrativna in finančna dela na projektu ter 
dokončati s pripravami dokumentacije za 
odkup zemljišč v šestih koroških občinah. 
Ko se je situacija umirila, je projektni tim z 
aktivnostmi na vsebinskem delu aktivneje 
pričel delovati, in to 16. novembra. V dveh 
pisarnah so uredili dvanajst delovnih mest s 
pripadajočo informacijsko opremo. Polovica 
projektnega tima prihaja iz »domače hiše«, 
druga polovica od zunaj, vsi skupaj pa se 
bomo morali za uspešen potek dela najprej 
izobraževati. 
Kot je dejala raziskovalka Nahtigal: Zelo 
dobro vemo, kaj je naš cilj pri izvedbi projek-
ta; kako bomo to dosegli in na kakšne teža-
ve bomo pri tem naleteli, pa je seveda stvar 
delovnega procesa v naslednjih treh letih. 
Načrtujemo, da bomo v tem času preselili 70 
uporabnikov iz centralne zgradbe v 13 manj-
ših stanovanjskih enot v šestih koroških ob-
činah. Za vsakega bo narejen osebni načrt, 
potrebno bo veliko sodelovanja z uporabni-

ki, starši oziroma skrbniki, zaposlenimi in 
lokalno skupnostjo. 

Kaj bo novost prinesla uporabnikom
Za stanovalce bo preselitev v te stanovanj-
ske enote predvidoma pomenila vrnitev v 
domače okolje in možnost izbire. Manjše 
stanovanjske skupine so najbolj ustrezen 
način preselitve ljudi iz zavoda v skupnost. 
Uporabniki bi se tako še lažje vključevali v 
lokalno okolje, obiskovali razne prireditve v 
kraju, obiskovali knjižnice, se vključevali v 
lokalno zdravstveno oskrbo, se včlanili v ra-
zna lokalna društva ter se družili z lokalnim 
prebivalstvom in s tem širili socialne stike. 
Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah 
živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na 
socialnem modelu in pristopih, ki priznava, 
da ljudje pri svoji izbiri niso omejeni zaradi 
kakršnih koli lastnosti ali stanja osebe, tem-
več zaradi družbenega in fizičnega okolja, v 
katerem živijo. Ljudje morajo živeti v okoljih, 
ki jih podpirajo, da sprejemajo neodvisne in 
samostojne odločitve. 
Projekt bo seveda spremenil tudi način dela 
zaposlenih v CUDV, pri čemer poudarjajo, 
da nihče zaradi reorganizacije ne bo izgubil 
zaposlitve, nasprotno, lahko se bodo pojavile 
še večje potrebe po kadrih. Bo pa nekoliko 
spremenjen in prilagojen način dela, precej 
več bo terenskega dela, v smislu mobilnih 
tomov in informacijskih pisarn na terenu. 
Strokovno je projekt zastavljen za petletno 
obdobje in za preselitev vseh uporabnikov, 
do leta 2023, ko že ima finančno pokritje, pa, 
kot rečeno, za 70. 

Dobra novica glede investicijskega dela pro-
jekta 
Ob začetku dela projektne skupine je pri-
spela tudi vesela novica, da je vlada na seji 
odbora za državno ureditev in javne zadeve 
v veljavni načrt razvojnih programov 2020–
2023 uvrstila projekt Odkup zemljišč na Ko-
roškem za potrebe Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo  Črna na Koroškem. To je prvi 
korak pri investicijskem delu projekta, torej 
zagotavljanje 13 dislociranih lokacij. Zanj je 
odobrenih dobrih 327 tisoč evrov. Gre za dve 
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lokaciji v Mežici, štiri na Ravnah na Koro-
škem, po dve v Slovenj Gradcu, Dravogradu, 
Radljah ob Dravi in eno na Muti. 

V CUDV Črna pa smo v petek, 20. novem-
bra, prejeli še pomembnejšo in tudi pričako-
vano odločitev Vlade oziroma vladne službe 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o  
podpori za operacijo »Vzpostavitev stano-
vanjskih skupin za odrasle osebe z motnja-
mi v duševnem razvoju na območje Vzhodne 
kohezijske regije.«. Odobrenih je bilo 4 milijo-

ne 809 tisoč evrov, od katerih evropska unija 
prispeva dobre 3,8 milijona evrov, proračun 
Republike Slovenije pa 960 tisoč evrov. Ta 
podpora s strani Evropskega kohezijskega 
sklada za regionalni razvoj in države pa je 
namenjena za izvedbo investicijskega dela 
projekta, torej za pripravo, projektiranje, 
izgradnjo ter opremo stanovanjskih enot in 
njihove okolice.

Marko Vrečič, vodja za
ozaveščanje in informiranje v CUDV Črna

ČRNA 2020

SREČATA SE DVA ČRJANA,
PA PRAJ'  PRVI TA DRUGMO: »KE SPA B'V?«

TA DRUG PA REČE: »LAJNO SN!«
»JA KE SPA LAJNO?« ŠE NAPREJ ZANIMA PRVEGA.

»A ŠE NIS ČU, KA MAMO NOVGA V ČRNI? TUD MENE JE 
FIRBEC  MATRU, PA SN KR ŠOU NA OBISTOVE P'Č'

ZIB - LAJNAT!« ODGOVORI TA DRUG.

RES JE, V ČRNI IMAMO NOVO ADRENALINSKO
DOŽIVETJE, IMENOVANO ZIPLINE, 

MENDA ENO NAJDALJŠIH TOVRSTNIH V EVROPI. 
KAR LEPO SE JE V NEKAJ MESECIH DELOVANJA POKAZAVA,

SAJ JE ŽE VEČ TISOČ LJUBITELJEV POVIŠANEGA SRČNEGA UTRI-
PA Z NAVRŠKEGA VRHA DO KMETIJE KOGELNIK  PREPELJAVA.

ZGLEDA, DA SE JE IDEJA LEPO VSEDVA IN BO TUDI V PRIHODNJE
ŠE NAPREJ NEKAJ LJUDI ZAPOSLOVALA IN ČRNI NOVEGA TURISTIČNEGA UTRIPA DALA.

SKORAJ VZPOREDNO S TO ŠPORTNO ATRAKCIJO PA SE V
MUŠENIKU NOVA, ZELO POTREBNA 

ČISTILNA NAPRAVA ZA KOMUNALNE ODPLAKE GRADI.
TA STARA  JE ŽE DOTRAJANA, A VSEENO ŽE KAR NEKAJ DESET LET 

SKRBI, DA SE RIBJI ŽIVELJ V MEŽI ČISTO NE ODSELI. 
INVESTICIJA RES NI MALA, SAJ

BO TA »TOVARNA« KAR NEKAJ GNARJA STALA.

ŽE CELO LETO NAS KORONA PESTI IN NAM DIHATI SKORAJ NE PUSTI. 
TA VIRUS SE JE SPRAJU NA CEL SVET,

PA TUD V ČRNI JE PUSTIL SVOJO SLED. 
TAKO MOČNO JE NAS PRIZADEL,

DA SO NAŠO OBČINO PROGLASILI ZA OGROŽENO. 
MASKE, DISTANCA IN RAZKUŽEVANJE ROK SO ZDAJ NAŠA STALNICA, VENDAR SE VIRUS 
NE DA IN NAM ŠE NAPREJ ONEMOGOČA, DA BI SLOVENIJA BILA BREZ NOTRANJIH MEJA!

                                                                                                 IVAN  KOS
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ZGODBA NEKEGA BOŽIČA

»Moja bakla je ugasnila,« sem glasno povedal 
v mehko razsvetljeno noč, da so se glave obr-
nile k meni in je Tomaž s svojo gorečo baklo 
pristopil in mi pomolil ogenj. Glasovi iz gruče 
so takoj začeli spuščati opazke na moj račun, 
kajti dobra volja, ki nas je zajela ob toplem 
čaju z rumom, v katerega smo namakali me-
denjake, nekateri pa so z njim zalivali potico, 
nas je prijetno oklepala in grela. Zbralo se 
nas je okrog štirideset, da bi skupaj preživeli 
sveti večer. Že vsaj desetletje se pohodniki do-
bivajo v središču vasi. Letos sem se jim po ne-
kaj letih ponovno pridružil tudi jaz. Družno 
smo šli skozi temno noč do cerkve na Vrhu, 
kjer verniki vsako leto ob polnočni maši pri-
čakajo Njegovo rojstvo.
Mnogi so se odlepili od nas že pred najmanj 
desetimi minutami in ko sem pogledal na uro, 
sem ugotovil, da se nam že malo mudi. Noge 
imam dobro uhojene, vendar pot z baklami 
nikoli ne teče prav hitro, kajti skupina ponuja 
vedno kaj takega, kar hojo upočasni. Nekate-
ri so glasno klepetali in se smejali, drugi so 
se tiho pogovarjali in si morda izpovedovali 
zgodbe, ki se lahko povedo le na štiri ušesa. 
Predvečer božiča je pač čas miru, veselja in 
pričakovanja. To noč pa bogatijo še snežinke. 
Ko ostane luč, prižgana pred hišo, dokončno 
za nami, ko bakle medlo osvetljujejo postave 
romarjev, pokritih s kapucami in odete v to-
ple puhovke, prekrite s svežim snegom, obču-
tim čudežnost noči. Če se ozrem v nebo, me 
zasujejo snežinke, skozi enega izmed oblakov 
pa čisto rahlo odseva sled lune, ki nas je mno-
ga leta doslej pridno spremljala na naši poti, 
tokrat pa se je čarobno umaknila in nas pre-
pustila novim občutjem.
»Ima kdo baterijo?« je vprašal ženski glas iz 
skupine pred nami. Le zakaj jo potrebuje? Saj 
imamo bakle! Z Juretom in Miho družno hodi-
mo in možujemo. Jure je spet pričel s politiko, 
ki jo tako rad ureja, pa je Miha spretno pres-
topil na gospodarjenje. Z gozdom. Pojamral 
je, da je, ko je iskal božično drevesce v svo-
jem gozdu, srečal nekaj »vernikov«, ki so nosi-
li sveže posekana drevesca. Pa ne iz svojega 
rastišča. Tako so nas drevesca spet pripeljala 
na Juretovo temo, kako je še vedno vse naše. 
K sreči pa nas je, preden bi se udarili, pregla-
sila pesem mladih, ki so nas z urnimi koraki 
in nekoliko preglasnim in rahlo neubranim 

petjem prehiteli po naši desni. Eden izmed 
njih je zdrsnil pod rob in sta ga dva prijatelja 
s prostima rokama zvlekla nazaj na cesto, na-
kar so z nekaj hitrimi koraki skušali dohiteti 
prijatelje. Mi smo se seveda zakrohotali, toda 
tudi meni je zdrsnilo, da se mi je desna noga 
potegnila daleč nazaj in sem s pomočjo pro-
ste roke le s težavo ujel ravnovesje.
Celo uro smo potrebovali, da smo prispeli 
do cerkve. Ta nas je tu pa tam med potjo že 
vabila v svoj objem. Sprva z zamolklim zvo-
njenjem, ki nas je glasno vabilo, pa se je zven 
izgubljal v snežinkah in vetru, ki je tu in tam 
bučno privihral od nekod, v zadnjih minutah 
pa tudi s svetlečim zvonikom, ki so ga osvetlje-
vale luči, prižgane pred župniščem in mežna-
rijo ter še ena pred bližnjo gostilno. Juretova 
in moja bakla sta medtem že dogoreli, zato je 
vsem svetil le Miha. »Še dobro, da je sneg bel,« 
je v šali rekel. »Tudi luna, ki tu in tam srame-
žljivo pomežikne med oblaki, ki trosijo snežin-
ke, nam je v pomoč,« sem lirično dodal.
Glasno žlobudranje pred cerkvijo je kazalo 
na to, da je svetišče v snežni noči privabilo še 
posebej veliko obiskovalcev. Kazalo je na pra-
znik v pravem pomenu besede. Kje so vsi ti 
ljudje ob drugih dneh med letom, ko nas pri 
maši lahko prešteješ na prste, sem pomislil, 
pa misel v hipu  pozabil, ko  je skoraj pod mo-
jimi nogami razneslo petardo. »Aj!« sem zak-
ričal, Miha pa je sočno zaklel. Iz teme se je 
zaslišalo prestrašeno vreščanje otroka. Jure 
je želel preveriti, kdo kljub prepovedi strelja 
med ljudmi, pa sva ga z Miho potegnila za se-
boj, da smo po najkrajši poti dosegli cerkvena 
vrata. 
Objela nas je blaženost pričakovanja velike-
ga dogodka! Videl sem skoraj do zadnjega 
sedeža polne klopi. Lučke na  drevcu pred 
stranskim oltarjem so plaho mežikale. Mno-
žica otrok je občudovala  jaslice, ki so se raz-
tezale od glavnega do Marijinega oltarja. Bo-
žična glasba je tiho zvenela s kora, ko je orgle 
uigraval mladi organist, pevci pa so ob njem 
šumeli z notami in polglasnim govorjenjem v 
pripravi na prihod duhovnika. 
Naša trojka se je morala razdružiti, če smo 
želeli med mašo sedeti. Komaj sem našel 
prostor, že je pocingljal zvonček in naznanil 
prihod ministrantov in duhovnika. Orgle so 
glasno zadonele, iz vseh grl so se izvili glaso-
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vi pesmi Sveta noč, blažena noč. Otroci pred 
jaslicami so peli še posebej glasno, duhovnik 
pa je iz rok cerkovnika prejel kadilo in z njim 
blagoslovil cerkev in nas.
Prevzel me je mir, objet v bučanju cerkve, ki 
je z mene stresala vso napetost, boleče neraz-
rešenosti in napetosti, ki so mi stiskale telo 
zadnje mesece. »Glej, Feliks, rodil sem se tudi 
zate,« mi je prigovarjal notranji glas.
Ko so se po mašnikovem blagoslovu in odpe-
tih pesmih vrata, ki jih je nekdo med mašo 
zaprl, da nas ne bi motili iz zunanjosti glasovi 
vseh vrst in moči, spet odprla, je množica za-
čela tiščati na prosto. Jaz sem ostal. Z enim 
očesom sem videl Jureta, ki mi je dajal zna-
menja za odhod, pa ga nisem želel opaziti. Po-
treboval sem mir in samoto.
Ko se mi je vendarle zahotelo na zrak, sem 
opazil, da v klopeh ni več ljudi, skozi vrata 
pa so nenehoma prihajali in odhajali ljudje. 
»Maše se niso udeležili, gotovo pa se želijo sre-
čati z Njim,« sem si rekel.
Pred cerkvijo me je pričakala veselica. Glasen 
smeh, pred mežnarijo kuhano vino in sladka-
rije, ki so jih ponujale gospodinje iz naše vasi, 
na vrhu hriba ognjemet, pod cerkvijo pa spet 
pokanje petard. Ko sem, nevajen teme, ki so jo 
prestreljevali žarki luči od tu in tam, mežikal v 
noč, me je nekdo pocukal za rokav, istočasno 
pa sem iz ust svojih najstnic zaslišal prošnjo: 
»Ati, a lahko še malo ostanemo?« Ker nisem 
takoj odgovoril, so nadaljevale z razlago: »Saj 
ne bomo dolgo! Malo bi pa res rade ostale. 
Majda in Jana bosta tudi. Pa Jan in Andraž 
pa vsi naši sošolci...« »Sveta noč ni namenjena 
pohajkovanju,« sem rekel neprepričljivo. »Saj 
bo vse v redu,« me je prepričevala Tamara. 
»Samo pol ure,« je prosjačila Zalka, Liza pa se 
je obesila na moj rokav in dahnila: »Prosim!« 
»Ob dveh morate biti doma,« sem zahteval. 
»Hvala, ati,« sem zaslišal in že ostal sam.
Kapo sem si potegnil globlje na ušesa, ovra-
tnik pa naravnal malo bolj visoko, da mi sneg 
ne bi letel za vrat. Nemo sem smuknil mimo 
ljudi, ki so si voščili vesele praznike, jedli, pili 
in se pogovarjali. Misli so mi poletele v čase, 
ko sem bil mlad in ko zaradi šole in dolge poti 
do cerkve  nisem mogel  k polnočnicam. Tisto 
leto, ko sem le šel, ker je bila naslednji dan ne-
delja, pa smo se pri prijateljih po maši zadrža-
li še skoraj tri ure. Jedli smo pečen krompir, 
pili sok in se šli »igro resnice«. Igre, v kateri 
vrteča se steklenica izbere kandidata, vpra-
šanega po njegovih skrivnostih, še nisem poz-
nal. Vsi vprašani so se ob iskanju odgovorov 

srečevali z zadregami in dilemami, kaj in ko-
liko naj se razkrijejo. Jaz sem odgovarjal zelo 
zares in po pravici. To dejstvo me še danes 
nekoliko jezi! Doma pa je bil rompompom! 
Mama me je kregala, češ, kako lahko hodim 
od polnočnice skoraj do svita! »Mama, svetost 
noči se je pokazala ravno v tem, da smo se 
imeli tako lepo,« sem ji ugovarjal. Ona pa tega 
v svoji svetosti ni mogla razumeti.
Ker sem hodil precej hitro, sem kmalu dohitel 
sosedove. Janez in Fani sta pod roke držala 
taščo, stric Ivo pa je hodil s svetilko dva ko-
raka pred njimi, da so ostali za njim videli, 
kam naj stopajo. »Kje imate pa otroke?« sem 
povprašal. »Oh, mladi pa res ne morejo z 
nami,« je rekla Fani. »Zdaj se bo šele začela 
dogajati sveta noč,« je v smehu rekel Ivo.
Pot smo nadaljevali v živahnem pogovoru o 
rečeh, ki so nam bile skupne in kmalu prišli 
do njihovega doma. Povabili so me na čaj in 
šnops, pa sem s tesnobo v prsih odklonil, češ 
da je Mici doma sama in da je bolna. Poslovil 
sem se in odšel v temno noč. 
Na drugi strani gozda me je od daleč pozdra-
vila svetloba iz mojega doma. Mici še bedi, 
sem pomislil. Le kaj ji je? Najbrž ne more spa-
ti, pa je šla kuhat čaj in me čaka. Vabil sem jo, 
naj me pospremi, pa je želela ostati doma, češ 
da je utrujena
Ko sem odprl vežna vrata, je vame udarila 
glasna glasba iz radia. Kaj le to pomeni, sem 
se vprašal. Sezul sem se, odložil oblačila in 
pohitel po stopnicah. Ko sem vstopil v kuhi-
njo, sem videl čuden prizor. Žena je sedela za 
mizo. Na njej je bila načeta steklenica vina in 
na pol prazen kozarec. Z glavo je kinkala nad 
mizo, prsti desnice pa so udarjali v ritmu bob-
neče glasbe po mizi, se namakali v mokroti 
razlite pijače in poskakovali zdaj levo zdaj 
desno.
»Mici,« sem polglasno dahnil. »Mici,« sem po-
novil še tiše.
»Ja kaj pa je?« je uprla pogled vame.
»Mici, kaj vendar počneš?« sem obupano 
vprašal.
»A ni danes sveta noč?« je blebetaje ugotavlja-
la. »Če te na sveti večer vsi zapustijo, si moraš 
poiskati pa drugačno družbo!«
Nemočen sem padel na kavč. Vreščanje iz 
radia se je mešalo z zvoki orgel, lajajoče pre-
pevanje z nežnostjo Svete noči, mašnikova 
vzpodbudna molitev se je prepletala z ženi-
nim  momljanjem. Žalost mi je zajela telo.

Martina Podričnik
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IZKUŠNJA ZAČASNE SELITVE
V MOSKVO IN PEKING

Januar 2012, mož mi po telefonu sporoči, da 
ga bodo poslali v Moskvo. Tako se je vse za-
čelo …
Avgusta 2012 sem se zaradi moževe službe s 
sinom Ambrožem, ki je bil takrat star dobri 
dve leti, odpravila v Moskvo. Mož je tja odpo-
toval že kakšen mesec prej. V Moskvo je bil 
napoten kot uslužbenec Ministrstva za zuna-
nje zadeve RS. Večinoma je bil zadolžen za 
opravljanje konzularnih nalog. To pomeni, 
da je obravnaval vizumske vloge tujcev, ki so 
želeli potovati v Slovenijo. Slovenskim drža-
vljanom v tujini pa je pomagal pri pridobitvi 
slovenskih dokumentov in po potrebi nudil 
konzularno pomoč.
Še danes se spominjam prvega dne in vožnje 
od letališča do našega stanovanja. Za vožnjo 
po stranskih cestah, ki je bila polna različih 
vtisov, mogoče negotovosti ali tesnobe, je 
poskrbel možev sodelavec, ki je bil tam že 
dobrih pet let. Medtem ko je krava prečkala 
eno od stranskih cest, po kateri smo se pe-
ljali od letališča Sheremetyevo do železniške 
postaje Beloruskaya, pravi: “Peljemo se po 
stranskih cestah, ker bi vožnja po običaj-
ni poti trajala dvakrat več.” Takih časovno 
potratnih premikov v Sloveniji nismo nava-
jeni, čeprav so koroške ceste podobne tistim 
stranskim v Moskvi. Ko smo prispeli pred 
blok, najprej: “Tu smo.”, potem pa … ob pog-
ledu na blok, kjer se je nahajalo naše prvo 
stanovanje, bi se najraje obrnila. A se seveda 
nisem …
Pred odhodom v tujino, še posebej, če se tja 
seliš, si poskušaš pridobiti čim več informa-
cij o mestu, kamor odhajaš, a vendar raz-
mere tam izkusiš šele, ko začneš tam živeti. 
Stoodstotno pripravljen na življenje v tujem 
okolju, kjer govorijo tuj jezik in kjer ni starih 
dobrih prijateljev, pač ne moreš biti. Ne pre-
ostane drugega, kot da začneš življenje pisa-
ti na novo. Pa pojdimo po vrsti: izdelava do-

kumentov, odprtje računov, izbor šole, vpis 
v šolo, regitracija avtomobila, spoznavanje 
soseske, kam k zdravniku, zobozdravniku … 
Cel kup novih izzivov, in to vse v jeziku, ki ga 
slabo ali sploh ne razumeš, po običajih, ki jih 
ne poznaš ... Ko tako počasi spoznavaš utrip 
mesta, kulture, ljudi, nastopi trenutek resni-
ce – ali vzljubiš ali zasovražiš.
Moram priznati, da mi je Moskva postajala 
vsako leto bolj všeč. Lahko bi rekla, da mi je 
tako zlezla pod kožo, da bi lahko tam živela 
tudi dlje od štirih let, kolikor smo jih z druži-
no preživeli v Rusiji. Vsak začetek je gotovo 
težak, sploh če imaš ob sebi otroka, saj sta v 
tem primeru dnevni ritem in življenje podre-
jena temu, da se otrok počuti dobro. Ambrož 
se je lokalnega jezika naučil v vrtcu, kjer je 
sčasoma spletel tudi dobra prijateljstva. Ker 
obožuje zime in zimske radosti (drsanje, 
smučanje, kepanje), se je v Moskvi počutil 
zelo dobro. Naše življenje v ruski prestolnici 
je postajalo bogatejše tudi po zaslugi števil-
nih kulturnih ustanov, ki nudijo zelo kakovo-
stne programe. 
Nepoznavanje jezika je zagotovo ena večjih 
ovir pri spoznavanju mesta, ljudi, običajev in 
kulture, ker pa nam je ruščina dokaj blizu, 
smo se kar hitro zmogli naučiti vsaj osnov-
nega sporazumevanja. Vsekakor je pozna-
vanje jezika pred odhodom v tujino velika 
prednost.
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V Moskvi se je rodil tudi mlajši sin Jakob, 
ki se zaradi tega z jezikovnimi ovirami ni 
ukvarjal. Že od rojstva se je bil zaradi druže-
nja z ruskimi otroki na igrišču navajen izra-
žati v dveh jezikih. Slovenijo je prvič obiskal, 
ko mu je bilo šest mesecev. Zelo rada povem, 
da v času nosečnosti na podzemni železnici 
niti enkrat nisem ostala brez sedeža, vedno 
so mi odstopili sedež, v času sprehajanja po 
moskovskih ulicah, ki niso tako prijazne za 
otroške vozičke, pa so mi uvidevni domačini 
vedno ponudili pomoč …
Prav gotovo mi je štiriletna izkušnja iz Mo-
skve, mesta, ki nikoli ne spi in ima 12 mili-
jonov prebivalcev, pri selitvi v Peking prišla 
prav. Iz Črne, olimpijske vasi s 3000 prebival-
ci, v cesarsko mesto Peking, ki šteje okrog 
21 milijonov prebivalcev, prehod namreč ni 
enostaven. Če smo se v Moskvi naučili lokal-
nega jezika in se navadili, da je bilo veliko 
stvari dostopnih 24 ur, je bil Peking kljub veli-
kosti malo bolj zaspan, predvsem pa jezikov-
no popolnoma drugačen. Drugače je tudi 
na ulici, več je ljudi, včasih je gneča, ki je v 
Sloveniji in niti v Moskvi nismo vajeni. Poleg 
tega imajo ljudje drugačne navade in se ne 
obnašajo povsem enako kot Evropejci. Ven-
darle gre pravzaprav za popolnoma drugo 
civilizacijo s svojo pettisočletno tradicijo. Po 
drugi strani je mesto Peking polno neverjet-
nih zgradb, ki jih lahko doma občudujemo 
na razglednicah. Videti in doživeti je možno 
veliko zanimivih stvari, ki jih v Evropi ni.
Kitajščina je zahteven jezik, ki se ga morajo 
zahodnjaki učiti več let, da ga lahko suvere-
no uporabljajo. K sreči pa so na Kitajskem 
ljudje vseh starostnih skupin tehnološko 
zelo napredni in uporabljajo pametne tele-
fone s prevajalskimi aplikacijami. Tudi njim 
namreč v veliki večini tuji jeziki niso tako 
blizu. Tako smo se na Kitajskem z domačini 
večinoma sporazumevali s pomočjo pamet-
nega telefona, seveda kitajske izdelave. Ot-
roka sta obiskovala mednarodno šolo, kjer 
je pouk potekal v angleščini. Naučila sta se 
tudi osnov kitajščine, ki je bila v učnem na-
črtu njune šole. Tudi otroka sta poleg naju z 

možem potrebovala svoj čas. Pred prihodom 
na Kitajsko namreč nista govorila angleško, 
Ambrož pa je na začetku zelo pogrešal ru-
ske prijatelje in jezik, ki bi ga dovolj dobro 
obvladal.
Peking je sicer zaradi številnih tujcev izje-
mno kulturno raznoliko mesto. Tujci prija-
teljstva sklepajo preko šole, službe ali števil-
nih dogodkov v prostem času, ki so na voljo 
prebivalcem Pekinga. Zaradi natrpanega 
urnika moža diplomata, zadolženega za 
konzularne zadeve, sem jaz večinoma skr-
bela za tri vogale pri hiši, občasno pa še za 
četrtega.  Kot njegova soproga pa sem se 
udeleževala tudi raznih prireditev.
V Slovenijo smo se vrnili, ker se je moževa 
napotitev v tujino iztekla (običajni mandat 
diplomata v tujini je 4 leta). Moram reči, da 
mi je osem- in večletno bivanje v tujem svetu 
vsekakor omogočilo, da sem na svet začela 
gledati z drugačne perspektive. Čeprav ti tu-
jina nekaj da, pa se to ne more meriti s tem, 
kar imamo v Sloveniji.

Zala Rančigaj
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Verjamem, da ima vsak letni čas svoje čare. 
Jesen je zagotovo najbolj magična, saj nas 
na trenutke še vedno razvaja s soncem in ve-
ličastno kreativnostjo barv. Je pa dan krajši, 
kar pa ne pomeni, da nas zjutraj ne bo priča-
kalo sonce. Naš čas je težak, ker je zdravju 
nevaren, a v resnici nam nihče namenoma 
ne streže po življenju. Le prostor ugodja se 
nam je zožil. Človek se hitro navadi na bolje, 
nikakor pa nam ne gre, ko se nam zgodi, da 
se zavemo, da smo na poti navzdol. Bodimo 
bolj modri v času, ki prihaja, bolj zadovoljni s 
seboj, s tem, da smo, in ne, ker nekaj imamo. 
Da živimo v tem raju na zemlji, ki - če se ne 
greš politike - res ponuja ogromno. Narava, 
ta mati vsega zdravilstva, nas v naši domovi-
ni lahko zdravi na vsakem koraku. Če želi-
mo, se lahko modrosti, moči in lepote nauži-
jemo na marsikaterem vogalu naše urbane 
sedanjosti.
Čas mine, izgine, dejanja ostanejo. Čas, ki ga 
živimo zdaj, bo minil, dejanja, s katerimi ga 
bomo prebili, pa nas bodo spremljala za ved-
no. Če bodo nosila nasmeh in optimizem, to 
sploh ne bo slabo.
Vse je tako preprosto. Je jutro in je večer, je 
svetloba in je tema, je poletje in je zima, je 
otrok in je odrasel, je bedak in je normalnež, 
je virus in je zdravje. Vsako življenje ima svoj 
smisel, svojo vlogo, svoj cilj; vse je povezano, 
ni večvrednih, manjvrednih, ničvrednih, po-
membnih ali nepomembnih, potrebnih ali 
nepotrebnih; v zapletenem naravnem sis-
temu je vsaka življenjska oblika potrebna, 
enakovredna in enako pomembna. Kot pra-
vi Aljoša Bagola: »Smisel življenja ni v tem, 
kaj pustiš za seboj, ampak v tem, kaj življe-
nje pusti tebi.« Večna skrivnost ostaja snov 
za sanje in premišljevanje.
»V tej temni noči sem izgubil pot iskanja, pri-
kaži se, zvezda, ki nas vodiš.« (Izaija)
Kljub zimi, ki se nam z zadnjim mesecem 
tega posebnega leta hitro približuje, bo v 
nas vrelo, gorelo in se prebujalo. Približali 
se bodo najlepši prazniki, pomembna bo pri-
sotnost energije svetlobe in ognja, ki prina-
ša toplino, mistiko, predvsem pa upanje za 
zdravje in luč rešitve.

SONCE je edina ZVEZDA, okoli katere se 
vrtijo planeti in vsa druga nebesna telesa 
našega osončja. Brez sonca ne bi bilo ne 
svetlobe ne toplote in ne življenja. Na  Zemlji 
se ne bi moglo živeti. Sonce izostruje zavest 
o mejah, je svetloba spoznanja in žarišče 
energije.

SVEČA – LUČ   
V plamenu sveče delujejo vse sile narave, je 
rekel Novalis. Prižgana sveča je simbol in-
dividualizacije, v spominih na dobro svečo 
moramo najti svoje samotne sanje, piše Ba-
chelard. Plamen je sam, naravno sam, osta-
ti hoče sam. Sapa zmoti plamen, vendar se 
spet zravna. Sveča je simbol vzpenjajočega 
življenja in duša obletnic. Kolikor let, toliko 
sveč, toliko stopenj na poti k popolnosti. Sve-
če, ki gorijo ob pokojniku, simbolizirajo svet-
lobo DUŠE, minljivost osebnega življenja, 
ko doseže zenit. Z vsakim letom smo bližje 
slovesu in tudi takrat, ko nismo več fizično 
prisotni na tem svetu, še vedno živimo v spo-
minih živečih.

ZVEZDA     
Je predvsem svetilo, vir svetlobe. Zvezde so 
zaradi nebesnega značaja tudi simboli duha 
in še posebej konflikta med duhovnimi sila-
mi - ali svetlobo - in materialnimi silami - ali 
temo. Ko predirajo temo, so tudi žarometi, 
usmerjeni v temo nezavednega. Zvezda SE-
VERNICA ali POLARNA ZVEZDA igra po-
sebno vlogo v univerzalni simboliki, in sicer 
je absolutno središče, okoli katerega se več-
no vrti nebesni svod. Je pravi smerokaz za 
nomade, karavane, pomorščake in vse tiste, 
ki blodijo po pustem prostranstvu, saj se po 
njej določajo položaji zvezd. KRALJEVSKE 
ZVEZDE se imenujejo največje in najsvetlej-
še zvezde stalnice - nepremičnice. Zvezda 
BETLEHEMSKA je v očeh večine zgodovi-
narjev kot nenavaden kozmični pojav, ki se 
je zgodil pred rojstvom skoraj vseh božjih 
sinov za nas pred rojstvom JEZUSA KRIS-
TUSA. Nam je najbolj znana, z njo se sreča-
mo v času božičnih praznikov. Zvezda DA-
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NICA ima poseben pomen. Je rdeče barve, 
napoveduje večno in ponovno vračanje in 
rojevanje dneva, je simbol načela življenja. 
Sporočilo rdeče zvezde je dramilo k svobodi, 
enakosti in bratstvu. Že v pradavnini je bila 
zaščitni znak pred vsakršnim zlom. Prvič se 
je pojavila v starodavni skandinavski mito-
logiji. Varovala je pred uroki in nasiljem. Ta 
star poganski simbol je bil znan tudi v naši 
zgodovini, saj je bila marsikatera slovenska 
zibelka okrašena s simbolom peterokrake 
zvezde, ki naj bi dojenčka varovala pred 
zadušitvijo in ugrabitvijo. Rdeča zvezda je 
v resnici simbol  PRAKOMUNIZMA, torej 
tistega pravega pradavnega komunizma, 
ki ga je daleč najbolje utelešal JEZUS. Pravi 
komunizem je namreč prvotno najstarejše 
KRŠČANSTVO. 

»Vsa človeška modrost je zajeta v besedah: 
ČAKAJ IN UPAJ!« (Dumas)
Razlogi, zaradi katerih imajo človeška bit-
ja potrebo po tem, da so si z nekom blizu, 
bodisi da gre za ljubezensko, prijateljsko ali 
sorodstveno BLIŽINO, je v tem, da so lahko 
v bližnjih odnosih tisto, kar so: da se počutijo 
sprejete takšni, kakršni so, tako da se lah-
ko spontano obnašajo. Tisti, ki ima bližnjo 
osebo ali osebe, se nikoli ne počuti, kot bi 
bil sam na tem svetu. Bližnji odnosi so pro-
tistrup za občutke osamljenosti in praznine. 
Če je človek čustveno povezan z drugimi, če 
si je z njimi blizu, potem je uresničen eden 
od pomembnih pogojev za srečno življenje. 
Vseeno zelo  pogrešam OBJEME. Z objemi 
se potolažimo, objem nam daje občutek var-
nosti in sprejetja, to pa zato, ker se ob doti-
ku dobro počutimo, ker ima zdravilno vred-
nost, kot so užitek, sproščenost, navezanost 
in umirjenost. 
Trenutno ali pa kar celo leto pa koprnimo 
ali še bolje HREPENIMO, da bi se znali opre-
deliti, povedati, po čem. V resnici pa mnogi 
znajo povedati, po čem hrepenijo. Hrepeni-
mo po času brez nenehnega dirigiranega 
zastraševanja, hrepenimo po koncertih in 
živi umetnosti, po življenju brez mask, po 
času, ko se je zdelo, da je svet brez mej, da 

lahko jutri odidemo, odpotujemo, odletimo 
drugam, začutimo drugo kulturo, vdihne-
mo drug zrak, zaslišimo druge jezike. Ka-
kor pravi Barnes, je pomembno, da se lahko 
dvignemo iz ustaljenih okvirov, pomembno 
je pogledati čas, v katerem smo se znašli, iz 
drugih zornih kotov, dvigniti se proti poneu-
mljanju, represiji, proti življenju v škatli - in 
izbrati življenje. Nihče ne more živeti brez 
ljubezni ali prijateljstva. Človeški obup se 
umakne edinole pred žarom teh dveh nebeš-
kih sonc. Vse sence se razbežijo. Ena sama 
beseda ljubezni spremeni ves svet in vse člo-
veštvo na njem. 
Zato vam, dragi bralci in bralke, v prihaja-
jočem letu želim SREČO, sestavljeno iz glo-
boke in vztrajne ljubezni, iz medsebojnega 
zaupanja in spoštovanja. V njej naj bosta 
tudi nežnost in zanimanje za težave drugih. 
Želim si, da bi v sebi zbrali moč, da ne bi klo-
nili pred nerešljivimi in brezizhodnimi priti-
ski ter upali na vse lepo in zdravo v letu 2021.

VIRI: Primož Kališnik, Vesna Milek, Svetlana 
Makarovič, Jean Chevalier                        
November 2020                                     

Helena Ošlak

Koledar
NK Peca



67

PETROV KOT(L)IČEK

Zrezki iz naribanega krompirja

Olupljen surov (ali delno kuhan) krompir 
(350 g) naribaš in pustiš, da se odcedi (v ce-
dilu). Potem dodaš veliko žlico moke in eno 
jajce. Z mokro žlico narediš kupčke v po-
maščeno ponev in jih malo sploščiš. Pečeš 
pri srednji temperaturi, na vsaki strani 3–4 
minute (do svetlo rjave barve). Pečene odce-
diš na kuhinjski servieti. Pred serviranjem 
jih obložiš, in sicer je več variant:
-  s kislo smetano in drobnjakom,
-  z omako iz lisičk in kisle smetane,
-  s hrenom in postrvjo,
-  z avokadom in kozjim sirom,,
-  z rezino krvavice in jabolčno čežano.

Kroglice z jetrci

Sestavine: 6 suhih žemljic, približno ¼ litra 
mleka, 1 mala glavica rdeče čebule, 150 g 
masla, 300 g govejih jetrc, 2 jajci, sol, poper, 
timijan, drobtine, mesna juha.

Narezane žemljice preliješ z vročim mle-
kom in pustiš stati pol ure. Na vročem maslu 
popražiš čebulo in to preliješ čez kruh. Pasi-
rana jetra premešaš z jajci in začiniš, k temu 
previdno dodaš žemljice, vse skupaj pa zgos-
tiš z drobtinami (a ne preveč). Z mokro žlico 
in mokrimi rokami oblikuješ kroglice, ki jih 
potem v juhi počasi kuhaš 20 minut.
Take kroglice lahko ješ tudi s kislim zeljem.

In še recept iz stare Kuharske bukve Valen-
tina Vodnika (leto 1834): župa od rudečih ja-
god.

Peter Lenče

Če nam bodo zaprli trgovine, bomo morali 
na lov. Meni se še sanja ne, kje živijo čevap-
čiči.

Celo življenje so mi pravili, naj bom poziti-
ven. Zdaj, ko sem, se me pa vsi izogibajo.

Mama je skuhala pasulja za tri dni. Izgleda, 
da bomo nosili maske tudi v hiši.

Lahko bi bilo še mnogo slabše … Če se bi to 
zgodilo pred 15 leti, bi bil zaprt v hiši z Nokio 
3310 in na voljo imel samo 50 SMS-ov in 100 
minut govora.

Ali bo na smučiščih letos tudi selekcija? Pen-
zionisti do 10 h, potem pa vsi ostali?

Jaz se ne bojim korone, imam toliko kredita, 
da bi me iz banke prišli oživljat.

Pomembno obvestilo: Od ponedeljka nap-
rej vsi poštarji delamo od doma. Brali bomo 
vaša pisma. Če bo kaj pomembnega, vas 
pokličemo. Vaša Pošta.

Zbral Aleš Moličnik

ŠE MALO HUMORJA
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ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,

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

Naklada 1400 izvodov, december 2020.

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

Izžrebanega srečneža čaka nagrada!

Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Maša Bic, Podpeca 12 2393 Črna na Koroškem,
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.


