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V zadnjem času iz leta v leto nenehno poveču-
jemo proračun. Prišli smo do rekordnih 6 mili-
jonov evrov in marsikaj se spreminja. Nekatere 
stvari se vidijo, druge manj, nekateri vidijo stvari, 
za katere so zainteresirani, drugi druge, in le red-
ki ne opazijo sprememb.

Naj naštejem glavna dela in s kratkim opisom 
povem, kje smo:

osnovna šola Črna – ob njeni stoletnici (sta- »
ra stavba je bila zgrajena leta 1908) je to daleč 
največja obnova v njeni zgodovini in sedaj smo 
nekje na polovici obnove (popolnoma je obno-
vljen del šole, namenjen najmlajšim);
vodovod Topla – tudi tu smo nekje na sredini,  »
kajti večji del najtežavnejše gradnje v Topli in 
v jamskih rovih je že končan (v Topli manjka 
odsek, dolg nekaj nad 400m); torej lahko opra-
vičeno pričakujemo zares kvalitetno vodo že v 
naslednjem letu;
obnova lokalnih cest – nadaljevali in zaključili  »
smo nekaj nad 2 km dolg odcep od Mlinarskega 
razpotja do Bistre. Tudi z novo cesto je Bistra še 
bolj dobila podobo idiličnega kraja, ki upraviče-
no nosi svoje ime. V Koprivni smo začeli z obno-
vo, le da bo tu glavnina del v naslednjem letu;
nadaljujemo s sanacijo obremenjenih površin  »
zaradi svinca in v tem letu smo asfaltirali za-
ostanke iz preteklega leta in prav v teh dneh 
bi morali asfaltirati velik del površin iz pro-
grama za to leto (Lampreče, Rezman, Žerjav, 
Rudarjevo), če nam bo le vreme naklonjeno 
(temperature morajo biti vsaj +5 stopinj). V 
kolikor to ne bo mogoče, bodo dela izvršena 
spomladi;
javni razpisi in s tem pogojena velika birokra- »
cija so glavni vzroki, da so se dela pri obno-
vi v centru Črne šele pričela. Ob velikem delu, 
ki ga moramo opraviti (zamenjava kanalizaci-
je, vodovoda, električnih in telefonskih vodov 
itd.) bo to terjalo natančno in vestno delo izva-
jalcev (CPM Maribor) in veliko mero strpnosti 
pri krajanih. Smo pa zadovoljni s sofinancer-
sko pogodbo z ministrstvom za promet.

Morda je to le nekaj največjih in najpomemb-
nejših problemov, ki se razrešujejo, nikakor pa ne 
smemo pozabiti na manjše, a vendar za nekatere 
ljudi velike stvari.

Velja omeniti, da smo kot drugi na Koroškem 
prižgali reflektorje na nogometnem stadionu, da 
dobivamo prvič prave kvalitetne pocinkane sto-
pnice na smučišče, da smo v enem mesecu s svojo 
ekipo obnovili tri lesene mostove, da je obnovlje-
no kegljišče, tribune v telovadnici OŠ Črna …

Seveda pri izpolnjevanju tako velikih stvari, 
ki se običajno dogodijo v vsaki generaciji le en-
krat, nastane kar nekaj težav. Največja težava je 
vsekakor zagotovitev denarja. Proračunska sred-
stva države do občine so le malenkost nad 2 mi-
lijonoma evrov, za manjkajoče 4 milijone pa smo 
se morali presneto potruditi. Ta izvenproračun-
ska sredstva smo iskali v evropskih virih (cesta v 
Koprivni, Bistri), sredstvih MOP za sanacijo oko-
lja in vodovod iz Tople, na ministrstvu za šolstvo 
smo dobili kar dober del sredstev za obnovo šole, 
nekaj denarja je kanilo zaradi uspešnega dela ob-

Županov uvod
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činske uprave na prijavah na posamezne razpise 
in navsezadnje so nekaj dodala tudi naša podje-
tja (MPI, TAB, GG Slovenj Gradec). Nekaj smo se 
morali tudi zadolžiti, kajti še kako je prav, da pri 
obnovi komunalnih vodov in šole sodelujejo tudi 
prihajajoče generacije.

Ob tej priliki naj se zahvalim vsem sodelavcem 
v občinski upravi, sokrajankam in sokrajanom, 
učiteljem in učencem, dobronamernim svetnicam 
in svetnikom občinskega sveta za obilo dela in po-
trpljenja pri izvajanju projektov in navsezadnje naj 
bo to tudi prošnja za naprej, kajti marsikje smo 
šele na sredini.

Včasih je pri delu problem določitve vrstnega 
reda. Vrstni red največjih projektov se da nekako 
določiti, pogosto pa se zatakne pri manjših stva-
reh. Zavedam se dejstva, da je »moj problem naj-
večji problem«, a vendar mora nekdo te »največje 
probleme« zložiti po vrsti. Trudimo se svetnice in 
svetniki, občinska uprava in župan, da to storimo 
čim bolj strokovno, in kadar so ustrezni in dobro 
izdelani objektivni kriteriji, je to lažje. Še največ 
pripomb je pri določanju vrstnega reda površin za 
asfaltiranje zaradi svinca poškodovanih površin, a 
vendar so tu izdelani kriteriji (ZZV Ravne) in na-
vsezadnje bo večina površin po obstoječem tempu 
končana v nekaj letih. 

Še en problem. Težko najdemo izvajalce (mora-
mo se držati zakona o javnem naročanju), ki bi bili 
hkrati kvalitetni in bi se držali rokov. Pri držanju 
rokov jih niti pogodbene kazni ne prisilijo k toč-
nosti (nekateri raje plačajo kazen).

No, pa vseeno smo optimisti. Dela lepo napre-
dujejo v Topli, na šoli, v Bistri in Koprivni, za dru-
gje pa mislim, da bomo tudi dohiteli roke.

Morda še nekaj aktualnih stvari. V zadnjem 
času se je pojavilo kar nekaj vprašanj in predlo-
gov o prekategorizaciji nekaterih gozdnih cest v 
lokalne. Pred leti je bilo ugodnejše sofinanciranje 
gozdnih cest in takrat je kar precej cest javnega po-
mena ostalo gozdnih. Z leti se je to spremenilo, ve-
dno manj je denarja za vzdrževanje gozdnih cest 
in vedno več je želja za prekategorizacijo. Tu ve-
ljajo neka pravila in moramo se jih držati. Na pre-
dlog vaških skupnosti ali posameznikov odbor, ki 
je odgovoren za cestno in komunalno gospodar-
stvo na občini, to obravnava in prosi strokovno in-
stitucijo (Zavod za gozdove Slovenije) za mnenje. 
Po pridobljenem mnenju zadevo potrdi občinski 
svet občine in potrjena vloga gre na ministrstvo za 
promet, ki da končni »žegen«. Zakaj takšna proce-
dura? V formuli za financiranje občin je kar velik 
ponder število kilometrov občinskih cest in prav 
zaradi tega je težje priti do prekategorizacije, kot 
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nekateri pričakujejo. Morda je nesporazum med 
vlagatelji in občinsko upravo le v tem, da so po-
stopki nepričakovano dolgi in zapleteni in da vla-
gatelji o posamezni fazi niso natančno obveščeni. 
Drugače pa verjemite, da si tudi mi želimo več bo-
lje sofinanciranih lokalnih cest kot pa slabo vzdr-
ževanih gozdnih cest z javnim pomenom.

Vedno po volitvah se tudi v male podeželske 
občine prikrade nekaj več politike in politiziranja. 
Včasih je lahko za koga takšna stvar tudi boleča in 
še posebej boli, če je nekdo obtožen za nekaj, česar 
ni naredil ali pa na kaj takšnega še pomislil ne bi, 
če je to skregano z njegovim pogledom na svet. 

Tako se je »spolitiziralo« pridobivanje okolje-
varstvenega soglasja in dovoljenja za podjetje MPI 
iz Žerjava. Skoraj dobesedno sem bil obtožen tega, 
da mi je vnemar za čisto okolje v Črni in Žerjavu 
in da sem za to, da lahko tovarna počne, kar se 
jim zljubi.

Kar nekaj stvari je bilo, ki so me vodile k temu, 
da je potrebno ravnati modro in ne nerazsodno na 
podlagi natolcevanj in podobnega. Menim, da je 
na koncu občinski svet razsodil korektno in ugo-
tovil, da je tu tovarna, ki dela na okoljskih zahte-
vah, ki so strogo določeni in kontrolirani, in na-
vsezadnje, da tovarno vsi potrebujemo. 

Naj še nekaj rečem o bolečini nepravične ob-
tožbe. Pri enajstih letih starosti sem se odločil za 
poklic varuha narave – gozdarja in to delo sem 
opravljal korektno in z zares velikim veseljem do 
pričetka županovanja. Tudi mene so že pred leti 
zbodli pritiski na prostor in bil sem med tistimi, 
ki je tudi kaj kritičnega napisal ali rekel (Viharnik, 
Radio Ognjišče) proti velikemu odlagališču teh-
noloških odpadkov pod Ostrčnjakom ali še bolj 
proti kakršnikoli mali hidroelektrarni v eni naj-
lepših slovenskih dolin in rek, v Bistri. Tokrat sem 
tisti, ki verjame, da pomeni okoljevarstveno dovo-
ljenje tudi dodaten vzvod pritiska na tovarne, da 
delajo v skladu z vsemi naravovarstvenimi pogoji 
in da bodo naši ljudje imeli tu trajno in kvalitetno 
zaposlitev, vsi skupaj pa čisto in zdravo okolje.

Pričakovanja v letu 2009. Verjamem, da bomo 
tudi v naslednjem letu tako uspešni pri zagota-
vljanju denarja za nadaljevanje in zaključevanje 
projektov.

Praktično vsi v predvolilnem času napoveda-
ni projekti se uresničujejo in v letu 2009 lahko 
pričakujemo:

nov kvaliteten vodni vir iz Tople, »
dober kilometer obnovljenega in novega asfalta  »
proti Najevski lipi,
slaba dva kilometra obnovljene ceste v  »
Koprivno,
nadaljevanje obnove OŠ Črna, »
pripravo projektov za tehnično trgovino v  »
Mušeniku,
ukrepe za izboljšano stanje v okolju, »
nadaljevanje ureditve centra Črne in veliko  »
mero strpnosti pri obnovi,
kaj presenetljivega??? »

In moja želja? Poleg tistih običajnih želja z 
zdravjem, srečo in dobrim počutjem vseh sokra-
jank in sokrajanov želim obilo strpnosti pri ure-
sničevanju dobrih del za kraj in aktivnega sodelo-
vanja vseh svetnic in svetnikov občinskega sveta 
za dobrobit kraja. Tako bomo lahko v miru ure-
sničevali vse naloge občine od šolstva, predšolske 
vzgoje, sociale… in tudi vlaganja v obnove ali po-
sodobitve objektov in novogradnje.

Župan Občine Črna
Janez Švab
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Opis vodstvenih nalog:
neposredno vodenje občinske uprave, »
načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v   »
občinski upravi,
odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, »
opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi, »
vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, »
vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji. »

Opis delovnih nalog: 
samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, »
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in  »
drugih zahtevnih dokumentov,
opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, »
skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, »
priprava splošnih aktov občine, »
priprava programskih izhodišč pri izdelavi prostorskih aktov, »
izvajanje postopkov javnih naročil, »
priprava pogodb, »
opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana. »

Opis delovnih nalog: 
opravlja administrativna in strojepisna dela za župana in za notranje   »
organizacijske enote,
vodi evidenco prispele in odpravljene pošte za občinsko upravo, »
posreduje telefonske pogovore, »
tehnično organizira sestanke, »
arhivira spise in drugo gradivo, »
skrbi za reprodukcijski in potrošni material, »
vodi evidenco prisotnih, »
opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, »
vodenje evidenc, »
izvajanje tajniških nalog,  »
opravlja druge naloge po navodilih župana.  »

TaJniCa ObčinSKe UPraVe

aDminiSTraTOrKa

nada Vačun

Julijana Polanšek

Predstavitev občinske uprave
Občinska uprava

Tel.: 
02/ 870 48 16

GSM:  
041 649 375

E-mail: 
nada.vacun@crna.si

Tel.: 
02/ 870 48 10

E-mail: 
obcina@crna.si
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Občinska uprava

Opis delovnih nalog:
izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske in socialne dejavnosti,  »
opravlja strokovna dela s področja otroškega varstva in šolske dejavnosti , »
opravlja administrativna dela za občinski svet in občinske odbore ter komisije,  »
zbira gradiva za seje ter pri tem sodeluje z županom in občinsko upravo, »
vodi zapisnike sveta in stalnih komisij ter posreduje sklepe v izvajanje, »
skrbi za objavo predpisov, »
skrbi za arhiviranje gradiv, zapisnikov in aktov občinskega sveta ter stalnih komisij, »
skrbi za gradivo, zapisnike ter sklepe delovnih teles, »
izvaja javna naročila, »
izvaja in vodi kadrovsko evidenco, »
vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, »
izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi  »
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, »
opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po  »
navodilu nadrejenih.

Opis delovnih nalog: 
vodenje režijskega obrata in izvajanje strokovnega in organizacijskega dela za izvaja- »
nje nalog komunalnih dejavnosti,
vodenje in organiziranje zimskih in letnih vzdrževalnih del na cestah, »
izdelovanje strokovnih podlag za izvajanje občinskega programa na področju komu- »
nalnih dejavnosti,
izvajanje postopkov za pripravo upravne in tehnične dokumentacije za realizacijo ob- »
činskih programov na področju občinskih gospodarskih javnih služb,
izdelovanje dokumentacije za prijave na razpise resornih ministrstev za pridobivanje  »
dodatnih državnih sredstev,
opravljanje organizacije, vodenja in mentorstva za realizacijo programov javnih del, »
koordiniranje dela in sodelovanje pri izvajanju projektov gradnje državne infrastruk- »
ture v občini,
opravlja zbiranje in urejanje podatkov ter izdelavo analiz, poročil, informacij, predlo- »
gov za sprejem občinskih normativnih aktov,
opravljanje dela po navodilu nadrejenih. »

VišJa SVeTOVaLKa Za DrUŽbene DeJaVnOSTi

VODJa reŽiJSKeGa ObraTa

DraGiCa maZeJ

mojca Dimnik

Tel.: 
02/ 870 48 12

GSM:  
041 649 376

E-mail: 
dragica.mazej@crna.si

Tel.: 
02/ 870 48 19

GSM: 
041 781 657

E-mail: 
mojca.dimnik@crna.si
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Občinska uprava

Opis delovnih nalog: 
sodeluje pri pripravi proračuna, »
vodi glavno knjigo, »
sestavlja vsa potrebna poročila (mesečno poročilo o realizaciji proračuna, zaključni  »
račun, premoženjsko bilanco, statistična poročila …),
ugotavlja presežke in primanjkljaj proračuna, vodi investicije, »
arhivira dokumentacijo, »
vodi evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračunava amortizacijo  »
in revalorizacijo osnovnih sredstev,
vodi plačilni promet, »
opravlja druge finančne in knjigovodske naloge, »
spremlja predpise s področja javnih in drugih financ, »
izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco, »
obračunava plače zaposlenih, »
druge naloge po navodilu nadrejenih. »

Opis delovnih nalog:
vodenje evidence za odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v občini, »
priprava izvršilnih predlogov za komunalne storitve in vodenje evidenc o izvršilnih  »
postopkih,
vodenje saldakontov dobaviteljev, »
nakazovanje obveznosti, »
knjiženje glavne knjige, »
izdeluje mesečno poročilo za ministrstvo za finance o prihodkih in odhodkih, raču- »
nih finančnih terjatev in naložb,
izračun finančnih intervencij kmetom, »
druga potrebna dela  po navodilih nadrejenih. »

Opis delovnih nalog: 
obračun komunalnih storitev (vodenje evidence uporabnikov komunalnih storitev,  »
izdaja položnic),
obračun najemnine grobov (vodenje evidence izplačil, izterjava), »
saldakonti kupcev in dobaviteljev, »
knjiženje in evidenca faktur, »
obračun drugih izplačil (pogodbeno delo, avtorski honorar, kmetijske storitve, sejnine …), »
fakturiranje, »
priprava podatkov za odmero dohodnine za DURS »
ter druge naloge po navodilu nadrejenih. »

račUnOVODJa

KnJiGOVODJa

KnJiGOVODJa Za KOmUnaLne ZaDeVe

aniCa POTOčniK

rozalija Proje

Jasmina Omerović

Tel.: 
02/ 870 48 15

E-mail: 
anica.potocnik@crna.si

Tel.: 
02/ 870 48 14

E-mail: 
rozalija.proje@crna.si

Tel.: 
02/ 870 48 13

E-mail: 
jasmina.omerovic@crna.si
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Občinska uprava

Opis delovnih nalog: 

pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, »

zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, »

samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov in sodelovanje pri  »

pripravi zahtevnejših gradiv,

vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, »

opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, »

izvajanje nalog s področja javnih naročil z delovnega področja, »

sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev. »

Opis delovnih nalog: 
čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev, »
čiščenje in urejanje okolice »

Opis delovnih nalog: 
izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb, »
vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini, »
izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti. »

Opis delovnih nalog: 
opravljanje vseh mizarskih in hišniških del na vseh objektih,  »
ki so v lasti občine,
skrbi za izvajanje nemotenega dela na objektih, ki so v lastni  »
občine,
vzdrževanje mostov na občinskih cestah, »
izdelava lesenih škarp (»širm«) na območju občine, »
izdelava in vzdrževanje lesenih ograj na območju občine, »
priprava in obdelava lesa, »
opravljanje dežurstva v času izvajanja zimske službe. »

Predstavitev pripravila Jasmina Omerović

Opis delovnih nalog: 
izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb, »
vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini, »
izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti. »

SVeTOVaLKa Za OKOLJe in PrOSTOr

SVeTOVaLeC iii - PriPraVniK: 

čiSTiLKa

KOmUnaLni DeLaVeC

miZar

VZDrŽeVaLeC

anDreJa POLaJner 

mariJa Grabner

marJeTa KUnC

FranC PečniK
GOraZD STrOPniK
SaFeTa TOPaLOVić

FranCi KneZ

bOŽO bOŽin KaramiTrU

Tel.: 02/ 870 48 20, E-mail: kcg@crna.si

Tel.: 
02/ 870 48 11

E-mail: 
okolje@crna.si
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Ob iztekajočem se letu je potrebno pogledati, kaj 
nam je uspelo in česa nam ni uspelo postoriti v na-
šem kraju. Nasploh pa oceniti, ali smo znali reali-
zirati zadane naloge. Moram povedati, da ne; nav-
kljub trudu, da se kaj premakne na področju cestne 
infrastrukture, se ni premaknilo niti za ped. Cesta 
na odseku Žerjav–Špeh je takšna, da kjerkoli v ob-
čini sem hodil ali se vozil, ni v tako slabem sta-
nju. Enkrat je kriv vodovod, čeprav trasa novega 
vodovoda sploh ne bo potekala ob cestni trasi, cel 
Žerjav ve, kje je trasa in kje lahko gre in da na od-
seku POŠ–tenis ni nobene ovire za asfaltno prepla-
stitev, drugič kaj drugega, vidijo pa oči tistih zgo-
raj zmeraj drugače kot mi spodaj. Včasih, vendar 
zelo redko, vidiš jalovo delo občinskih delavcev, ki 
se potijo s kakšno vrečo asfalta pod pazduho, lo-
pato in z nekakšnim betom za tolčenje, pa še tiste-
ga so morali sami pogruntati, potem pa udri, nato 
kar vsipljejo v luknje, a glej ga zlomka, sedaj so na-
stale vzpetine in vzpetinice, no ja, pa za Žerjav je 
že dobro, verjeli ali ne, oni dan sem ostrmel, ko se 
je še pes spotaknil (res imel je vse štiri).

Pa smo že pri mostovih: preko potoka Jazbina, 
pri Špehu, se samo čaka na najhujše, pri Trostu pa 
na polomljene kosti (udrtine).

Asfaltiranja iz naslova odpravljanja posledic 
dolgoletnega rudarjenja, kot vse kaže, letos Žerjav 
ne bo deležen, razen preplastitve parkirišča pri 
šoli, toliko da se nekaj naredi. Zdi se mi, da sem 
že zadnjič ugotovil, kaj bo, ko pri tem dobi obči-
na več moči (lobiranje, kje, kdaj, koliko). Bomo pa 

spet spomladi delali dela za leto 2008 in jeseni za 
2009. Verjemite mi, pete sem zbrusil na občini, žu-
pan pa jezik pri (nad) izvajalcu; menim, da so to 
neke čudne manire, ki pa jih verjetno moramo tr-
peti samo pri nas (drugje se kaj plača - bodimo tr-
žni). Če so pa kakšne zakulisne igre vmes, a govori 
se, da ne …

Ko smo imeli ARSO na obisku (jemanje vzor-
cev), so me hiteli poučiti, kako zastrupljeni so otro-
ci v Koprivni; takoj sem spregledal občinsko finto; 
na pamet sem jim izpel, za kaj pri tem gre; in ob 
preveritvi so malo nižje nosili ljubljanske riti.

Kaj pa naš ljubi Delavski dom, ali bo kdaj naš 
ali ne bo? Po resnici bom povedal, da se svet zelo 
trudi, da bi naš postal, vendar se ob tem tudi spra-
šuje, ali bomo krajani znali izkoristiti ponujeno 
priložnost, ga napolniti s primernimi vsebinami; 
v kolikor tej zahtevni nalogi ne bomo kos, je bo-
lje, da ga ni. 

Upravičeno bomo lahko ponosni na odkuplje-
no, v kolikor bomo ne znali, ampak hoteli strpno 

Hitro je minilo
KS Žerjav
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z dialogom oplemenititi namen nakupa. Kaj to 
pomeni:

da se bomo do skupne lastnine obnašali tako,  »
kot se do svoje,
da se bo spoštoval red, kot se ga spoštuje dru- »
gje (dvorana kot telovadnica, brez nogometa, 
drugo se da vse urediti, seveda brez kajenja in 
pitja alkoholnih pijač),
ureditev društvene sobe (za kulturne dejavno- »
sti, RK, šah, upokojenci itd.). V Črni takšno 
sobo uporablja čez deset društev s ŠZ vred, 
poskusno odprtje majhnega bifeja (ekonomič- »
nost ?).
Je pa res, da ne more imeti vsak svoj cimer, tega 

ni nikjer, ali da se dela s skupno lastnino, kot se 
je delalo z Sokolskim domom (to pa je naše ogle-
dalo, katerega nas je lahko sram); da je v takšnem 
stanju, ne moremo kriviti drugih, krivi smo MI, 
tako tisti, ki so uničevali, kot tisti, ki so molča-
li! Tega se ne boji samo svet KS Žerjav, tudi veliki 
brat, SVET OBČINE ČRNA, se najbolj boji vstran 
vrženega denarja, ne odkupa Del. doma; dokaži-
mo jim, da smo zreli, jaz mislim, da smo. 

Tekoče zadeve in naloge, ki so v pristojnosti sve-
ta, se trudimo opraviti v dobro krajanov, na žalost 
so pa tudi stvari, ki jih svet KS Žerjav niti Občina 
Črna včasih ne moreta urediti, zavestno kršiti za-
kone se pa ne da. Ali drugače povedano: Ne more 
vsak delati, kar hoče, človekove pravice da, vendar 
za vse enake. Ne more se ljudi rangirati po mišicah, 
kako se kdo piše oziroma čigav je, po veroizpove-
di, narodnosti ali celo politični pripadnosti (prime-
ren/neprimeren, razni plusi in minusi …). Potem 
bomo imeli to, kar smo imeli pred 20 leti.

O proračunu KS Žerjav pa v naslednji številki 
Črjanskih cajtng.

Pa še pojasnilo o sklepu sveta KS Žerjav gle-
de okoljevarstvenega dovoljenja MPI-Reciklaža 
d.o.o., Žerjav 79. Svet je pravilno sklepal, ko je 
ugotovil, da v skladu z ZVO-1 ni stranka v postop-
ku in je podal pozitivno mnenje ob javni pred-
stavitvi okoljevarstvenega poročila - dovoljenja 
MPI-Reciklaža d.o.o., Žerjav 79 na Upravni enoti 
Ravne na Koroškem, kar je pokazala tudi kasnejša 
razprava na svetu Občine Črna in zavrnitev zah-
teve s strani ARSO. Pravno mnenje odvetniške pi-
sarne Irme Pavlinič Krebs je potrdilo pravilnost 
sklepanja sveta KS Žerjav.

Govori se o ogromnih zaslužkih članov sveta 
KS Žerjav, naj vas pomirim, letna plača svetnika 
KS Žerjav je sramotnih 90 € za 7 sej, predsednika 
sveta pa 180 € s pripadajočo kilometrino. Za leto-
šnje leto nismo prejeli še niti 1 € nagrade za opra-
vljeno delo. Prepričan sem, da ta strošek ne bo 
ogrozil proračuna Občine Črna, ali pa, ne vem ?

Dedek Mraz se je tudi najavil, za 26. 12 2008 
ob 17.00 uri pri domu tabornikov – obljubili so, da 
bodo lepo okrasili prizorišče, pa še presenečenje 
so pripravili. Dajmo se presenetiti.

Članom sveta se iskreno zahvaljujem za vso 
pomoč pri opravljenem delu, vsem krajanom 
Žerjava in občanom naše občine pa želim v pri-
hajajočem letu

miru,
   zdravja
      in
         sreče, 
            saj če imamo to, IMAMO VSE.

Peter Raztočnik,
predsednik sveta KS Žerjav
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Narava je bila ve-
dno neomejeno 
prijazna z nami; 
človeštvu je po-
magala, da se je 
pojavilo, se dvi-
gnilo in okrepilo. 
Postali smo moč-
ni in mogočni. 
Toda kako smo 
se odzvali na to 
dobroto? Včasih 
tudi s pravimi 
ljudmi.

V Hudem kotu pri Ribnici na Pohorju se je oče-
tu Francu in mami Pavlini 13. septembra 1937 ro-
dil fant, ki mu je bil gozd dan v naročje. Oče, ki 
je že imel hčerko Marico kar nekaj let pred zako-
nom, je bil po poklicu gozdar in lovec v obsežnih 
gozdovih gozdarskega inženirja Pahernika. Mama 
Pavlina je skrbela, da so lovci, ki so lovili v z div-
jadjo bogatih gozdovih Pohorja, imeli dobro hra-
no in prenočišče. Mladi Franjo je vsrkal od lovcev 
in gozdarjev ljubezen do gozda, prva znanja o goz-
du, poštenost do ravnanja z naravo in širino mi-
sli in govora. Drobnemu fantu iz Hudega kota se 
je pridružil še brat Lojze. V bližini ni bilo šole in 
kot enajstleten pobič je moral v internat v Maribor, 
kjer je bila najbližja nižja gimnazija. Ljubezen do 
gozda se ni zmanjšala in starše je prepričal, da bi 
rad bil gozdar. Edina možnost je bila srednja pet-
letna gozdarska šola v Ljubljani. Tudi mrzle, stare 
barake, ki so služile za internat, mladega nadebu-
dneža niso prepričale v kaj drugega kot šolanje za 
poklic, ki služi za dobrobit varovanja narave. 

Njegove sposobnosti, kot so natančnost, pošte-
nost, redoljubnost in naravni dar za vodenje ljudi 
so prišle na uho odgovornim, ki so razporejali lju-
di za službo v jugoslovanski vojski. V šolo za re-
zervne častnike je moral v kamnito, zelo zahtevno, 
pa vendar zanimivo Bilečo. Kot rezervni častnik je 
bil vseskozi odgovoren za zagotavljanje tehničnih 
pogojev za delovanje enot. Kraj pod visokimi go-

rami, ki so močno poraščene z gozdnim drevjem, 
je bil kar pravi raj za mladega gozdarja, ki so ga 
sem poslali z odločbo. Dobro se je vživel v ekipo 
mladih strokovnjakov, ki so prišli tja iz različnih 
delov domovine. Znanje in izkušnje so si pri delu 
prenašali med seboj in na mlajše.

Prve prave ljubezni in sreča. Spoznal je lepo, pri-
jazno in zares dobrosrčno Prapotnikovo Marico. 
Začelo se je skupno življenje in v naslednjih letih se 
je družina povečala za par, hčerko Simono in sina 
Tomaža. Zgradila sta si prijeten dom na robu Črne 
in že v samo gradnjo so bili vključeni poznejši do-
bri odnosi s sosedi. Prav ta del Lampreč je v Črni 
poznan po tem, da se sosedje čudovito razumejo 
in da marsikateri praznik skupaj praznujejo.

Franjo je živel s krajem. Trudil se je za vedno 
boljšo podobo te lepe gorske vasice in vsa leta je 
aktivno sodeloval v mnogih društvih in v zadnjih 
letih tudi v politični stranki. Srečevali smo ga v sta-
novskih organizacijah, v svetih krajevne skupnosti 
ali občine, v gradbenih odborih, skratka povsod 
tam, kjer je lahko pomagal ljudem in kraju.

Čeprav bolan se je res zelo razveselil letošnje 
občinske nagrade, ki jo prejmejo le najzaslužnejši, 
kajti dobil je potrdilo, da sokrajani cenijo njegovo 
delo in prispevek k lepi podobi kraja.

Pred dobrimi štirimi leti se je pričel slabši del 
njegovega življenja. Začeli so se prvi obiski zdrav-
nikov za oba, za Marico in Franja. Nismo razume-
li vsega; morda pri Marici še, kajti njeno delovno 
mesto je bilo izpostavljeno škodljivim posledi-
cam razvoja medicine, Franjo pa je vedno slovel 
po zdravem načinu življenja, zmernosti, po ak-
tivnem in za dolgo življenje primernem življenju. 
Navsezadnje sta oče Franjo in mama Pavlina doži-
vela lepo starost.

Žal se v življenju stvari spreminjajo. Marica 
kloni po dveh letih težkega boja z boleznijo, Franju 
pa po začetnih znakih hude bolezni kaže dobro. 
Vendar kljub veliki skrbi domačih zdravnic in me-
dicinskega osebja v Črni, zavzetem delu zdravni-
kov v Topolšici in v Ljubljani se stvari obrnejo na 
slabše in znova se pokažejo novi, poškodovani deli 

Franjo Keber 
(13. 9. 1937 – 8. 11. 2008)

Nekrolog
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telesa. Franjo postane prispodoba za borca, za člo-
veka, ki se bori z boleznijo in istočasno noče po-
stati nikomur breme. Še vedno smo ga srečevali, 
ko je z veliko vneme skrbel za grob prerano umrle 
žene, ko je zjutraj hitel na obvezno srečanje s pri-
jatelji ob skodelici kave, ob urejanju okolice hiše 
ali na poti k hčerki Simoni.

Moči so mu začele pojenjati. Vedno pogostejši 
so bili obiski zdravnikov in nekajdnevna zdravlje-
nja v bolnišnicah in vedno več je bilo odsotnosti 
na srečanjih prijateljev, sejah delovnih teles obči-
ne in društev in nazadnje so moči toliko pojenja-
le, da je le s težavo prišel na pokopališče.

Franjo je v Črni preživel dobrih petdeset let. 
Marsikaj lepega je ostalo v kraju od njegovih za-
misli, idej in dela. Ostalo je tudi veliko človeškega. 
Marsikdo se ga bo spomnil po urejenem življenju 

njega in njegove družine, dobrem razumevanju s 
prijatelji in sosedi, ki so mu v težkih trenutkih po-
šteno stali ob strani in mu pomagali, po skrbi za 
Tomaža, Simono, vnuka Klemna in Roka, po na-
vezanosti na ženo. 

Ljudje so ga še posebej cenili zaradi ene la-
stnosti. Poštenosti. Poštenjak je tisti človek, ka-
terega beseda zadošča, da mu ljudje verjamejo. 
Verjamejo mu zaradi tega, ker za besedo stoji cel 
človek. Franjo je bil človek, ki se mu ni bilo potreb-
no ozirati ne na levo in ne na desno, njegov pogled 
je lahko bil usmerjen naprej in kvišku. Tako kot je 
bila ravna njegova pot, so bile preproste njegove 
besede in uravnovešena dejanja.

Janez Švab

UPraVna enOTa raVne  
na KOrOšKem V LeTU  
2008 – nOVOSTi

Naše poslovanje je bilo v letu 2008 in bo 
tudi v prihodnje usmerjeno predvsem 
v učinkovito in racionalno poslovanje 
ter hkrati v ustvarjanje prijaznega ad-
ministrativnega okolja za naše upo-
rabnike. Zadovoljstvo slednjih se meri 
sproti z barometrom kakovosti, katere-
ga rezultat se mesečno objavlja na sple-
tni strani Ministrstva za javno upravo.  
Zadovoljstvo strank se ugotavlja s po-
sebnim vprašalnikom, ki je dostopen 
na sedežu organa ter na krajevnih ura-
dih, priložen pa je tudi vsem aktom, ki 
so izdani na zahtevo stranke in jih vro-
čamo po pošti. Zastavljenim ciljem pri-
lagajamo tudi organizacijo poslovanja. 

Tako so prve sobote v mesecu  še vedno 
namenjene za poslovanje s strankami, 
medtem ko smo podaljšane uradne ure 
ob sredah do 18. ure s soglasjem mini-
strstva ukinili. Meritve so pokazale za-
nemarljivo število strank v obdobju od 
17. do 18. ure, tako da takšna organiza-
cija vsekakor ni bila racionalna.
V letu 2008 je pričelo veljati kar nekaj 
novosti oz. sprememb, predvsem  na 
delovnem področju upravnih notra-
njih zadev ter okolja in prostora.

1. Prijava in odjava stalnega in zača-
snega prebivališča 

Prijava stalnega in začasnega  »
prebivališča do ravni številke 
stanovanja

10. julija 2008 sta bila vzpostavljena 
kataster stavb in register nepre-
mičnin. Na tej podlagi je pričel velja-

ti 27. člen Zakona o prijavi prebivali-
šča, na osnovi katerega se od 10. julija 
2008 naprej podatki o prebivališču ob-
vezno spremljajo do ravni hišne šte-
vilke, z dodatkom k hišni številki 
in številko stanovanja. V kolikor hi-
šna številka ali številka stanovanja v 
večstanovanjskih stavbi še ni določe-
na ali so ugotovljena druga neskladja 
pri določeni številki stanovanja, mora 
posameznik pred prijavo prebivališča 
zadevo urediti na Geodetski upravi 
RS. Za območje Upravne enote Ravne 
na Koroškem je pristojna Območna 
geodetska uprava Slovenj Gradec, 
Geodetska pisarna Ravne na Koroškem, 
Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem. 

Odprava krajevne pristojnosti za  »
prijavo oziroma odjavo stalnega 
prebivališča 

http://upravneenote.gov.si/ravne_na_koroskem/, 
e: ue.ravne@gov.si
Čečovje 12 A, 2390 Ravne na Koroškem
t: 02 821 64 40, f: 02 822 28 22REPUBLIKA SLOVENIJA
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Na podlagi  Zakona o prijavi prebivali-
šča lahko posameznik prijavi oziroma 
odjavi stalno prebivališče na kateri-
koli upravni enoti v RS, ne glede na 
kraj prebivanja (odprava krajevne pri-
stojnosti). Ta določba se je pričela izva-
jati 1. julija 2008. S tem dnem je bila 
odpravljena tudi krajevna pristojnost v 
zadevah izdaje potrdila iz evidence go-
spodinjske skupnosti. 

Naslov za vročanje   »
Zakon o prijavi prebivališča ureja ob-
veznost oseb, ki prebivajo v RS, da 
upravljavcu registra stalnega prebi-
valstva sporočijo naslov v RS, na ka-
terem se jim vročajo pisanja sodišč in 
upravnih organov (naslov za vročanje). 
Posameznik mora torej ob prijavi, od-
javi ali spremembi prebivališča nave-
sti naslov za vročanje, ki pa je lah-
ko le eden od prijavljenih naslovov v 
Republiki Sloveniji. Enako velja tudi za 
stanodajalce, da ob prijavi prebivališča 
od posameznika zahtevajo še podatek o 
naslovu za vročanje. Posameznik lahko 
naslov za vročanje spremeni kadarkoli, 
tudi če ne prijavlja ali odjavlja prebiva-
lišča na osnovi izjave, ki jo poda pred 
pristojnim upravnim organom. 
Vloga za prijavo ali odjavo stalne-
ga in začasnega prebivališča, določi-
tev naslova za vročanje se lahko da 
tudi elektronsko. Elektronska vloga 
mora biti podpisana s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom. E-vloge najde-
te na spletni strani e-uprave: http://
e-uprava.gov.si. V teh primerih 
upravna enota po preverjeni identiteti 
prosilca izda potrdilo ter mu ga pošlje 
po redni pošti. 

2. Osebni dokumenti
Prioritetna izdelava osebnih iz- »
kaznic in potnih listov

Za izdajo prioritetnih osebnih izkaznic 
in potnih listov v roku enega dne-
va, ko za to ni zakonske podlage v 
Zakonu o osebni izkaznici in v Zakonu 
o potnih listinah (npr. zdravljenje, bo-
lezen oziroma smrt ožjega sorodni-

ka, nujni službeni opravki), se plača 
upravna taksa, povišana za 50 %. 
Takšna možnost je v veljavi od 1. fe-
bruarja 2008 na podlagi Zakona o 
upravnih taksah .

Odprava objave preklicev osebnih  »
izkaznic, potnih listov, obmejnih 
prepustnic in vozniških dovoljenj 
v Uradnem listu RS

Od 9. junija 2008 naprej objava pre-
klicev pogrešanih, ukradenih  in iz-
gubljenih osebnih izkaznic, potnih 
listov, obmejnih prepustnic in vozni-
ških dovoljenj v Uradnem listu RS ni 
več potrebna. Na enotnem državnem 
portalu e-uprava je na spletnem naslo-
vu: http://e-uprava.gov.si/e-uprava 
vzpostavljena evidenca o pogrešanih, 
ukradenih oziroma izgubljenih oseb-
nih izkaznicah, potnih listih, obmej-
nih prepustnicah in vozniških dovolje-
njih, ki je javno dostopna. Državljan pa 
mora še vedno naznaniti pogrešitev, 
izgubo ali krajo osebnega dokumen-
ta pri upravni enoti. Stranka lahko 
istočasno z naznanitvijo pogrešanega 
dokumenta  takoj vloži zahtevek za iz-
dajo novega. 
                                                                                   

Potovanje slovenskih državljanov  »
z osebno izkaznico

Dostop do podatkov o tem, kam lahko 
slovenski državljani potujemo z veljav-
no osebno izkaznico, je omogočen pre-
ko internetne spletne strani Ministrstva 
za zunanje zadeve RS, in sicer:
http://www.mzz.gov.si/si/konzular-
ne_informacije/pogosta_vprasanja/
potovanje_z_osebno_izkaznico
Slovenski državljani lahko vstopajo z 
veljavno osebno izkaznico v naslednje 
države bivše Jugoslavije: na Hrvaško, 
v Bosno in Hercegovino Črno goro in 
Makedonijo.

3. Prenehanje uporabe upravnih 
kolkov
Na podlagi določb Zakona o upravnih 
taksah se od 1. septembra 2008 na-
prej upravni kolki ne smejo več upora-

bljati kot plačilno sredstvo za plačeva-
nje upravnih taks. 
Fizične osebe lahko v času od 1. sep-
tembra do 1. decembra 2008 upravne 
kolke zamenjajo za gotovino na bla-
gajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so 
registrirane za opravljanje dejavno-
sti maloprodaje, na katerih so uprav-
ne kolke kupile v nominalni vrednosti. 
Zamenjava je možna tudi na območ-
nih enotah Uprave RS za javna plači-
la (UJP), pri čemer se izplača 90 od-
stotkov nominalne vrednosti kolkov z 
brezgotovinskim nakazilom. 

4. Nadgradnja portala e-VEM
Upravna enota Ravne na Koroškem 
bo tudi v bodoče ohranila status 
vstopne točke e-VEM, projekta »Vse 
na enem mestu«. Že do sedaj smo na 
naši vstopni e-VEM točki nudili sto-
ritve za samostojne podjetnike, od 
1.2.2008 dalje pa opravljamo tudi na-
slednje postopke v zvezi z ustanovi-
tvijo d.o.o., s tem da se družbena po-
godba ali akt o ustanovitvi sklepa 
na posebnem elektronskem obrazcu 
preko e-VEM sistema:

predlog za vpis v sodni/poslovni  »
register 
predlog za vpis spremembe v so- »
dni/poslovni register 
predlog za izbris iz sodnega/po- »
slovnega registra 
predlog za vpis podružnice v po- »
slovni register 
predlog za vpis nameravane firme  »
prijava davčnih podatkov (vpis v  »
davčni register in izračun akonta-
cije  ob registraciji podjetja) 
oddaja zahtevka za izdajo identifi- »
kacijske številke za DDV (DDV-P2) 
prijava oseb v obvezna socialna za- »
varovanja (M-1) 
prijava sprememb podatkov o ob- »
veznih socialnih zavarovanjih na 
odprtih zavarovanjih (M-3) 
odjava oseb iz obveznih socialnih  »
zavarovanj (M-2) 
prijava družinskih članov v obve- »
zno z.z. (M-DČ) 

http://e-uprava.gov.si
http://e-uprava.gov.si
http://e-uprava.gov.si/e-uprava
http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/pogosta_vprasanja/potovanje_z_osebno_izkaznico
http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/pogosta_vprasanja/potovanje_z_osebno_izkaznico
http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/pogosta_vprasanja/potovanje_z_osebno_izkaznico
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Prevalenčna študija, s katero se je ugotavljala obre-
menjenost otrok iz Zgornje Mežiške doline s svin-
cem, je v letu 2008 predstavljala eno pomemb-
nejših aktivnosti v sklopu zdravstvenih  ukrepov 
programa sanacije onesnažene doline. Pred samo 
izvedbo se je pripravil strokovni  protokol poteka 
študije in obravnave otrok.

Dejstvo je, da svinec v človeškem telesu nima 
nobene pozitivne vloge in je zato vsaka vsebnost 

neželena. Priporočila iz leta 1992 postavljajo 100 µg 
svinca /l  krvi kot tisto mejno vrednost, ko naj bi 
bili učinki na zdravje ljudi minimalni in ko je po-
trebno izvajati ukrepe v okolju, t.i. »action level«. 
Vendar stroka, predvsem nevrologi, ugotavljajo, 
da že vsebnosti svinca 20 µg/l v krvi lahko pred-
stavljajo tveganje za zdravje. Nekatere evropske 
države so že postavile kot mejno akcijsko vrednost  
50 µg svinca /l v krvi. 

Ugotovitve prevalenčne študije obremenjenosti 
otrok iz Zgornje Mežiške doline s svincem

UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

sprememba podatkov o družinskih  »
članih (M-DČ) 
odjava družinskih članov iz obve- »
znega z.z. (M-DČ) 
prijava prostega delovnega mesta  »
oz. vrste dela (PD-1).

5. Novosti Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1B)
S 15. aprilom 2008 je pričela veljati nove-
la Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), 
ki prinaša kar nekaj novosti pri izdaja-
nju dovoljenj za gradnjo. 
Najzanimivejša za občane je vsekakor 
uvedba nove kategorije objektov, t.i. ne-
zahtevnih objektov. To so konstruk-
cijsko manj zahtevni objekti, zanje je 
treba pridobiti gradbeno dovolje-
nje, s tem da je postopek pridobivanja 
tega dovoljenja poenostavljen. To do-
voljenje se namreč izdaja v skrajšanem 
postopku, v katerem je stranka samo 
investitor. Zahtevo za izdajo gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo nezahtevnega 
objekta investitor vloži na predpisanem 
obrazcu. 

V kategorijo nezahtevnih objektov spa-
dajo objekti za lastne potrebe (drvar-
nice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, 
lope itd.), ograje, škarpe, pomožni in-
frastrukturni objekti, pomožni kme-

tijsko-gozdarski objekti ( kozolci, lope, 
rastlinjaki, silosi, skednji, seniki, gno-
jišča poljske poti itd.), začasni objekti, 
spominska obeležja, objekti za oglaše-
vanje, prijavnice ter objekti za teleko-
munikacijsko opremo, v kolikor izpol-
njujejo določene pogoje glede največje 
površine, višine, prostornine, odmikov, 
faktorja pozidanosti ter so pridobljena 
potrebna soglasja ipd., glede na določbe 
prostorskih aktov. Razvrstitev objektov 
glede na njihovo zahtevnost je določe-
na z Uredbo o vrstah objektov gle-
de na zahtevnost, ki je bila objavljena 
v Uradnem listu RS, št. 37/2008.

Tiste objekte, ki jih nova uredba opre-
deljuje kot enostavne, se lahko gradi 
brez gradbenega dovoljenja. To so 
konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki 
ne potrebujejo statičnega in gradbeno 
tehničnega preverjanja, niso namenje-
ni prebivanju in niso objekti z vplivi na 
okolje. Zanje ni treba pridobiti nobene-
ga dovoljenja (tudi lokacijske informa-
cije ne), ne smejo pa se postavljati v na-
sprotju s prostorskimi akti. 

V to kategorijo med drugim spada-
jo objekti za lastne potrebe (nadstre-
ški, rezervoarji za utekočinjeni plin ali 
nafto, male komunalne čistilne napra-
ve, zajetja, zbiralniki za kapnice, utrje-

na dvorišča), pomožni infrastrukturni 
objekti, pomožni energetski in komu-
nalni objekti, pomožni kmetijsko-goz-
darski objekti (čebelnjaki, kašče, seni-
ki, vrtine ali vodnjaki za namakanje, 
itd.), začasni objekti (odprti sezonski 
gostinski vrtovi, prireditveni prostor, 
oder, itd), vadbeni objekti, spominska 
obeležja, in urbana oprema. Velikost in 
način gradnje nezahtevnih in enostav-
nih objektov sta predpisana z uredbo. 
 
Brez gradbenega dovoljenja se lahko 
začnejo opravljati tudi redna vzdr-
ževalna dela in investicijska vzdr-
ževalna dela, to je izvedba popravil, 
gradbenih, inštalacijskih in obrtni-
ških del ter izboljšav, ki sledijo napred-
ku tehnike, z njimi pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta in ne spremi-
nja njegova zmogljivost, velikost, na-
membnosti in zunanji videz (name-
stitev agregata, naprave za ogrevanje, 
sončnega zbiralnika ali sončnih celic, 
toplotne črpalke, vetrnice za proizvo-
dnjo električne energije, izvedba vrtine 
za geosondo, namestitev klima naprav, 
vgradnja strešnih oken in drugo).
 
Vsi objekti, ki se ne uvrščajo v nobeno 
od navedenih kategorij, so manj zah-
tevni objekti, za katere je potrebno 
gradbeno dovoljenje.

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na koroškem
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Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na koroškem

V študijo so bili vključeni otroci  iz Zgornje 
Mežiške doline (ZMD), stari od enega do šest let, 
in šolarji, stari devet let, iz Spodnje Mežiške do-
line (SMD) pa tri leta stari otroci. V spomladan-
skih mesecih so potekale priprave na samo izved-
bo. Seznami otrok so se pridobili s sodelovanjem 
otroškega dispanzerja Ravne, izvedli so se dogo-
vori z izvajalci odvzemov krvi, Zdravstvenim do-
mom Ravne na Koroškem in laboratorijem, ki je 
izvedel analize vzorcev krvi, to je Biokemičnim 
laboratorijem Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana. Pisno vabilo je prejelo 426 otrok, od tega 
284 iz ZMD in 142 otrok iz SMD. Starši so ob va-
bilu prejeli tudi spremni dopis, v katerem je bil na-
veden namen študije, s prilogo tabele ukrepov in 
navodil o nadaljnjem spremljanju otroka glede na 
ugotovljene vsebnosti  svinca. Starši so podali pi-
sno soglasje za odvzem krvi pri  svojem otroku.  

Vabilu se je odzvalo 242 otrok (85%) iz ZMD in 
79  otrok (56%) iz SMD. Kapilarni odvzemi krvi 
za določitev vsebnosti svinca so se izvedli v mese-
cu maju in juniju v laboratorijih zdravstvenih po-
staj Črna, Mežica, Prevalje in Zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem.  Starši so bili pisno obveščeni 
o vrednostih svinca, s priloženimi  navodili, skla-
dnimi s protokolom obravnave.

Osmim otrokom, ki so imeli ugotovljene vre-
dnosti svinca nad 200 μg/l, smo svetovali kontrol-
ni venski odvzem mesec dni  po prvem odvzemu, 
v septembru 2008 pa so se izvedli kontrolni venski 
odvzemi pri vseh 50–ih otrocih, ki so imeli  vre-
dnosti nad 100 μg/l,  tudi pri tistih, ki so opravili 
preiskave že po mesecu dni od prvega odvzema.  

Nekaj otrok  je  dobilo navodilo o ponovni kon-
troli v zimskih mesecih, noben otrok pa ni potre-
boval napotitve na terciarni nivo – specialistično 
obravnavo. 
UGOTOViTVe šTUDiJe:

SKUPNA OBREMENJENOST
V študiji je sodelovalo 196 otrok, starih od 12 do 72 
mesecev, in 46 devet let starih šolarjev. 

Pri otrocih, ki živijo v ZMD, je bila ugotovlje-
na višja obremenjenost s svincem kot pri otrocih 
iz SMD. Povprečje vsebnosti svinca v krvi je bilo 
v ZMD 73 μg/l. Povprečne vrednosti svinca v krvi 
so bile nižje v občini Mežica (69 μg/l) in višje v ob-

čini Črna na Koroškem (76 μg/l). V SMD so bile 
povprečne vsebnosti svinca v krvi 42 μg/l. Najvišja 
vrednost 393 μg/l je bila ugotovljena pri otroku iz 
ZMD, medtem ko je bila najvišja vrednost pri tri 
leta starih otrocih iz SMD 143 μg/l.

OBREMENJENOST PO SPOLU 
Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok iz ZMD 
je bila pri deklicah 75 μg/l, pri dečkih 71 μg/l. 
Maksimalna vsebnost svinca je bila ugotovljena 
pri dečku (393 μg/l). Razlika med povprečno vseb-
nostjo svinca po spolu ni bila statistično značilna. 

VSEBNOSTI SVINCA NAD 100 oz. 50 μg/l  PRI TRI 
LETA STARIH OTROCIH 
Med tri leta starimi otroki (od 24-47 mesecev) je 
bilo v ZMD 82 % takih, ki so imeli vsebnost svin-
ca pod 100 μg/l, in 18%, ki so imeli vrednosti nad 
100 μg/l. Vrednosti svinca v krvi med 50 in 100 
μg/l je imelo 45 % otrok iz ZMD. 63% tri leta sta-
rih otrok je imelo vsebnosti svinca v krvi nad 50 
μg/l. (graf 2)

V SMD je 96% otrok imelo vrednosti pod 100 
μg/l in 4% (trije otroci) nad 100 μg/l. 

 73% otrok iz SMD je imelo vrednosti svinca v 
krvi pod 50 μg/l.  (graf  3)

Iz Grafa 1 je razvidno, da je imela petina otrok (20, 4 
%) vrednosti nad 100 μg/l oziroma slabi dve tretjini 
(60,2%) vrednosti nad 50 μg/l.  
Tudi pri šolarjih so bile ugotovljene presežene vseb-
nosti svinca. Najvišja vrednost je bila 195 μg/l. 
Vrednosti nad 100 μg/l so bile pri 7 šolarjih (15 %).
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OBREMENJENOST GLEDE NA STAROST
Predvsem mali otroci so izpostavljeni večjemu 
tveganju za vnos takih količin svinca v telo, ki 
lahko ogrozijo njihovo zdravje in razvoj. Najvišja 
povprečna vsebnost svinca v krvi je bila ugoto-
vljena pri starostni skupini 24-35 mesecev (pov-
prečje 87 μg/l), sledi starostna skupina 12-23 me-
secev. Najnižjo vsebnost svinca v krvi so imeli 
otroci, stari devet let (povprečje 56 μg/l).

OBREMENJENOST TRI LETA STARIH OTROK S 
SVINCEM V PRIMERJAVI Z OBREMENJENOSTJO  
V PRETEKLEM TRILETNEM OBDOBJU 
V letu 2008 ugotovljene vsebnosti svinca v vzor-
cih krvi otrok, starih od 24-47 mesecev, iz ZMD,  
v primerjavi z  obdobjem v letih 2005-2007, kaže-
jo na  nižji delež otrok z vsebnostmi nad 100 μg/l .  

Tako je bil v letih od 2005 do 2007 ugotovljen 47% 
delež  tri leta starih otrok z vrednostmi svinca nad 
100  v μg/l, v letu 2008 pa je bil ta delež 18%.

Dejstvo je, da primerjava ni najbolj ustrezna, 
iz razloga, ker so se izvajali odvzemi vzorcev krvi 
v letih 2005-2007 skozi vse leto, letos pa so bili 
vzorci odvzeti v pomladanskem času - potrebno 
je upoštevati sezonske spremembe prahu in njiho-
vo povezavo s svincem v krvi otrok! 

ZAKLJUČKI
Stanje obremenjenosti otrok iz ZMD s svincem 
se nekoliko izboljšuje, kar potrjuje upraviče-
nost zastavljenega sanacijskega programa ZMD. 
Vendar je ugotovljeno stanje še daleč od želene-
ga. Približno petina otrok iz ZMD ima ugotovlje-
ne vrednosti svinca v krvi nad 100 µg/l (v Spodnji 
Mežiški dolini 4% otrok), najvišja izmerjena vre-
dnost skoraj štirikrat presega to vrednost. Skoraj 
dve tretjini otrok iz ZMD ima vrednosti svinca 
nad 50 µg/l, medtem ko v Spodnji Mežiški dolini 
le dobra četrtina. 

Za dosego ciljnih vrednosti svinca pri ljudeh je 
potrebno nadaljevati z biomonitoringom svinca v 
krvi otrok (pri otrocih, starih od 12 do 36 mesecev, 
pet in devet let starih otrok) ter doseči izvedbo 
tudi za odraslo populacijo. Potrebno je nadalje-
vati s kontinuiranim osveščanjem in izobraževa-
njem ljudi, predvsem pa nadaljevati s celovito sa-
nacijo  onesnaženega okolja.

Naslednjič o rezultatih monitoringa tal, zraka in o 
stanju otroških igrišč.

Graf 2: Deleži otrok, starih od 24 do 47 mesecev, iz 
Zgornje Mežiške doline, glede na vsebnosti svinca v 
vzorcih krvi (v μg/l  )

Graf 3: Deleži otrok, starih od 24 do 47 mesecev, iz 
Spodnje Mežiške doline, glede na vsebnosti svinca v 
vzorcih krvi (v μg/l)
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Kuharski mojstri iz več držav so pripravili pražen 
krompir z raznimi dodatki, kot so ribe, lignji, kranj-
ske klobase, šunke … Imel sem priliko poskusiti 
pražen krompir na angleški način z dodatki ribe in 
moram povedati, da mi je bil od jedi tujih udeležen-
cev najbolj slasten. Med slovenskimi predstavniki je 
bilo precej tudi koroških: od mladih dravograjskih 
mojstrov do mežiške ekipe, ki je naredila izvrstno Petkovo repico. Sama prireditev se je pričela ob 10. uri 
v centru Črne, kjer so občinstvo zabavali harmonikarji in godbeniki na pihala iz Šentjanža. Sledila je po-
vorka do logov, kjer se je vse skupaj tudi dogajalo …

Rok Švab

8. Svetovni festival praženega krompirja

Bogata mednarodna udeležba Brez ocvirkov skoraj ni šlo

Del črjanske kuharske ekipe English roasted potatoes
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Celodnevni kulturni program

Kuhinja s Kanarskih otokov Fotoreportaža: Irena Greiner

Prikaz preje volne Zaslužni organizatorji
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Razpotje v Bistro, 7. novembra 2008, ob treh popol-
dan. Zavešeno nebo, droben, skoraj topel jesenski 
dež, tak, za katerega se zdi, da ne bo nikoli odnehal.

Pa vendar je se je na Razpotju zbralo mlado in 
staro iz Bistre, menda od vsake hiše vsaj po eden. 
Za Bistranke in Bistrane je bil praznik, saj so dobi-
li na novo asfaltirano cesto, ki je njihove domačije 
približala Črni in jim omogočila boljši in varnejši 
stik z dolino. To je bil dober razlog, da so pripravi-
li slovesnost ob odprtju 2050 m dolgega odseka od 
Razpotja do odcepa k Plazniku. 

Že nekaj mesecev so se vozili po 'novi' cesti, zato 
je bilo veselje v vsakem pogledu in še tako mračen 
dan ga ni mogel skaliti.

Veselili so se tudi naročniki in gradbinci: žu-
pan Občine Črna Janez Švab, delavci in svetniki 
Občine Črna ter izvajalci del: Gradbeništvo Marjan 
Slemenšek, predstavniki Cestnega podjetja Maribor.

Katja Škrubej, predsednica vaškega odbora 
Bistra-Ludranski Vrh, je pozdravila navzoče in po 
kratkem programu je bil svečano prerezan trak; 
obnovljena cesta je bila predana svojemu namenu. 
Po njej se je odpeljal sprevod avtomobilov, ki je na 
koncu asfalta zavil na turistično kmetijo Plaznik, 
kamor so bili povabljeni kar vsi navzoči. Ob do-
brotah s te kmetije se je slavje nadaljevalo z nasto-
pom članov folklorne skupine KUD Gozdar in se 
spremenilo v veselo srečanje, še bolje rečeno, v pra-
vo koroško gavdo. 

Odprtje odseka asfaltirane ceste pomeni veliko 
pridobitev za prebivalce teh zaselkov, pomeni na-
predek in razvoj, še lepše jim bo živeti v teh prele-
pih krajih naše občine.

O novi pridobitvi smo povprašali nekaj navzočih.
Župan Občine Črna Janez Švab:

Poglejte okoli sebe; vidi se, kaj tem ljudem po-
meni asfaltirana cesta! Cesta od Razpotja do odce-
pa k Plazniku je dolga 2050 m. Na tej cesti sta bila 
obnovljena dva mostova, v letu 2007 pa tudi dva, 
eden spodaj pred Razpotjem, drugi na cesti pro-
ti Najevski lipi. Ta cesta je del večjega triletnega 
projekta (od leta 2007 do 2009), v katerem bo ob-
novljenih 4 km cest. Poleg pravkar obnovljenega 
bo v letu 2009 preplasten najbolj uničeni del ceste 
mimo Cvelbarja in na novo asfaltiran okoli 1 km 
dolg odsek ceste proti Najevski lipi. Vrednost vseh 
del je 780.000 evrov. Finančna sredstva smo pri-
spevali trije: polovico sredstev smo uspeli pridobiti 
s prijavo na razpis iz sredstev Evropske skupnosti 
(v sredstva iz EU je vključena tudi cesta od Šumeva 
do Luž, ki je v gradnji 1. faze), drugi del sredstev 
je prispeval Republiški sklad za regionalni razvoj 

Po asfaltu v Bistro

Otvoritev asfaltne ceste od Razpotja do Plaznika. 
Župan Janez Švab je svečano prerezal trak.

Pravkar položena asfaltna plast v Bistro
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(150.000 evrov), manjkajoči del pa so sredstva 
Občine Črna. Izvajalca sta bila: Gradbena meha-
nizacija Slemenšek in Cestno podjetje Maribor. 
Imeli smo tudi sponzorja, in sicer je Gozdno go-
spodarstvo Slovenj Gradec prispevalo les za dva 
mostova, česar smo posebej veseli.

Pri tem projektu nas je vodila želja po izbolj-
šanju prometnih povezav domačinov, ki jih tukaj 
živi okoli 100. Cesta pa ponuja možnost povečanja 
turistične ponudbe, saj bo promet po asfaltirani 
cesti omogočil varno in prijetno vožnjo tudi ve-
čjim vozilom in avtobusom. 

Bistra je turistično zanimiva. Velik je delež po-
vršin v Naturi 2000, zanimivi sta Kozja peč in 
Bela peč in Najevska lipa. Tu je še izhodišče za 
planinske pohode na Smrekovec, Raduho, Snežno 
jamo … Kot bivši gozdar tega predela se s prebi-
valci Bistre vred veselim pridobitve. 

Marjan Slemenšek, izvajalec gradbenih del:
Naše podjetje je izvedlo vsa gradbena dela: širitev ce-
ste, jaški in ostalo, kar je potrebno za pripravo na as-
faltiranje ceste. Trasa ni bila niti dolga niti zahtevna, 
delo kot delo. Radi delamo v domačem kraju.

Predstavnik Cestnega podjetja Maribor 
Jože Planinc:
Mi smo tukaj polagali asfaltno plast, medtem ko je 
pred tem gradbena dela opravilo Gradbeno pod-
jetje Slemenšek. Dela niso bila posebej zahtevna, 
naredi se pač tako, kot zahteva teren, to je: asfal-
tna prevleka na že pripravljeno traso. Naša želja je, 
da bi se projekt čim prej nadaljeval, da bi bilo dela 
še in še, mi smo pripravljeni. Sicer pa ima glavno 
besedo investitor, to je Občina Črna. 

Vida in Janez Adamič, p. d. Plaznik:
Janez: Ne vem, če je še kdo tako težko čakal to 
cesto, kot sva jo midva. Najbolj se nam pozna po 
tem, da je v Črno bolj blizu. Še zdaj podzavestno 
pritisnem na zavoro, ko pridem do spodnjega mo-
stu, ker so bile tam največje udarne jame, ki si jih 
moral prav previdno prevoziti. Zdaj lahko peljem 
normalno naprej, za avtom se ne kadi prah in avto 
ni ometan z blatom, ko prideš domov. Ker plu-
žim ceste, se bo meni še najbolj poznalo pozimi. 
Pluženje bo bolj varno, na makadamu hitro kaj 

polomiš, ko splužiš. Ko se cesta posoli, se je sneg 
ne oprime in ko splužiš, je hitro suha. Če je maka-
dam, pa lahko kar čakaš, kaj se ti bo zgodilo.

Vida: Ko smo dobili naročilo za obisk pri nas, je 
vsak najprej vprašal, kakšna je cesta, kak je dovoz 
z avtobusom … Seveda sem rekla, da cesta je, da z 
avtobusom lahko pridejo, ampak bolj težko … Mi 
smo bili take ceste navajeni, drugi pa ne in so imeli 
težave. Danes je standard drugačen, avtobusi so ve-
liki, vsak se tudi boji zanj in seveda za varnost po-
tnikov. Zdaj upamo na več gostov, pa tudi svoje av-
tomobile bomo lahko vozili več let kot zdaj, ko smo 
jih na hitro uničevali po taki cesti. Mislim, da smo 
imeli kar desetkrat več popravil, kot če bi se vozili 
samo po asfaltu. - No, to je za nami in veseli smo.

Zdaj pa bomo držali pesti, da bo središče Črne 
čim prej urejeno in upamo, da se bo našel tudi 
prostor za parkirišče, ki ga zdaj prav iščemo, ko 
pridemo po opravkih v Črno. Kamor avto zdaj 
postavim, kršim prometne predpise. Upamo na 
izboljšanje tudi tega problema.

Maks Skarlovnik, stalni prebivalec Bistre:
Kaj naj rečem?! Lepa hvala vsem, ki so pripomo-
gli k temu, da imamo v Bistro spodobno asfalti-
rano cesto. Tako cesto smo res nujno potrebovali. 
Za naš kraj to ogromno pomeni, tako za nas, ki tu 
živimo, pa tudi za tiste, ki kot turisti najdejo pot v 
Bistro in skozi njo naprej. Pozivam župana, da se 
potrudi za asfalt še naprej po tej cesti, težko pa ga 
čakamo vsaj do Najevske lipe. 

Marta Repanšek

Krajani Bistre ob novi pridobitvi, asfaltirani cesti 
Razpotje – Plaznik
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KaTJa šKrUbeJ
Pravkar smo imeli otvoritev asfaltirane ceste od 
Razpotja do odcepa k Plazniku. Veseli smo bili te 
pridobitve, ki nam veliko pomeni. To pa je le del 
večjega projekta, v katerega je vključena še obnova 
oziroma preplastitev približno kilometra asfalta pri 
Cvelbarju in delno asfaltiranje ceste proti Najevski 
lipi. Projekt bo zaključen leta 2009.

Naši problemi so vsi osredotočeni na ceste in 
še enkrat na ceste. Na celem področju Bistre in 
Ludranskega Vrha prevladujejo samotne kmeti-
je, ki so večinoma dostopne po makadamskih ce-
stah. Ker pa so po kategorizaciji to gozdne ceste, 
ni dovolj jasno, kdo naj bi jih vzdrževal. Dejstvo je, 
da redno, niti občasno, teh cest ne vzdržuje nih-
če. Zato so ceste do naših kmetij ozke, nevarne, 
z udarnimi jamami, povsem neprimerne za pro-
met niti z osebnimi avtomobili, da ne rečemo še 

za kaj več. Če jo voda kaj odnese, jo pač 
odnese. Če se da, marsikdo sam kaj po-
pravi, da je vožnja v dolino manj nevar-
na. Seveda smo najbolj prizadeti tisti, ki 
se dnevno vozimo v dolino. Vendar sre-
čujemo vse več takih, ki 'zaidejo' k nam 
od drugod in so tukaj prvič. Sicer obču-
dujejo naravne lepote naše pokrajine, a 
je zanje pravi šok, ko se prebijajo po teh 
uničenih cestah. Z ozirom na to, da  te 
ceste še ne bodo jutri asfaltirane v celo-
ti– kar bi bilo potrebno – menimo, da bi 
morali najti sredstva, da bi jih vsaj mini-
malno vzdrževali. Ne le to; domačini te 
predele dobro poznamo, za obiskovalce 

Vaški odbor Bistra – Ludranski Vrh predstavlja krajane tega področja Občine Črna. Šteje pet čla-
nov, predsednica le-tega je Katja Škrubej, člani pa: Helena Kos, Matevž Obretan, Maks Skarlovnik 
in Ivan Petrič. Srečujejo se po potrebi, ko se o čem dogovarjajo, kaj organizirajo in podobno.  Od 
septembra do sedaj  so se sestali dvakrat. V Bistri živi 86, na Ludranskem Vrhu 104, vaški odbor 
predstavlja torej 190 prebivalcev. (Podatki so iz prispevka Dragice Mazej v Č. C., dec. 2007.) Naloga 
tega odbora je, da zastopa in povezuje svoje  krajane z Občino Črna.

Vaška skupnost  
Bistra – Ludranski Vrh

Izlet v Škocjanske jame

V vaški skupnosti Bistra-Ludranski Vrh je doma 
tudi slovenski smučar Aleš Gorza. (Kranjska gora, 
marec 2008)
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iz drugih krajev pa manjkajo cestne oznake, ka-
žipoti, marsikdo se čuti izgubljen v tem, zanj ne-
poznanem svetu, četudi je doma iz Mežice ali z 
Raven. Zato govoriti o turizmu brez asfaltiranih 
ali vzdrževanih in označenih makadamskih cest, 
je čista iluzija, govorjenje v prazno. – Moja mama 
vozi že veliko let, pa se še zdaj ni navadila naše ne-
varne ceste, še vedno gre na pot s strahom, da se ji 
bo kaj pripetilo. Moja sestra pravi, da ne bi mogla 
živeti tukaj, ker bi jo bilo preveč strah vsakdanje 
vožnje po tej cesti. –

Čim prej bi morali narediti prekategorizacijo 
cest. Do domačij, kjer živijo krajani Črne, bi mo-
rala biti občinska cesta, za katero bi morala skrbeti 
občina. Kjer vozijo samo les iz gozda in je dejansko 
gozdna cesta, pa naj zanjo poskrbi Gozdno gospo-
darstvo. S tem je povezano ne le (ne)redno vzdr-
ževanje cest, pozimi tudi pluženje, kar nam doda-
tno otežuje življenje. Sicer smo februarja 2008 na 
Občino oddali prošnjo za prekategorizacijo cest, a 
še ni bilo odgovora, kaj šele kakšnega premika v to 
smer. Bo morda država ali občina kdaj asfaltirala 
'gozdne ceste' do naših kmetij?

Morda bi bila prekategorizacija cest pot do ve-
čjih finančnih sredstev iz drugih (neobčinskih) vi-
rov in rešitev naši težav.

maTeVŽ ObreTan
Cesta do Najevske lipe je ozka in nevzdrževana. 
Ko poleti začnejo prihajati po njej avtobusi, mar-
sikateri komaj gor pripelje, potem pa nazaj skoraj 
ne more. To je slabe volje in kritike na naš račun! 
Nekoč se je pripeljal nekdo z ljubljansko registraci-
jo do nas in povprašal, kako naj pride do Najevske 
lipe. Pa smo rekli, da po cesti naprej, da je taka, kot 
je bila do nas. Pa si ni upal naprej, se čudil taki cesti 
in šel peš do lipe.

Lipa je simbol slovenstva, Najevska lipa je zna-
menitost širšega pomena in kot taka si zasluži, da 
bi jo bolj vključevali v predstavitve Črne. Vključili 
bi jo lahko v kako ponudbo izletov, vse povezali z 
bližnjo izletniško kmetijo Smrečnik in s turistično 
kmetijo Plaznik. Vendar s tako cesto se to res ne da. 
Vsak obiskovalec bo svojemu znancu povedal, naj 
ne išče lipe, ker je škoda avta … 

KaTJa šKrUbeJ
Seveda vemo, da tudi v Črni še manjka veliko, ven-
dar menim, da bi se morali še bolj angažirati pri 
pridobivanju sredstev iz Evropskih skladov in sred-
stev iz razvoja podeželja. Ceste so pač osnovna in-
frastruktura za vsakdanje življenje. Razvoj turizma 
brez asfaltirane ceste je v to smer nemogoč. Če as-

Turnir v odbojki pri Plazniku
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faltna cesta ni mogoča, pa bi morale biti makadam-
ske ceste vzdrževane. Po sedanjih cestah je do kme-
tij otežen dovoz (npr. materiala, pohištva …), težak 
dostop je ovira zdravstveni službi, komunalnim de-
lavcem, prevoz otrok v šolo je 'na lastno odgovor-
nost' … Le zakaj? Je res voznik odgovoren za nepri-
merno, nevarno cesto? Naj se on odloči, da otrok ne 
bo vozil v šolo? Ali naj otrok dve uri peš tovori svojo 
10-kilogramsko torbo v šolo in nazaj?

(Sicer pa je otrok vse manj, tako da jih počasi 
ne bo treba voziti na nikogaršnjo odgovornost. Do 
Prhanije ne vozi več šolski avtobus.) 

Pa še to: ko se dela cesta, bi morali vztrajati, da 
je debelina asfaltne prevleke primerna obremenitvi 
te ceste. Ve se, da tu vozijo težki tovornjaki, ve se, 
kakšna je klima, kakšen je teren, zato bi morale biti 
ceste temu primerno zgrajene, da bi te obremenitve 
vzdržale več let. Tako pa se novega asfalta razvese-
limo, že po nekaj letih pa je od zime in tovornjakov 
razpokan, bankine nevarne, polno je udarnih jam 
in spet se vozimo po uničeni cesti. Preden je taka 
cesta obnovljena, spet mineta kaki dve desetletji. 

HeLena KOS
Na našem področju  je problem tudi odvažanje 
smeti. Pri naši hiši je zadeva sicer rešena. (Smeti 
bodo odvažali od hiše, dokler ne bo preveč sne-
ga in dokler bo cesta normalno prevozna.) V 
nekaterih gospodinjstvih pa imajo smetnja-
ke postavljene nekaj kilometrov od hiše, smeti 
odvažajo vsakih 14 dni, znesek za storitev pa je 
enak, kot pri tistih, ki jim smeti vsak teden  od-
važajo izpred praga. Ne zdi se mi pravično, da 
se o tem ne moremo dogovoriti. Veliko energije 
in časa smo porabili za to, a z odgovori nismo 
zadovoljni.

Problem je tudi pluženje cest. Plužijo takrat, 
ko zapade določena višina snega, ki pa ga meri-
jo v Črni. Naše domačije so na okoli 1000 m in 
razlike v višini snežne odeje so velike. Včasih 
po nespluženi cesti tudi z verigami ne pridem 
do doma. Posledica je, da imamo večkrat ne-
prevozno cesto. Saj je bilo tako že davno in je 
od takrat 'svet šel naprej', vendar se ne more-
mo prestaviti v tiste čase, tudi od tod moramo 
vsako jutro v službo, v šolo, k zdravniku, po 

Kristina Adamič, moštna d´čva 2008
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opravkih … Po moje bi morala biti cesta vedno 
prevozna vsaj do te mere, da k hiši brez proble-
mov pride vsako intervencijsko vozilo, gasilci, 
zdravnik …

V Bistri imamo partizansko bolnico, dostop 
do nje pa bi moral biti označen, pa ni. O tem bi 
morali kam kaj napisati, saj prihajajo ljudje in 
jo iščejo, potem pridejo včasih k nam vprašat, 
kako lahko pridejo do nje. Morda bi lahko že 
v Črni bil kak kažipot zanjo. Nekaj let nazaj je 
bila bolnica obnovljena, le kažipoti manjkajo.

maTeVŽ ObreTan
Naj se na koncu še malo pohvalimo. Krajani 
Bistre –Ludranskega Vrha že kakih deset let de-
lujemo v športnem društvu  z imenom Najevska 
lipa. Vključenih je približno 80 članov, od trile-
tnih otrok pa do 80-letnih veteranov in veterank. 
Predsednik društva pa je Alojz Gutovnik. 

HeLena KOS
Začelo se je na igrišču na Pudgarskem. Pa so odboj-
karji dali pobudo in ustanovili smo društvo. Tako 

je potem nekaj denarja prispevala tudi Občina: za 
žoge, mreže in potrebne športne rekvizite. Imamo: 
turnir v odbojki, v nogometu, vsako leto organizi-
ramo en izlet (obiskali smo Golico, Veliko planino, 
Gardalend, Prekmurje, Vogel, letos smo namera-
vali na Kanin, pa smo se zaradi slabega vremena 
odločili za Škocjanske jame), skupaj kolesarimo, 
družimo se ob peki kostanja, organiziramo pohod 
in zaključek športne sezone. Sicer se pa v poletnih 
mesecih redno dobivamo na Pudgarskem, se tako 
srečujemo in športno udejstvujemo. Ko je pozimi 
dovolj snega, pripravimo tekmovanje v sankanju in 
smučanju. To, da pridemo skupaj, nas povezuje in 
nam veliko pomeni. Načrte imamo tudi za naprej, 
idej nam ne zmanjka.

Problemov je veliko. Nov asfalt je bila prva spod-
buda. Upamo, da se bo našla pot tudi za nadaljnje 
dogovarjanje in postopno urejanje prometnih poti 
do vsake domačije v naši občini.

Marta Repanšek

HeLena KOS
Danes je sobota, 29. 11. 2008. 
Včeraj popoldne je začelo snežiti. Do devete ure 
zvečer je bilo kakih 10 cm snega, pač toliko, da se 
je z avtom še dalo v dolino ali iz doline do doma. 
Čeprav je bila naslednji dan sobota, je bil to za 
nekatere (dopoldan, popoldan ali zvečer) delov-
ni dan…. Čez noč pa je zapadlo še 20 cm snega, 
skupaj ga je bilo torej 30 cm. Z avtom  ne prideš 
nikamor! 

Ob 6. uri zjutraj so izvajalci zimske službe že 
pridno plužili sneg po Črni (verjetno že prej). 
Vendar – ko si prišel malo ven iz Črne, so bile vse 
ceste zasnežene, neprevozne! Pa to je samo letos 
prvič, sicer se to pozimi pogosto dogaja. Takrat ti 
ne preostane  drugega, kot da pokličeš in prosiš 
za dopust. 

– To soboto do 13.30 še niso bile splužene ceste 
do vseh domačij!–

Ne upam si pomisliti, kaj bi bilo ali kaj bo, ko 
bo v taki noči kdo zbolel in bi bil potreben hi-
ter prihod zdravnika, urgentnega vozila ali mor-

da gasilcev. O tem smo se že pogovarjali, a izbolj-
šanja ni.

Vsekakor smo prepričani, da smo upravičeni 
do redno pluženih glavnih cest do naših domov! 
Vsi mladi ostajajo na svojih domovih, ker želijo 
tukaj živeti. Seveda so našli v bližini zaposlitev. 
To pa pomeni, da moraš v službo vsak dan, ne 
gleda na vreme! Pogoje za to pa je dolžna zago-
toviti občina z rednim pluženjem snega in s spo-
dobnimi cestami.

Res nas ni veliko, vendar tu smo in tu živimo. 
Če ne bo sprememb v doglednem času, se bodo 
iz Bistre izselili še tisti mladi, ki zdaj tu vztrajajo. 
Toda brez mladih ni družin, ni otrok, brez otrok 
ni življenja… Neposeljeni kraji pomenijo nazado-
vanje, poseljeni obogatitev. Zato bi morali ZDAJ 
poskrbeti za osnovne  pogoje, da bi mladi v bo-
doče ostajali na domačijah in bi tako kraji ostajali 
poseljeni. To pa zagotovo ni samo želja nekaj pre-
bivalcev Bistre, ampak širše družbene skupnosti.
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Na osnovi navedenih dokumentov lahko domne-
vamo, da je Permanšekovo okoli petsto let stara 
domačija.

Do njih se pripeljete po asfaltu do Prhanije, za-
vijete levo in nadaljujete vožnjo po makadamski 
cesti, ki se začne vzpenjati in pride na višino nad 
1060 m . 

Razgled je veličasten. Zaobjame širne gozdove, 
ki zelenijo senčna pobočja celotnega Smrekovca, 
pogled se dotakne Raduhe … 

Danes na tej domačiji živijo in gospodarijo 
Mojca in Robi Kramberger, njuna otroka petošo-
lec Žan, drugošolka Neja in nepogrešljivi pomoč-
nik na kmetiji Mirko Hozjan, ki ga kličejo Andrej, 
ki je kot rejenec prišel k Permanšeku pred 57 leti, 
ko je bil tri leta star. Oče Robi se vozi v službo v 
TAB, kolikor more ob službi dela na kmetiji, otro-
ka vozijo v šolo v Črno, Mojca vodi gospodinjstvo 
in skrbi za družino in kmetijo. 

Mojcini starši, Majda in Bogdan Obretan, ži-
vijo v Izoli. Bogdan ima hudo astmo in vztrajati 
v tem višinskem zraku bi bilo zanj usodno. Zato 
sta ob morju kupila parcelo, si postavila hišo in 
tam živita. Morski zrak je zanj najboljše zdravi-
lo, pomagati pa si mora še z zdravili iz lekarne. 
Seveda se družini redno obiskujeta, bica jih za-
laga z zelenjavo, od solate do krompirja, kar jim 
zelo pride prav.

Prostorna stanovanjska hiša (dozidana, posodo-
bljena in obnovljena), starodavna kašča iz leta 1853, 

novejši hlev in drvarnica so poslopja, ki so dovolj 
za potrebe današnje generacije Permanšekov. Dve 
stari poslopji so podrli (sta se skoraj sami zruši-
li) in odstranili ruševine, ker sta zgradbi izgubili 
svoj prvotni pomen. Vsa ta poslopja so kazala na 
to, da je v prejšnjih stoletjih tu poleg domače dru-
žine živelo še veliko ljudi: hlapci, dekle, rejenci … 
Kolikor so pridelali na njivah na tej višini, se je vse 
pridelalo 'na roke', z motiko in lopato, dovažalo z 
vprežno živino, obsežne travnike so kosili s koso, 
saj so vse obdelovalne površine položene po bolj 
ali manj strmih bregovih. Da so se v tem skopem 
svetu preživeli, je moralo za delo biti pri hiši veliko 
delovnih rok. Živina in les sta dajala sigurnost tej 
višinski kmetiji.

O tem, da so njihovi predniki tu obdelovali tudi 
njive, pričajo ledinska imena, ki so nastala že dav-
no, se ohranjala in ohranila tudi do danes, ko imajo 
te parcele že zdavnaj drug pomen; vse so le še trav-
niki s svojim naravnimi značilnostmi ali drugimi 
lastnostmi, po katerih imajo svoje ime iz davnine. 
Tako pravijo, da gredo kosit: Pungrad (sadovnjak 
pod hišo), Jamo, Veliko njivo (ki je največji trav-
nik), Puša, (zgornja in spodnja), Macesnóvc (danes 
tam ni nobenega macesna, a očitno so daleč nazaj 
tam rasli), Gornja njiva, Bajtna njiva, Plazna njiva 
(zemeljski ali snežni plazovi). Tudi nekateri predeli 
gozda imajo ledinska imena: pri Jozavi bajti, V'lek 
les (tam je bil najlepši gozd) in Ravnina.

Današnja družina ni več tako številna. Traktor 
s priključki, razni stroji in pripomočki, osebni avto 
za vsakodnevne stike z dolino, dohodek od redne 
zaposlitve so nadomestili številno družino. 

Pogovarjali smo se z Mojco, gospodinjo na kme-
tiji Permanšek, in mamo Majdo, ki je bila slučajno 
takrat tudi doma in je vedela povedati marsikaj o 
življenju pred desetletji na tej kmetiji.

Pri Permanšeku
Stare kmetije

Na sončnih pobočjih bregov Ludranskega Vrha, na višini 1060 m nad morjem, 10 km iz Črne, so si 
postavili svoj dom davni predniki Permanšekov. Rodovi so ga ohranjali skozi stoletja in tudi dana-
šnji rod se domačije oklepa z ljubeznijo in z delom pridnih rok ohranja tradicijo svojih korenin.

Iz knjižice J. Mrdavšiča Krajevna in domača imena v 
Črni na Koroškem in njeni širši okolici (1988, str. 58) 
povzemamo naslednje podatke oziroma vpise:
- 1524, cerkveni urbar župnije Črna: 'Permanschek' in 
'Permanschag'
- 1633, Liber Fraternitatis B.M.V. (Črnjanski rokopis): 
'Permanschek' in 'Permanschag' in 'Permanschiza' 
- 1762, družinski popisi za župnijo Črna: 'Domus et 
Hueba Permanscheg'. 
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Stare kmetije

Majda Obretan
Celotna kmetija Permanšek je prvotno obsega-
la 292 ha. Ob koncu 2. svetovne vojne nam je bil 
z agrarno reformo odvzet precejšen del posesti, 
med drugim današnje Grabnerjevo, pri Čemru, 
pri Jeraku, pri Rezarju, kjer so nastale nove doma-
čije. Te družine so pridobile lastništvo teh parcel. 
So pa sredi naše posesti, kot bi jih nekdo tja po-
stavil. Poleg tega je bilo odvzeto še 108 ha površin, 
kar je ostalo do danes nerešeno. Naša kmetija zdaj 
obsega 170 ha. 

Najlepši gozd je bil nekoč V'lek les. Tam so rasla 
res stara drevesa. Ko je umrl Bogdanov dedi (1951, 
bica že pred vojno), so morali njegovi starši poseka-
ti tisti les za dediščino njegovim stricem in tetam. 
Takrat so V'lek les posekali na golo. Pozneje so tam 
rasle maline, zdaj se je zarasla 'goša'. Ostala nam je 
Ravnina, kjer rastejo najlepša, najstarejša drevesa.

Verjetno pa so bili najhujši časi za Permanšeke 
leta po vojni, ko so se vrnili iz taborišča. Bogdanov 
oče se je vrnil bolan na pljučih in je leta 1957 od 
tega tudi umrl, medtem ko je Bogdanova mama 
doživela 92 let (umrla leta 1999).

Med vojno je bila pri Permanšeku partizanska 
javka, imenovala se je Pri srnjaku.

Ne vem, kako so to izvedeli Nemci, vendar je bil 
to razlog, da so odpeljali vso družino v taborišče. Od 
doma so morali štirje moški: Bogdanov oče Rudi, 
dedi Sebastijan, Rudijev nečak Vester in Vestrov 
brat Anton, ki je slučajno bil na obisku. Ostalo je 
prazno. Vsi so se vrnili živi, a bilo je hudo. Vse je 
bilo uničeno in izropano. Na hiši ni bilo oken ne 
vrat, v hiši ne lonca ne žlice, v hlevu ne kosa orodja, 
kaj šele kake glave živine ob jaslih. Začeli so pov-
sem znova. Mama je bila Dretnikova iz Javorja. Ko 
se je takoj po vojni primožila, je vse prinesla s seboj 
od doma; od hrane za vsak dan, do živine, orodja 
in drugega, da so lahko preživeli. Bila je pa pridna 
ko mravlja. Dedi je leta 1957 umrl in ona je bila va-
jena, da je vse sama delala, celo njivo je obdelala. Je 
šla po njivi kot obračalnik. Ta ženska je dala nekaj 
skozi, odkar je prišla na to kmetijo!

Dolgo je stal stari hlev. Stara bajta je bila ne-
primerna za bivanje, morali smo postaviti drugo. 
Hlev je bil dolgo pod spomeniškim varstvom in 
ga nismo smeli podreti, za živino pa tudi ni bil več 
primeren. Nekoč so prišli študentje arhitekture in 

ga vsega premerili in prerisali. Sedanji hlev je se-
veda obnovljen, tudi vse drugo je dozidano in ob-
novljeno. Sedanjo hišo so zgradili okoli leta 1967. 
Ko sem 'prišla k hiši', so še stali zidovi stare bajte, 
ki smo jo potem podrli. 

Mojca je pripovedovala o življenju v teh časih.
Vse stare zgradbe so bile dotrajane, že takrat bolj 
za silo postavljene, tako da smo jih morali podreti, 
zidove smo odstranili. Ostala pa je lepa stara ka-
šča, ki ima z rimskimi številkami vrezano letnico 
1853 in ima zato etnološko vrednost. To meni ve-
liko pomeni. Na naši kmetiji je – poleg lipe – ena 
najstarejših reči. In se mi zdi, da bi bila še za koga 
zanimiva, če bi bila še kje predstavljena (na foto-
grafiji). Vse staro orodje in pripomočke, opravo za 
živino – tudi konje so imeli – smo razstavili na 
ogled. Med drugim se je ohranil bicin zelo star ši-
valni stroj. Na tem stroju je veliko šivala, za doma-
če je vse sešila sama. Radi bi čim več predmetov in 
pripomočkov, ki so jih pri nas uporabljali nekoč, 
ohranili za spomin na naše prednike. S tem so se 
preživljali in prav zato preživeli vse težke čase, ki 
jih ni bilo malo. Vedno se je tu trdo delalo. 

Zdaj imamo v hlevu 10 glav živine in 11 praši-
čev. Živino imamo za domače potrebe, za proda-
jo ne. Mora pa biti, da pokrmimo, kar nakosimo, 
da se travniki ne zaraščajo. Kosimo enkrat, druga 
trava skoraj ne zraste, morda le okoli hiše, drugod 
v glavnem popasemo. 

Za vsakdanje življenje ne namenjamo dohodkov 
od gozda. Živimo od tega, ker Robi hodi na 'šiht', za 
košnjo travnikov dobimo subvencije, doma pa si pri-
delamo vse meso, porabimo ga kot sveže in prede-
lamo v suhomesnate izdelke, doma imamo mleko, 
skuto … Ne sekava gozda. Gozd je rezerva za obno-
vo poslopij, vzdrževanje, za večja popravila, za na-
bavo strojev in podobno. Dela je kar veliko, otroka 
vozimo v šolo. Pri delu si pomagamo s traktorjem. Z 
njim pa lahko vozimo samo po cesti, na noben trav-
nik ne moremo, ker je preveč strmo. Povpreček str-
mine na travnikih je 45 %. Imamo pa stroj 'gams', z 
njim lahko pokosimo približno polovico površin, na 
ostalem pa pojejo grablje in 'živa delovna sila'. 

Kruh pečem doma, v pečici. Še domači kvas 
znam narediti. Poleti naberem maline in borovni-
ce, v sokovniku skuham sok, jabolčni sok pasteri-
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ziram. Tako imamo zdravo domačo pijačo za celo 
leto. Naučila sem se mleko predelati v sir, skuto. 
Seveda se mi je kdaj kaj ponesrečilo, pa so prašiči 
pojedli in ni šlo v nič. Kar se tiče prehrane, vse za-
njo pridelamo in pripravimo doma. 

Dokler so bili starši doma, je kuhala mama, jaz 
nikoli. Ko so se odselili, sem morala začeti kuhati. 
V roke sem vzela kuharsko knjigo in se počasi po 
njej učila. Zdaj nimam težav, vse znam speči, sku-
hati. Z Robijem in Andrejem opravljamo vsa dela 
na kmetiji; od vzreje živine, gospodarjenja, vzdr-
ževanja in obnavljanja hiše in gospodarskih poslo-
pij, pridelave in predelave hrane, vse delamo sami. 
Andrej nama je v veliko pomoč, posebej zato, ker 
je Robi zaposlen in 'moškega' dela je pri nas veliko. 
Z otrokoma smo precej zaposleni, saj ju ne more-
mo izolirati doma. Do prvega soseda je 2 km, pa 
še tam nimata vrstnikov. Zato je posebej važno, 
da jima omogočimo, da se družita z enako stari-
mi otroki. Spodbujali smo ju in odločila sta se za 
interesne dejavnosti. Nanje ju vozimo v Črno. To 
zahteva veliko časa. Treba ju je odpeljati v Črno, 
iti po njiju ali počakati spodaj in ju spet pripelja-
ti domov. Žana vozimo k odbojkarskemu krožku, 
Nejo pa na smučarske treninge, to pomeni trenin-
ge in tekme. Vendar je pozimi nekoliko manj dela 
doma, tako da takrat ni tako zelo obremenjujoče. 
Najbolj obremenjeni smo jeseni, ko se začne pouk, 
doma pa je treba pospraviti to in ono in se pripra-
viti na zimo. S poukom smo vezani na ure, kosi-
lo moram prej pripraviti …Včasih imam občutek, 
da delam kar 24 ur na dan. Zdaj upam, da še ne 
bo kmalu snega (začetek novembra je), ker imam 
zunaj še veliko dela, rože v koritih me še čakajo, 
s sadjem je še dela. Jeseni ga moramo pobrati in 
'sprešati', pobrati slive 'kobile' in drugo in namoči-
ti za žganje. Neko leto smo imeli namočenega 1500 
l sadja! Vse to raste v 'bregu', vse je treba znositi do 
hiše, včasih se mi sanja o tem pobiranju. Otroka 
mi malo pomagata, a imata tudi svoje obveznosti, 
vsak pač ima svoje zaposlitve, zato je spravljanje in 
predelava sadja povečini Andrejevo in moje delo.

Majda Obretan
Nekoč pa so vse spravljali domov z voli. Prav vse smo 
delali 'na roke'. Kupili smo buldožer, da je Bogdan 
naredil cesto. Pozimi je zapadlo tudi do dva metra 

snega. Se je zgodilo, da sva z Bogdanom iz Črne ho-
dila ves dan. Joj, sem si rekla, kam sem jaz prišla! 
Zato so naši otroci morali biti čez teden pri bici v 
Žerjavu, ker ni bilo zorano, pa tudi, ko ni bilo snega, 
niso mogli tako daleč hoditi v Črno v šolo. Ja, je bilo 
hudo, in nekaj let je trajalo, da sem se jaz navadi-
la na življenje tu gori. Daleč od vsega, samota, delo 
od jutra do noči. Mi smo res živeli samo od kmeti-
je. Visoko smo, obdelati moraš, zraste včasih nekaj, 
včasih malo, včasih pa nič. Krompir je nekoč bolj 
gratal, potem ne več, pa smo ga kupovali. Zadnja 
leta ga pridelam v Izoli in ga vozim domov. Zdaj je 
življenje tukaj, v primerjavi s prej, 'gospoško'. Kljub 
temu pa moraš tu pošteno delati.

Kako se je Robi vživel tukaj? 
Mojca
Robi je že na začetku imel veselje. V hlevu ne uži-
va najbolj. Rad pa gre delat na travnike, v gozd, ob-
nove v hiši in hlevu se lotimo vsi trije, okoli hiše je 
vedno kaj treba urediti in to delo ga veseli. Sproti 
se oba učiva. Npr. odojkov ne kupujem že nekaj let, 
vse znam sama zrediti. Kupili smo eno plemen-
sko svinjo. Dvakrat sem bila 'babica' pri tej svinji. 
Enkrat sem bila pri njej celo noč in cel dopoldan. 
Pa mi je uspelo, vse prašičke sem vzredila. Koline 
imamo in za domačo porabo predelamo vse meso. 
Saj gre, če te veseli 

Se pa podnebje spreminja. Za določene reči 
mora biti določena zunanja temperatura, pa je vsa-

Okoli leta 1967 zgrajena stanovanjska hiša kmetije 
Permanšek
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ko leto drugače. Tako je pri kolinah, pri spravlja-
nju jabolčnika. Seveda si pomagamo z današnjo 
tehniko; zamrzujemo, vakuumsko pakiramo, sad-
jevec pasteriziramo in še kaj se najde. Verjamem, 
da zato bolj zdravo živimo, ker je hrana naravna, 
brez dodanih umetnih gnojil in raznih dodatkov. 

Trudimo se, delamo, kolikor se da. Življenje pri 
nas ima pač svoje dobre in slabe strani. Ampak – 
gledati moraš tisto, kar je lepo. In pri nas je lepo.

Permanšekovim želimo, da se še vnaprej znajo 
veseliti vsega dobrega in lepega, kar jim življenje na 

tej oddaljeni kmetiji nudi, saj so prav oni vez med 
prejšnjimi in naslednjimi rodovi.

(Beseda Permanšek se v knjižni rabi glasi: 
Permanška …, pri Permanšku …, Permanški … 
Ker pa je pogovorna oblika zelo utrjena, sem be-
sedo uporabila tako, kot jo v naših krajih govori-
jo. M. R.) 

Marta Repanšek

Od Henrika do Henca. Ali je bilo tvoje ime 
v otroštvo težje izgovorljivo in si zato postal 
Henc? 
Prijatelji in starši so me preimenovali v Henca, po 
vsej verjetnosti zaradi krajše izgovorjave. In tako 
sem ostal Henc vse do danes.

Kako se spominjaš otroških let, si tudi kot otrok 
bil vedno zvedav?
Otroška leta so bila izredno lepa in mislim, da je 
večina mojih sovrstnikov imela prijetno otroštvo. 
Že kot otroka pa me je zanimalo marsikaj.

Po končani osnovni šoli te je pot vodila na sre-
dnjo metalurško šolo. Ali si se že tedaj zapisal 
Ravnam na Koroškem? 
Nikoli se nisem zapisal Ravnam, po duši sem še 
vedno Črnjan. Mislim, da smo vsi Črnjani ostali 
Črnjani, ne glede na to, kam nas je ponesla pot. Bil 
pa sem dijak prve generacije metalurške šole.

Odločil si se za študij metalurgije, ki te je popol-
noma prevzela? V čem je čar te panoge? 
V tem ne vidim posebnega čara, ti pa ponuja mar-

Metalurgi so bili vedno  
zelo radovedni …

Intervju

Navdušen športnik, ljubitelj snega in smučanja, klepetav, prikupno radoveden, prijateljuje z metalur-
gijo in mu raziskovanje sploh ni tuje. Njegov drugi dom sta laboratorija za elektronsko mikroskopi-
jo in rentgensko difrakcijo. Na njegovi domači knjižni polici domuje doktorska disertacija … Je član 
Društva za mikroskopijo, ki šteje le okoli 30 članov. Z raziskovalnim delom si je prislužil naziv znan-
stveni svetnik. Poklepetali smo z domačinom, živečim na Ravnah. Prijatelji mu pravijo Henc, v znan-
stvenih krogih pa je priznan doktor metalurških znanosti, Henrik Kaker.
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sikaj, paleto novih stvari, le videti oziroma od-
kriti jih moraš, zato pa je potrebna predvsem 
radovednost.

Pravijo, da so študentska leta najlepša. Kakšni 
so tvoji spomini nanje? 
Ta leta lahko označim kot super lepa, žurirali smo 
veliko. Še danes velja dejstvo, da pozitivno deluje 
koroško-primorska naveza - usodna privlačnost. 

Če te kdo vpraša, ali si Črnjan ali Ravenčan, ka-
kšen je tvoj odgovor? Kako pogosto se vračaš v 
domači kraj? 
Črnjan, vedno. Starše obiščem vsak drugi teden. 
Tudi brat Miran živi z družino v Šmelcu, sestra 
Majda pa z družino v Kotljah.

Po končanem študiju si iskal zaposlitev. Kdaj si 
ušel Črnjanom in ali je bila selitev povezana s 
službo? Kako se je odvijala tvoja poklicna pot?
Glavni razlog za selitev je bilo kadrovsko stanova-
nje, ki so mi ga ponudili v takratni železarni leta 
1985, štiri leta po študiju. Imel sem veliko srečo, saj 
so takrat odprli nov laboratorij za elektronsko mi-
kroskopijo in pričel sem delo z aparatom, vrednim 
600 tisoč evrov. Vodja razvoja, doktor Jože Rodič, 
mi je dal na mizo mapo s članki in dejal, naj pre-
prosto začnem z raziskovanjem novega podro-
čja. Na fakulteti se s tem nismo ukvarjali. Začetki 
so bili težki, saj sem se spoznaval s terminologi-
jo, ki je bila dosegljiva le v angleščini. Dobesedno 
sem gulil slovar in preverjal vsako tretjo besedo. 
Radovednost pa me je gnala naprej. In tako sem 
kot pionir elektronske mikroskopije na Koroškem 
uspešno zaoral ledino.

Znanost nikoli ne počiva. Če želimo slediti ra-
zvoju, se moramo izobraževati, biti radovedni, 
samoiniciativni. Vse to je tebe vodilo pri nadalj-
njem raziskovanju. Diplomirani inženir meta-
lurgije, doktor metalurških znanosti. Kako bi 
nam pobliže predstavil svoje poslanstvo? 
Moja služba se ne konča ob štirih popoldne, temu 
delu sem popolnoma predan. Če z užitkom in z 
veliko mero radovednosti opravljaš službo, potem 
sploh ni težav. Nemogoče je postaviti ostro mejo 
med poklicno in zasebno sfero, vse se prepleta. 

Tudi v prostem času se ukvarjam z raziskovanjem 
in oblikovanjem računalniških programov. Ravno 
sem končal z zbiranjem pomembnih podatkov s 
področja materialov od leta 1930-2008 in jih strnil 
v dve bazi (jedkalo za jedkanje različnih materia-
lov in baza za uporabo pri toplotni obdelavi jekel). 
Tako sem izdal dva komercialna proizvoda, ki se 
prodajata po vsem svetu.

Kakšna je bila pot do zastavljenega cilja – dok-
torata? S kakšnimi problemi si se srečeval na tej 
poti?
Pot je bila zelo enostavna, le vztrajen si moral biti. 
Problem pa je bil v 80-ih letih dostopnost do litera-
ture. Ogromno le-te smo z iznajdljivostjo pridobili 
iz Anglije. Pogoj za magisterij in doktorat je bila 
povprečna ocena 9, študij pa je potekal le ob delu.

Kaj je bil predmet tvoje raziskave v doktorski 
disertaciji?
Tako magistrska kot doktorska disertacija sta na-
stali iz področja elektronske mikroskopije. Velibor 
Marinkovč je poučeval to področje in je bil tudi 
moj mentor. Ukvarjal sem se z modelom uporabe 
povratnosipanih (odbitih) elektronov za identifi-
kacijo različnih faz v vzorcih.
Kot zanimivost naj dodam, da so bili metalurgi 
vedno silno radovedni in prav oni so krivi, da se je 
v 60-ih letih razvila analiza slike.

Že 27 let si zaposlen v podjetju Metal Ravne 
d.o.o. Si vodja dveh laboratorijev, ki sta tudi tvoj 
drugi dom. Kako komentiraš to trditev in kako 
bi nas z besedami popeljal skozi to domovanje?
To vsekakor drži. Samostojno opravljam delo v 
dveh laboratorijih. V laboratoriju za elektronsko 
mikroskopijo pripravimo vzorce, jih zbrusimo in 
»spoliramo«, da se svetijo kot ogledalo, sledi jed-
kanje. Nato opazujemo in analiziramo različne 
faze (mehkost, trdota), od katerih so odvisne la-
stnosti materiala. Opravljamo tudi analize ekolo-
ških vzorcev (mikrosestava delcev). Z metodo frak-
tografije (veda o lomih) ugotavljamo, zakaj se npr. 
določene komponente tudi zlomijo.
V laboratoriju za rentgensko difrakcijo pa z in-
dustrijskim rentgenom ugotavljamo, določamo 
faze, ki so prisotne v neki snovi. Za identifikaci-
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jo pa uporabljamo baze podatkov, saj obstaja več 
300.000 rentgenogramov, en rentgenogram pa je 
edinstven in edini (te baze se poslužujejo npr. tudi 
forenziki). 
Včasih delo poteka tudi osem ur v mračnem pro-
storu, saj se le tako lahko natančno opazuje slika 
na zaslonih, prav tako sem izpostavljen ionizira-
jočim sevanjem, ki pa so minimalna. Za tovrstno 
delo potrebujemo opravljen tečaj. Obvezni pa so 
tudi zdravniški pregledi vsake tri leta. 

V podjetju si del raziskovalne ekipe, ki ji je 
Gospodarska zbornica Slovenije pred dvema 
letoma za uspešno delo podelila tudi bronasto 
priznanje za najboljše inovacije v Sloveniji, na-
stale leta 2006. Priznanje za najboljše inovacije 
na državni ravni predstavlja najvišje priznanje 
inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s 
tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Kaj to 
priznanje pomeni tebi?
Vsekakor osebno zadovoljstvo. Prav tako smo pri oce-
njevanju spletnih mest v podjetjih leta 1998 osvojili 
tretje mesto. GZS nam je podelila priznanje za sple-
tno mesto, katerega avtor sem sam. V podjetju sem 
leta 1997 samostojno oblikoval celoten internet. Lahko 
tudi rečem, da sem leta 1994 imel na Koroškem med 
prvimi internet. 
Ali si kdaj pomislil, da bi svoje znanje delil študentom 
na fakulteti? Se vidiš v vlogi predavatelja?
Kot učitelj sem poučeval šest let na srednji metalurški 
šoli. Ugotovil sem, da je pedagoško delo težko zdru-
žljivo z raziskovanjem v laboratoriju, zato sem to 
opustil. V lanskem letu pa sem bil v okviru gibanja 
Mladih raziskovalcev Koroške mentor dijaku z raven-
ske gimnazije, ki je z raziskovalno nalogo na držav-
nem nivoju osvojil drugo mesto. Menim, da je zani-
manje za tovrstno področje pri mladih prisotno. 

Te službena pot pogosto zanese tudi v tujino? S 
kom najpogosteje sodelujete?
Večinoma nas pot vodi v srednjo Evropo, obisku-
jemo konference in simpozije.
Največ pa izvažamo v zahodno Evropo (Nemčija, 
Italija, Španija, Francija), v ZDA in v Rusijo.

Kakšen je po tvojih izkušnjah odnos države in 
Koroške do veje znanosti, s katero se ti ukvarjaš? 

Odnos do raziskovalne dejavnosti je zelo slab. 
Vlada letno namenja minimalna sredstva, le 120 
dolarjev na prebivalca, v primerjavi s Finsko, ki 
namenja kar 1200 dolarjev. 
Če bi bil danes star 18 let, bi izbral enako po-
klicno pot?
Verjetno bi se odločil za študij tehnike ali fizike.

Živimo v svetu, ki ga dnevno spremlja stres. 
Pogosta je besedna zveza »nimam časa«. Na ka-
kšen način se ti sprostiš in napolniš baterije, 
zbistriš glavo za nove izzive, raziskave? Lahko 
tudi tebe kot tvojega brata srečamo v planinah, 
morda pri alpinističnem plezanju?
Vse življenje imam siesto (smeh). Ko pridem do-
mov, po kosilu res malo zadremam. Sicer pa po-
zimi veliko časa preživim na snegu, poleti kole-
sarim, vse leto pa redno dvakrat na teden tudi 
plavam. Srečali me boste tudi v planinah, nisem 
pa ljubitelj plezanja. 

Ob koncu iztekajočega leta se ozremo nazaj in 
analiziramo pretekle dneve. Česa vsekakor ne 
bi spremenil?
Za mano je izredno uspešno leto in zato ničesar 
ne bi spremenil. Naj ostane tako, kot je. Recesija 
se nas je v podjetju malo tudi dotaknila, a če naše 
podjetje deluje že dobrih 400 let, tudi zaradi tega 
ne bomo propadli. V laboratoriju pa je dela vedno 
več, delamo tudi za druga podjetja na Koroškem.

S čim se trenutno ukvarjaš in ali so pred vami 
zanimivi projekti?
Trenutno čakamo na popravilo mikroskopa, sicer 
pa potekajo rutinske analize za probleme proizvo-
dnje, reklamacije. 

Še nasvet za bodoče študente metalurgije (inže-
nirski materiali) …
Tovrsten študij zagotovo prinaša službo, odprejo 
se mnoge poti, tako pri nas kot v tujini. Pomembno 
pa je znanje tujega jezika, kar pa pri mlajših ge-
neracijah zagotovo ni ovira. Vztrajnost in radove-
dnost pa sta potrebni.

Tadeja Germadnik
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Med bogatimi gozdovi, visoko v dolini Koprivne, 
tik ob meji z Avstrijo se na pobočjih - od Boga po-
zabljenih ali od Boga obdarovanih, kakor hoče-
te – bohotijo mogočne, a samotne kmetije: Šopar, 
Ledrovc, Jelen, Jekl (ta je druga najvišje ležeča v 
Sloveniji) in seveda Kumer. Vsi se kot kralji ozirajo 
globoko v dolino in kot na dlani pred seboj obču-
dujejo lepotico Raduho. Življenje v teh strminah 
je trdo, z malo obdelovalne površine, a z bogatimi 
pašniki in košatimi iglastimi gozdovi. 

Zato so se pri Kumru že leta 1996 odločili za 
nekoliko drugačno, a iznajdljivo in zanimivo po-
tezo: ustanovili so lastno društvo, imenovano 
Planinski klub Peca-Olševa, predsedoval pa mu je 
sedaj že pokojni gospodar Jože Kumer. Svoje gosti-
šče je poimenoval Planinski dom kralja Matjaža, v 
posel vključil celo družino, priskrbel razglednice, 
žig in vpisno knjigo ter dal označiti dve novi poti. 
Pravzaprav je njegova ekipa markirala dve stari vo-
jaški stezi. Ena vodi na Peco, in sicer od Jeklovega 
mlina po panoramski cesti proti Topli, a se pod 
ledrovško kapelo odcepi levo, vodi čez Kališe in 
Zgornjo lepico in naprej po grebenu do enega od 
vrhov široke Pece (3,5 do 4 ure hoda). Druga pla-
ninska pot je v nasprotni smeri in je speljana na 
Olševo: mimo cerkve sv. Ane čez Repijo po kolo-
vozu in stezi do Zadnjih travnikov, dalje pa že po 
prej označeni poti na vrh Olševe (4 ure).

Danes je predsednik tega planinskega klu-
ba Kumrov sin, 25-letni Marko, sedanji gospodar 
kmetije. Dejavnost se je bila vmes zaradi očetove 
smrti malo prekinila, a jo poskuša mladi predse-
dnik oživiti in osvežiti. Društvo šteje 27 članov, 
med njimi so tako Koprivci kot planinci od dru-
god. Mama Ana je podpredsednica, hčeri Karolina 
in Veronika imata opravljen izpit za gorskega vo-
dnika, sinova Klemen in Janez pa sta gorska stra-

žarja. Letos je nova markacijska ekipa osvežila vse 
stare planinske poti, na pomoč pa jim je priskočila 
Katarina Aplinc, ki občasno nadomešča podpred-
sednico in pomaga z internetnimi povezavami.

»Tako kot v vseh društvih se tudi pri nas po-
zna upad članstva,« razlaga Marko. »Naš drugi 
problem pa je oddaljenost od centra. Potrebovali 
bi mlade in zagnane člane, a nimajo časa niti nav-
dušenja pa še s finančnimi težavami se otepamo, 
kajti vsak sodelujoči ima stroške, odgovornost pa 
je velika. V Ljubljani nič kaj ne pogledajo na nas, 
Korošce, sredstva pridobivamo le s članarino; res 
se bom moral obrniti še na župana. Kot predse-
dnik delam amatersko, brez kakega dobička. Našo 
planinsko dejavnost pač peljem zato, da se tudi tu 
kaj dogaja, da ne pozabijo na nas! Veseli smo vsa-
kega novega člana, a še bolj dobrodošli bi bili vo-
dniki in udeleženci planinskih tur.«

Klub vsako leto opravi občni zbor in sestavi 
program izletov. Letos so izvedli kolesarjenje oko-
li Pece ter pohode na Topico (in Ojstro), Olševo 
in Peco. Pridružijo se tudi drugim organiziranim 
pohodom, na primer pohodnikom iz Globasnice, 
ki se enkrat letno podajo na Hojnikovo pot – pov-
zpnejo se do Kumrove postojanke in se spustijo do 
cerkve sv. Jakoba. Decembra, tik pred božičem, pa 
sodelujejo s PD Ravne, organizatorjem tradicio-
nalnega pohoda Čez goro k očetu, katerega udelež-
ba se je s prvotnih 20 pohodnikov povzpela na 650. 
»Morda bi tej množici, ki si pri nas privošči daljši 

Dom kralja 
Matjaža pri 
Kumru v 
Koprivni

Planinski klub Peca-Olševa

Planinska postojanka kralj Matjaž v Koprivni
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postanek,« razmišlja Marko in razpreda svoje ide-
je, »zakurili še velik kres, ki bi jih grel, obenem pa 
nudil prijetno druženje ob ognju?« 

Klub s svojim delom promovira mnoge zname-
nitosti na tem koncu Koprivne in tudi čez mejo: 
žegnani studenec (Ko se je vozil škof iz Železne 
Kaple v Solčavo birmat svoje mlade vernike, se je 
pri tem koritu ustavil, se napil sveže vode in po-
tem blagoslovil studenec.), 'šmirfabriko' (pred 
vojno so tam delali mast za vozove in jermene), 
Jeklov mlin, cerkvico treh ver (Riepel), Peršmanov 
muzej (edini antifašistični muzej na avstrijskem 
Koroškem) ter seveda gotsko cerkev sv. Ane z zna-

menitim kipom črne Marije. Na 'lepo nedeljo' te 
svetnice je pri Kumru najbolj živahno. Bolj obča-
sno pa mimo postojanke švigajo planinski zane-
senjaki, ki se želijo vključiti v Klub 24 – če v enem 
dnevu in noči prehodijo in osvojijo vse koroške 
vršace. 

Planinski dom je od lani razširjen z dodatno 
gostinsko sobo, tako da je prostora za okoli 120 
obiskovalcev. Dom premore eno skupno ležišče 
(za približno 10 oseb) ter sobe oz. apartma s kuhi-
njo in sanitarijami za 15 oseb. Občasno te prosto-
re najamejo za praznovanje kakega rojstnega dne. 
Cene pa so nizke: nočitev z zajtrkom je 7 EUR.

Mama Ana se je, čeprav že desetletja živi v pla-
ninskem svetu, šele pred enim letom prvič pov-
zpela na Peco in Raduho. »Čudovito je tam gori! 
Rada pa tudi opazujem sistem dela upravnikov na 
drugih kočah: kako postrežejo čaj – koliko in s 
sladkorjem ali brez; ali ob ponudbi klobase pri-
nesejo le en konec ali cel par in podobno. Luštno 
je delati s planinci, ki so veseli in mimogrede pri-
skočijo na pomoč ter se že sučejo po moji kuhi-
nji. In če niso žejni in nič ne naročijo, me ne moti. 
Prijetno je tudi nuditi usluge ljudem, ki jim zau-
pam; neka skupina iz Maribora že več let prihaja k 
nam na dopust in smo že pravi prijatelji.« V Anini 
kuhinji ne boste postreženi le s čajem in enolonč-
nico, ampak tudi z domačimi narezki in raznimi 
štruklji, posebej pa zadiši, kadar pripravi mesno 
rulado v krušni peči. 

Marko priznava, da še nima dovolj izkušenj za 
vodenje kmetije in kluba, a je delaven, vztrajen in 
poln načrtov. Svoje markirane poti bi rad združil 
v eno daljšo krožno pot (kar je sedaj ob prostem 
prehodu meje čudovita priložnost), del zemljišča 
bi lahko poleti ponudil za planinske tabore, k pla-
ninarjenju bo postopoma dodajal kolesarjenje in 
konjeništvo, za prihodnji avgust planira sodelova-
nje pri projektu Plamen v Alpah, ponovno pa bo 
dal natisniti njihovo reklamno zloženko.

Planinci, pohodniki in drugi ljubitelji narave 
– vabljeni v ta neokrnjeni svet med prijazne člane 
Kumrovega planinskega kluba.

Irena Greiner

Planinski klub Peca–Olševa

Marko in Ana Kumer
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V okviru 28. Srečanja koroških planincev so v soboto, 6. septembra 2008, uradno otvorili razgledišče na 
Kordeževi glavi. Stolpič s skrbno zarisanimi smermi pomaga planincu, da se lažje orientira na vrhu ter ob-
čuduje bližnje in daljne vrhove.  Po posvetitvi tega razgledišča je sledila dvojezična maša pri kapelici sv. 
Cirila in Metoda pod Peco ter proslava z bogatim kulturnim programom in planinskim rajanjem. 

Milan Savelli

Razgledišče na Peci

Vrh Pece ob. 7. uri, razgledišče čaka na otvoritev

Razgledišče na Kordeževi glavi je uradno predano namenu
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ŽK aktivno deluje že šest let. V tem času smo orga-
nizirali sedem koncertov: pet rednih in dva izven let-
nega programa, s katerima smo zbirali sredstva za 
tri invalidne otroke in jim jih izročili neposredno na 
prireditvi.

Sredstva, ki se zberejo na rednih vsakoletnih 
koncertih pod geslom " PODAJ MI ROKO, BRAT", 
pa uporabimo preko leta za pomoč ljudem v stiski: 
za plačilo neporavnanih položnic, zdravstvenega za-
varovanja, pomoč pri nakupu učbenikov; trem soci-
alno šibkim družinam smo omogočili letovanje na 
morju. Velikokrat pomagamo mladim mamicam, ki 
zaidejo v težave pri nakupu plenic in otroške hrane. 

Sredstva za naše delovanje zbiramo tudi z lastni-
mi izdelki v naših rednih delavnicah. Za adventni 
čas pletemo adventne venčke, ki jih naši sokrajani 
pridno kupujejo in s tem pomagajo pri našem delu, 
letos smo jih izdelale in prodale preko 120. Vedno pa 
se držimo pravila, da mora biti cena dostopna vsa-
kemu, tudi tistim z malo denarja. Za velikonočne 
praznike izdelamo velikonočne snope  in jih pred 

cerkvijo prodamo. Naši sokrajani so se že privadi-
li našim aktivnostim ter tako vsako leto čakajo na 
naše izdelke. 

Rada bi povedala, da v naših vrstah deluje kar ne-
kaj mladih iz vrst osnovnošolcev, to so: Teja, Nuša, 
Rina, Anja, Rok in Taja – njihovo vztrajnost in de-
lovnost lahko samo pohvalimo.

Vsako leto sodelujemo pri natečaju za pomoč v 
hrani iz zalog EU. Hrano delimo 2-3 krat na leto. 
Prav tako organiziramo miklavževanje. Z manjšo 
slovesnostjo pa obeležimo tudi materinski dan - 25. 
marca. Posebno pozornost posvečamo našim sta-
rejšim sokrajanom v domovih starejših občanov v 
Črnečah in na Prevaljah. Spomnimo se jih ob roj-
stnih dnevih z voščilnico, za božič in novo leto jim 
prav tako pošljemo voščilnice, za veliko noč pa jih 
obiščemo in obdarimo s pisanko.

Pri našem delu imajo veliko vlogo tudi okoliški  
kmetje, ki nam pomagajo pri pogostitvi  nastopajo-
čih na dobrodelnem koncertu, kakor tudi pri nabavi 
materiala za izdelavo adventnih venčkov in veliko-
nočnih snopov - za to smo jim iz srca hvaležni.

 
Franja Veršnik

Župnijski Karitas

Prodaja adventnih venčkov
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Da ne pozabimo

Huda zima v letu 1944/45 je prizadejala koroškim 
in štajerskim partizanom mnogo gorja. Okupator 
je meseca decembra 1944 napel zadnje sile in or-
ganiziral tako imenovano decembrsko ofenzivo, 
ki je imela namen uničiti partizansko svobodno 
ozemlje na Koroškem in v gornji Savinjski dolini, 
kakor nobena, tudi ta ofenziva ni dosegla name-
na, čeprav so jo vodili po večini elitni SS oddelki. 
Borbe so trajale skoraj mesec dni. Švabom je uspe-
lo pognati naše enote iz gornje Savinjske doline v 
visoko zasnežene hribe Menine planine. Tam je 
bilo vsem zbranim partizanom razglašeno pove-
lje, naj se vrnejo na svoja mesta.

Jaz sem odšel z Menine planine na Koroško z 
namenom, da poiščem svojo edinico. Našel je ni-
sem. V znanih krajih, koder se je poprej zadrževal 
Vzhodnokoroški odred, so bili le politični delavci. 
Bataljon se je operativno prestavil dalje proti za-
hodu na Koroško. Srečal sem Tima in Majdo ter 
ju vprašal, komu naj se javim. Tim mi je dejal: »Z 
nami pojdeš in delal boš z nami.« Odpeljala sta me 
v bazo okrajnega odbora OF Prevalje, ki je bila na-
stanjena v temnih Lukeževih gozdovih v Javorju. 
Tu mi sprva ni ugajalo, ker sem bil vajen življenja 
v bataljonu. Počasi pa sem se navadil in spoznal 
napore in delo terencev. V bazi je vladalo iskreno 
in nepopisno tovarištvo. Živeli smo kakor velika 
družina. Tovarišica Tončka je bila naša kuharica, 
tovariš Marjan pa naš gospodar. Po utrudljivem 
terenskem delu smo se zvečer vračali v postojan-
ko kakor domov. Tončka nas je skromno nahrani-
la, sekretar Tim pa nam je dajal nove naloge.

10. februarja je bila pustna nedelja. Tim in nje-
gov spremljevalec Miran sta navsezgodaj odrinila 
preko Ciganije in Uršlje gore v postojanko okro-
žnega odbora OF Maribor. Tam se je vršila konfe-
renca. V bazi smo ostali sami. Dolžnosti sekretar-
ja sta za čas Timove odsotnosti prevzela tovarišica 
Zorka in Ivan Mežnar. Tisto nedeljo sta me zadol-
žila z nalogo – poizvedeti o položaju na terenu. Ko 
sem se opoldne vrnil v našo zemljanko, sem po-
ročal Zorki, kar so mi pripovedovali ljudje. Sicer 
nepotrjena poročila so bila neugodna in resna – 

da nas bodo Švabi ponoči napadli. Ker je bila pu-
stna nedelja, nam je tokrat Tončka pripravila bolj-
še kosilo. Popoldne smo posedli po trdih ležiščih 
in se potopili v globok razgovor. Bili smo visoko 
v planini, kamor ni vodila nobena pot, niti ste-
za. Iz doline smo hodili v hrib po strugi močnega 
planinskega potoka. Le zadnji košček poti je vo-
dil po snegu, toda sledi smo vedno zametli za se-
boj. Tisto popoldne je pričelo še močno snežiti in 
v kratkem času je zapadlo novega snega. Ker iz-
dajstva po najboljšem preudarku nismo slutili in 
ker smo od preplašenih dolincev že večkrat dobi-
vali podobna neutemeljena sporočila, smo se od-
ločili še dalje ostati v zemljanki.

Majdina dobra volja je počasi prevzela vse. 
Skozi okna smo gledali snežni metež in peli: 
»Kumba, kumba …«. Snežiti ni prenehalo vse do 
noči in v zemljanki se je vrstila pesem za pesmijo. 
Mene, ki sem se potuhnil v kot na svoj pograd, so 
kar pozabili. In ni mi bilo krivo. Dopoldne sem v 
dolini izvedel v vseh podrobnostih, kako so pred 
dnevi Nemci opustošili naše domačije in kako 
so odpeljali starše v izgnanstvo. Obrnjen k steni 
sem se delal, kakor da spim, misli pa so mi blo-
dile doma, iskale očeta in mater. V grlu me je sti-
skala rezka bolečina in srce je trepetalo v skrbeh. 
Melodije pesmi so se mi spreminjale v mamin jok, 
ki sem ga slutil.

Po večerji so s pesmijo nadaljevali in še leže po 
pogradih zapeli:

V rano jutro ptički so zapeli,
naznanjali so lep poletni dan.

V mehkem senu nekdo rane celi,
v borbi ranjen mladi partizan.

Tako smo vsak v svojem razpoloženju prežive-
li pustno nedeljo. Jaz sem še dolgo s svojo mislijo 
bedel in se premetaval po pogradu. Proti jutru pa 
sem trdno zaspal.

Budnico so nam naslednji dan zapeli švabski 
mitraljezi. Kot blisk sem planil s toplega ležišča, 
ko je na streho padla granata.

V nedeljo, 30.11.2008, sem v Mežici obiskal našega občana Franca Jelena, aktivnega borca in vojnega ve-
terana, ki je živel pred odhodom v partizane doma pri Kogovniku nad Črno, z namenom, da bi mi opisal 
strašen dogodek, ki se je zgodil 11.2.1945 na Polovcu v Lukeževem gozdu.
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Prijazno pismo moje sošolke Lizike Praznik v av-
gustovski številki Črjanskih cajtng, ki o lepotah 
naše Koroške, predvsem pa naše lepe Črne z oko-
liškimi dolinami, seznanja svoje sošolce iz tretje-
ga življenjskega obdobja in prijatelje po Beli kraji-
ni in Dolenjski, mi je bilo dodatna vzpodbuda, da 
sem svoje spomine na našo brezskrbno otroštvo, ki 
smo ga živeli pred nekaj več kot petimi desetletji v 
Rudarjevem, strnila v kratek zapis za naše cajtnge. 
Upam, da bo ta zapis morda vzpodbuda še za kake-
ga bralca, da še sam sede za računalnik ali pa prime 

svinčnik v roke in iztrga pozabi kak star običaj ali 
dogodek, ki je vreden zapisa in spomina. 

Vsakdo izmed nas ima na otroštvo svoje spomi-
ne, vrstniki nekaj generacij pa imamo tudi nekaj 
skupnih spominov na obdobje sobivanja v času in 
prostoru našega otroštva.

Pred dobrimi petimi desetletji je bilo v 
Rudarjevem le osem večstanovanjskih hiš – blokov, 
in sicer: Žabjak (fantje so rekli, da gredo v babjak), 
Vatikan, Petrijeva hiša, štirje nemški bloki in blok pri 
kostanjih, kjer smo živeli tudi mi. Poleg tega je bilo 

Da ne pozabimo

Napadeni smo! V trenutku sem razbil okno in 
se prvi pognal v mrzli sneg. Povsod so bile zase-
de, od vsepovsod so švigale krogle in dumdum-
ke. Pozneje sem izvedel, da je bazo obkolilo 120 
Nemcev v treh obročih. Prebilo se nas je samo 
pet, ostali so padli v roke krvoločnim sovražni-
kom. Šest mladih partizanov je bilo na mestu mr-
tvih. Drugi so padli. Mitraljezi in puške so z vseh 
strani bruhale svinčeni ogenj v zemljanko, ki jo je 
kmalu objel krvavordeč plamen. Sam sem se, ne 
da bi vedel za usodo tovarišev, prebijal skozi zase-
de. Oster sneg mi je rezal in ranil bose noge. Trdna 
volja in odločnost pa sta mi dali vso silo, čeprav 
bos in skoraj gol sem tekel, tekel v strmino proti 
vrhu Kramarice. Iz gozda so odmevali le še posa-
mezni streli. Megleni dim pa se je dvigal iz smeri 
postojanke. Po treh urah napornega bega in tava-
nja sem prispel do zapuščene Permanškove kmeti-
je. S strahom sem vstopil v gospodarsko poslopje, 
da bi poiskal nekaj, kamor bi omotal bose noge. 
Permanškovi so bili ta čas še v internaciji. Med za-
vrženo šaro sem našel dva desna čevlja, menda šte-
vilke 44. Vesel sem ju bil, pa čeprav bi moral no-
siti levega na »krivoglas«. K sreči so bili čevlji za 
moje noge tri številke preveliki. Tako sem lahko, 
tudi drugi desni čevelj obul na desno nogo. Koliko 
udobneje sem nadaljeval pot preko Smrekovca 
proti Beli peči. Okoli dveh popoldne sem prispel v 
kurirski bunker TV stanice.

Še istega dne sta se iz okrožja vrnila Tim in 
Miran. Ko sta prišla k zemljanki, sta našla šest mr-
tvih in opustošenje. Pokrila sta trupla in s solzami 
v očeh odšla iskat še druge tovariše.

Preostali smo se po nekaj dneh spet našli in se 
sestali v Javorju pri Fikserju. Ko sem Majdi, Jelki, 
Erni in Micki stiskal roke, so nam oči iskreno in 
v veselju zažarele. Po tem pa so nam klonile glave 
in težak molk je legel na nas. Spomnili smo se in 
pogrešali smo padle borce. V nemi boli smo se na-
potili k njim. V zmrznjeno planinsko zemljo smo 
kopali in izgrebli skupen grob ter jih vanj položili. 
Med padlimi je bil tudi dober prijatelj Knežarjev 
Edi, fant mojih let, ki mu je rafal prekosil prsi. 
V preplahu usodnega jutra je pomotoma oblekel 
mojo bluzo. V žepih sem imel nekaj fotografij, za-
piskov in pismo, ki mi ga je s pravim imenom pisal 
tovariš. Švabi so našli pri njem vso to mojo skro-
mno lastnino. Ker sva bila podobnih postav in po-
tez, so smatrali, da so ubili mene. To vest, ki naj 
bi zlomila starše v zaporih, je moral takoj nesti v 
Celovec švabski kurir. Zato smo bili ob snidenju v 
svobodi tem bolj zavzeti in srečni.

V spomin na ta tragični dogodek smo avgusta 
1983 na Polovcu odkrili spomenik.

Za Črjanske cajtnge pripravil
Salvator Kotnik, 
ZZB Črna na Koroškem

Otroštvo v Rudarjevem pred  
pol stoletja
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tudi nekaj družinskih hiš: Kohlenbrantove Micke 
v Žgajnariji, Oprešnikova, Grosova, Kranjčeva, ka-
sneje Sadovnikova, Bognerjeva (družine Kodrun) 
in hiša nad Bognerjevo rido, kjer so takrat stanova-
li Anželakovi in oba brata Urbancl. Ostali bloki so 
bili zgrajeni kasneje. Na levem bregu Meže, na pro-
storu današnjega Taba, sta bili dve leseni hiši, v eni 
je stanovala številna Rednakova družina, v drugi pa 
Rožančeva. Ob robu pod gozdom pa je bila hiša, ki 
smo ji rekli Grajsko, kjer je živelo več družin, neko-
liko nižje pa Rovšnikova domačija. Na vrhu klan-
ca je bila mala trgovina z mešano robo, s prijaznim 
trgovcem Viktorjem Miklavcem, kjer so naši starši 
kupovali živila za družine, pa tudi krmila za prašiče, 
saj je skoraj vsaka rudarska družina redila enega do 
dva prašiča. Ob blokih so bile drvarnice, vsaki dru-
žini pa je pripadal prostor za drva in premog, za dr-
varnicami ali ob njimi pa so bili tudi mali hlevčki za 
prašiče ter kako kokoš in zajce. 

Največja bloka sta bila v spodnjem delu 
Rudarjevega, enemu smo rekli ˝Žabjak ,̋ verjetno 
zato, ker je bila včasih tam mlaka in so se v pole-
tnih večerih pridno oglašale žabe, njihovo regljanje 
smo slišali vse do zgornjega Rudarjevega. Mlako so 
kasneje zasuli in tam so zdaj vrtovi. Drugemu ve-
likemu bloku smo rekli Vatikan, štiri bloke, zgraje-
ne med drugo svetovno vojno, pa smo poimenovali 
˝hauzi .̋ Samo naselje so prvotno imenovali Moskva, 
ime Rudarjevo se je udomačilo kasneje. Skozi nase-
lje je vodila ozka makadamska cesta, malo naprej od 
trgovine je bil klanec, na katerega je bil zelo lep po-
gled zvečer, ko so se s prižganimi karbidovkami s 
popoldanskega dela iz jame na Igrčevem vračali do-
mov rudarji. 

Med bloki so bili zelenjavni vrtovi, okrog vrtov pa 
kot živa meja zasajena plamenka - floks, ki je s svo-
jimi lepimi roza-vijoličnimi cvetovi privlačila števil-
ne poglede in malo prikrila zelenjavo, ki so jo gojile 
naše mame. Pred hišami je bil na dvoriščih nasut pe-
sek, ki smo ga vsako soboto lepo pograbili, prav tako 
se je v soboto čistilo (poribalo) stopnišče v bloku, po-
metlo pa se je vsak dan, urnik teh hišnih opravil je 
bil za stanovalce točno določen in vsi smo se ga dr-
žali. Naši starši so skrbeli, da je bilo naselje čisto in 
lepo urejeno in so tudi nam kar hitro naložili kako 
obveznost in poskrbeli, da smo jo opravili. 

Bili smo generacija, ki je televizijo spoznala nekje 

ob koncu osemletke, z računalniki pa smo se spopa-
dli nekaj let pred upokojitvijo. Med prvimi so tele-
vizijo dobili na Matvozovi domačiji (pri Mlinarju v 
Spodnjem Javorju) in tudi mladež z Rudarjevega je 
pogosto romala k njim gledat kako zanimivo odda-
jo, saj se je za vse v njihovi t̋a veliki hiši˝ našel pro-
stor, pa še z domačim kruhom in sladkim moštom 
so nam postregli. 

Ko smo prišli iz šole, smo na hitro napisali do-
mačo nalogo in se naučili, kar je bilo treba. Čas, ki 
nam je ostal, smo namenili druženju in igri s prijate-
lji. Seveda smo tudi za ti dejavnosti imeli več časa v 
nedeljo in med dolgimi, dolgimi počitnicami. 

Za igro smo imeli ogromno prostora na raznih 
lokacijah v bližini naših domov, da smo slišali, če so 
koga klicali starši, predvsem pa, da smo bili za ve-
čerjo pravi čas doma; nenapisano pravilo je bilo, da 
smo potem, ko je odzvonilo za večerno molitev, mo-
rali biti doma. 

Zgornca je bila zakon, kako prijetna je bila v 
času poletne vročine igra v hladu smrekovega goz-
da. Spominjam se, kako visoka je bila trava ob robu 
gozda nad zgornjo cesto, pa tudi table z opozorilom, 
da je paša koz prepovedana, da ne bi popasle podra-
stja in mladih poganjkov. 

Druga, nam zelo ljuba lokacija za igro, je bila na 
drugi strani Meže, na »tenis placu«, kjer je bilo igri-
šče za odbojko, kjer so se zbirali malo starejši in igrali 
odbojko, mlajši pa smo jih hodili občudovat. Takrat 
so bili na levem bregu Meže še lepo vidni ostanki 

Da ne pozabimo

 Izsek iz knjige ˝Ein Reisehandbuch Herausgegeben 
vom Landesverband für Fremdeverkehr in Kärnten 
und vom Kärtnerverein˝ (dr. Gustav Zoepfl), izda-
ne leta 1906 v Celovcu. 
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sprehajalne poti, ki je iz Črne, mimo Davidove kova-
čije ob levem bregu Meže vodila do Grajskega in na-
prej do cerkve pri sv. Heleni na Pikovem, ki jo ome-
nja že star koroški turistični vodič Avstro-Ogrske 
monarhije iz 1906. leta.

Gozd nam je služil kot idealno mesto za igro 
skrivanja, opazovanja živali, spoznavanja in nabi-
ranja raznih rož, iz katerih smo deklice tako rade 
pletle venčke. Ob teh naših igrah smo se natekli in 
razgibali na svežem zraku, kako nam je potem te-
knila tista klasična poletna večerja rudarskih dru-
žin, velika skleda solate, kos kruha in skodelica kave 
povrhu ali koruzni žganci, zabeljeni z ocvirki in ki-
slo mleko.

Naše priljubljene igre so bile: gnilo jajce, rinčke 
talam, zidan most, kdo se boji črnega moža, zemljo 
kradem, fučkanje, niflanje, med dvema ognjema, 
igranje badmintona in namiznega tenisa … Deklice 
smo se igrale tudi s pužami, specialna igra za fante 
pa je bilo ˝gonjenje rinka̋ , železnega obroča, ki so 
ga vodili z žebljem, pribitim na palico. Včasih pa so 
cele popoldneve tekmovali s kolesi v polžjih dirkah, 
zmagal je tisti, ki je za določeno razdaljo porabil 
največ časa in je znal s kolesom tudi po več minut 

stati na mestu, ne da bi stopil z njega. To tekmova-
nje so izvedli tudi na Turističnem tednu, še zdaj vi-
dim, kako ponosen je bil brat Drago, ko je prinesel 
domov diplomo za osvojeno prvo mesto.

Fantje so kasneje, ko so malo odrasli, radi igrali 
karte. Dva opuščena svinjaka so preuredili v igral-
nici, eno so poimenovali Las Vegas, drugo pa Monte 
Carlo. Kako vesela smo bila dekleta, da jih je igra 
tako okupirala, da so še nam pozabili nagajati. 

V počitnicah smo pridno hodili nabirat črni-
ce, kar pa sploh ni bilo tako lahko opravilo, kajti 
do Ludranskega vrha, Javorja, v bližino Smrekovca, 
je bilo treba priti peš, nabirati ročno ali z riflom 
do poznega popoldneva, nato pa težka vedra ali 
koše in košare nabranih črnic prinesti še domov. 
Spominjam se, da so jih mame potem vkuhale za 
ozimnico, nabrali smo jih toliko, da jim je zmanjka-
lo kozarcev za vlagaje in so z vkuhanimi napolnile 
kar litrske steklenice. Pozimi smo jih jedli kot kom-
pot ali kot prilogo k praženemu krompirju. 

Poleti smo se radi kopali, očetje in starejši fantje 
so v Rudarjevem malo zajezili Mežo, da je nastal tol-
mun, v katerega smo skakali s skale, ki je bila ob bre-
gu Meže. Kopali pa smo se tudi na kopališču, ki je 
bilo na prostoru današnjega zdravstvenega doma. 

Mislim, da smo kar vsi hodili k TVD Partizan in 
se udeleževali raznih telovadnih akademij, bili smo 
celo v Beogradu in Ljubljani. TVD Partizan Črna je 
bil zaradi kvalitetnega dela vaditeljev zelo priznan 
v slovenskem merilu. Nikoli ne bom pozabila naše 
vaditeljice, gospe Janje Žunkovič, lepe, nežne, a zelo 
odločne in dosledne, ki nas je naučila številnih te-
lovadnih prvin in nam varno asistirala ter nam bila 
za vzgled, kot učiteljica biologije pa nam je znala 
privzgojit pravilen odnos do narave in vsega živega 
in neživega v njej. V času od 1953 – 1959 je bila načel-
nica TVD Partizan Črna. Zdaj živi v Mariboru. 

Spominjam se, da so bili pred vhodom v takra-
tno šolsko kuhinjo, ki je bila ob telovadnici, nalože-
ni kartonasti sodi suhega mleka, ki nas je zelo mika-
lo. V sod smo naredili luknjo, pod luknjo nastavili 
dlan, potolkli nad luknjo in nekaj sladkega mleka v 
prahu se je vsulo v pričakujočo dlan. Kako smo uži-
vali, ko smo ga počasi lizali z dlani. Pogostokrat, ko 
sem kasneje v šoli videla, da so si učenci prah raznih 
instant napitkov nasuli na dlan in ga z užitkom liza-
li, sem se spomnila, da smo mi počeli enako. 

Priznanje za osvojeno prvo mesto na  
polžjih dirkah.
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Zime smo v glavnem preživljali v Žgajnariji - 
Žgajnarci, kjer smo si steptali proge in se smučali do 
onemoglosti. Domov smo prišli zaradi številnih pad-
cev čisto premočeni, volnene rokavice so nam kar 
zmrzovale na rokah, šponarce so bile pogosto na pol 
zmrzle do kolen. Za smučanje smo oblekli debelejše 
zimske hlače in ročno pleten, debel pulover. Le red-
ki so imeli smučarske hlače, ki smo jim rekli šponar-
ce, in angleško jakno, jakno, ki je po kroju spomi-
njala na jakne angleških pilotov RAF iz časov druge 
svetovne vojne. Večina nas je smučala na smučeh, ki 
jih je izdeloval gospod Kodrun. Sankali smo se kar 
v Rudarjevem, z Zgornce do glavne ceste, pa tudi po 
klancu, saj je bilo takrat zelo malo prometa. Včasih 
pa smo šli s sanmi vse do Šumaha in se po strmem, 
starem kolovozu spustili do Mušenika. Z Zgornce 
je bila vrezana tudi smučina do skakalnice, pogu-

mni fantje so imeli kar močno konkurenco v rajni 
Veršnikovi Pavli, ki se je kot edino dekle takrat upala 
skakati s smučmi. Fantje so si iz snega gradili prave 
trdnjave, iz katerih so letele snežne kepe na mimoi-
doče. Očetje pa so si vsako zimo pred blokom, kjer so 
ob cesti kostanji, naredili led, da so kegljali na ledu - 
šajbali. Še hranim atijev in bratov štok, kot so poime-
novali kegelj, ki so ga uporabljali pri igri. Vsak večer, 
po končani igri, so s pomočjo fantov led pometli in 
poškropili z vodo, da se je naredila nova plast ledu in 
je bil pripravljen za šajbarske podvige drugega dne. 

Starši so nam tudi znali privzgojiti ljubezen do 
branja, do knjig, iz katerih smo črpali znanje 

(kdor ne bere knjig, si zapira pot do znanja, kajti v 
knjigah je zbrana vsa modrost človeštva – misel ame-
riške nobelovke za književnost Pearl Buck). Radi pa 
smo prisluhnili tudi starejšim, ki so nam pripovedo-

Šajbanje;
Stojijo od leve proti desni : Andrej Lesnik ml., Marija Merva, Franc Tomšič, Drago Merva, Franc Trebovc, 
Ivan Lesnik ml., Anton Lesnik, Alojz Simetinger, Ignac Jernej (čepi), Andrej Lesnik, Janez Lesnik, Filip 
Leskovec ml., Edi Tomšič, Rudi Jernej, za njim Anton Lesnik, Ivan Tomšič, Martin Gašper, (neznan 
v ozadju), Teodor Simetinger, Jožef Vugleš, Roman Gosnik, Avgust Brunet, čepita Mirko Lesnik, Joži 
Grabner, Pavel Kodrun, Ludvik Merva (naš ati), Pavel Gaber. 
Slika je bila posneta 15.2.1959. leta.
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Pot se imenuje po sv. Jakobu. Kaj se je po ljud-
skem izročilu zgodilo z njim v Španiji in zakaj 
se je ljudem ta svetnik tako prikupil?
Jakob starejši je bil sin ribiča Zebedeja in Salome, 
Marijine sestre. Oba z bratom Janezom, poznejšim 
evangelistom, sta živela kot ribiča v Galileji. Bila 
sta med prvimi Jezusovimi učenci. Peter, Jakob in 
Janez so bili z Jezusom na gori Tabor, spremljali 
so ga tudi v vrt na Oljski gori. Jakob je imel silovit 
karakter, Jezus mu je dal ime Sin groma. Ta zna-
čajska poteza se ujema, ko se pojavi apostol Jakob 
na čelu krščanskih čet v bitki pri Claviu proti mu-

slimanom in postane s tem tudi zavetnik Španije. 
Lik svetega Jakoba na konju kot Matamoros, ubi-
jalec Mavrov. Po Jezusovem vnebohodu je Jakob 
še naprej oznanjeval evangelij. Po enem izročilu je 
šel v Španijo in tam pridigal. Na velikonočni pra-
znik leta 44 ga je dal kralj Agripa I. zapreti in po 
njegovem ukazu so ga umorili z mečem. Jakob je 
bil prvi od dvanajstih Kristusovih apostolov, ki je 
pretrpel mučeniško smrt. Po izročilu sta dva nje-
gova učenca prepeljala truplo v Španijo in ga tu 
pokopala. Nad kripto je bila postavljena mala ka-
pelica. Po smrti sta bila oba učenca pokopana ob 

vali razne zgodbe in opisovali pretekle dogodke. Že 
takrat je bila šolska knjižnica bogato založena, knjige 
pa so nam za darila kupili tudi starši, otroci pa smo 
si jih posojali med seboj. 

Družine so v glavnem živele od pošteno zasluže-
nega dohodka očeta, le malo žena je bilo takrat za-
poslenih. Naše mame so kljub temu, da so mnogo 
časa porabile za gospodinjska opravila, saj ni bilo 
gospodinjskih strojev, ki nam danes krepko olajšajo 
delo, našle čas in posluh za nas in naše probleme ter 
vzgojo. V Rudarjevem je bilo kar nekaj zelo števil-
nih družin, vendar so starši otrokom znali privzgo-
jiti pomembne življenjske vrednote, pravilen odnos 
do dela, soljudi in narave. 

Otroci smo živeli mnogo bolj skromno, a zado-
voljno življenje. Nismo se obremenjevali s tem, ka-
kšne znamke copat, majic, kavbojk si bomo nadeli 
nase, srečni smo bili, če smo dobili Bata copate, nova 
oblačila smo dobili, ko smo prerasli stara, mlajši 

otroci pa so ponosili oblačila starejših bratov ali se-
ster. Obleka nam niti ni bila pomembna. 

Še bi se dalo kaj izbrskati iz bogatih spominov 
na otroštvo, pa naj bo dovolj za danes. Napisano ve-
lja predvsem za nas, ki smo živeli v zgornjem delu 
Rudarjevega, verjetno pa je bilo življenje otrok iz 
spodnjega Rudarjevega podobno. 

Življenje nekoč je bilo drugačno, manj stresno, 
vsaj za nas, otroke, pa saj vemo, časi se spreminjajo 
in ljudje z njimi, nekaj na boljše, nekaj na slabše. Vse 
gre v zakup življenja. 

Ja, še to, Lizika, tudi šelestenje brez v steljnikih 
ima svoj čar, kajne? Bodi pozdravljena in pozdravi 
mi Belo krajino. 

Iz spominov poiskala 
Marjeta Burjak

Camino – najino notranje potovanje
Popotovanje Irena Greiner

Camino de Santiago je že dolgo ena najbolj obiskanih romarskih poti v Evropi. Poti, ki vodijo v zna-
menito špansko mesto, je več, najbolj priljubljena pa je več kot 800 kilometrov dolga Camino Francés 
(Francoska pot), ki poteka od St. Jean Pied de Porta v Franciji do Santiaga de Compostele na zahodu 
Španije. Po njej gre letno več kot 80 tisoč romarjev, ki naj bi bili po opravljeni poti povsem prerojeni. 
Da je temu res tako, sta to poletje izkusila tudi Dani in Anita Gregor. Startala sta 20. julija, 17. av-
gusta pa na cilju zadovoljna odložila pohodniške palice. O svojih nepozabnih vtisih in bogatih izku-
šnjah sta z radostjo spregovorila tudi za bralce Črjanskih cajtng.

Da ne pozabimo
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svojem učitelju. Za grobom se je sled izgubila vse 
do začetka 9. stol., ko je menih Pelayo med leti 
820 in 830 opazil nenavadno svetlobo, ki je kaza-
la na neobljuden kraj, blizu izliva reke Flavie, obe-
nem je slišal glasbo skrivnostnega izvora. O od-
kritju je obvestil krajevnega škofa. Ob izkopu so 
odkrili grob in kapelico. To odkritje je mejnik, ki 
je vrezal globoke sledi v zgodovini, rodilo se je ča-
ščenje apostola Jakoba in na njegov grob so priče-
li romati iz vse Evrope. Goethe je stoletja kasne-
je dejal: »Evropa je bila ustvarjena z romanjem v 
Santiago«.

Čemu gre toliko ljudi po tej poti? Kaj vsi božje-
potniki pričakujejo?
Po izročilu naj bi bilo romanje v Kompostelo za 
vsakega vernika pogoj, da pride v nebesa. Kdor 
tega ne opravi v času svojega življenja, bo mo-
ral ob smrti prehoditi pot po ostrih rezilih. To je 
vzrok trpljenja v poslednjem boju očiščenja pred 
poslednjo sodbo.

Kaj vsi romarji pričakujejo, bi težko odgovori-
la, ker tako podrobnih razgovorov z romarji ni-

sva imela. Vsak te pač vpraša, ali je tvoje roma-
nje zaradi verskega prepričanja ali kaj drugega. 
Misliva pa, da je Camino odkrivanje nečesa no-
vega, druženje z ljudmi vseh narodnosti, pomeni 
odkrivanje bistva življenja, na kar v današnjem 
tempu kar nekako pozabimo. Camino je neizčr-
pen vir energije, ki ob vrnitvi v vsakdanjik daje 
moč za premagovanje na videz nemogočih ovir. 
Je nekaj enkratnega, neponovljivega za vsakega 
romarja. Je pravi balzam za dušo in telo. In če 
greš na pot, da razčistiš sam s seboj, da odvržeš 
s sebe vsaj nekaj balasta, ki ga nosi tvoja duša, da 
oprostiš sebi in drugim, ki so te kakorkoli pri-
zadeli v življenju, potem si uspel. Pot je dosegla 
vsa pričakovanja, naredil si zase vse, še več, saj 
si bogatejši za marsikatero življenjsko izkušnjo. 
Dovolj je, da odpreš oči in dušo za vse, kar se do-
gaja, ter za ljudi, ki nas obkrožajo.

Jakobova pot oz. romanje v Kompostelo teče 
pretežno po Španiji. Kod natančno vodi?
Poti, ki iz Evrope vodijo proti Komposteli, se na 
francosko-španski meji združijo v dve poti. Pot, 

Velik del poti teče po barvitem ravninskem področju
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ki prihaja iz Italije, torej tudi iz Slovenije, prečka 
Pireneje pri kraju Souport in se nadaljuje vzdolž 
Pirenejev, vse do kraja Puenta La Reina. Pri kra-
ju Saint Jean Pied de Port ob vznožju Pirenejev 
na francoskem ozemlju se združijo poti iz se-
verne in srednje Evrope in prečkajo gorsko ve-
rigo pri kraju Roncesvalles. Pot se nato kot 
Camino Francese nadaljuje do kraja Puenta La 
Reina, kjer se vse poti združijo v eno, ki vodi v 
Kompostelo. Pravijo, da Camino-pot-cesta leži 
natanko pod Rimsko cesto in sledi zmajevim čr-
tam ali lej linijam, v katerih se odraža energija 
galaksij na svodu.

Od kod vama ideja, da tudi vidva prehodita to 
naporno, a hkrati očiščevalno pot?
Anita: Ideja se je porodila že pred leti, ko sem 
prebrala knjigi Shirley Maclaine Camino po poti 
zvezd. Takrat sem sklenila, da bom nekoč to pot 
tudi sama prehodila. Ko sem s tem seznanila 
Danija, mi je rekel, da bova šla za mojega abra-
hama. Toda stvari v življenju vedno ne potekajo 
tako, kot si jih zamislimo. V začetku leta, ko sem 
nekega dne prišla iz službe, sem rekla Daniju, da 
bi midva letos šla na Camino. Začutila sem, da 
to moram narediti, da moram iti, da je letos tisti 
čas. In res je bil pravi čas. Na tej poti pride člo-
vek do določenih spoznanj, kaj je v življenju po-
membno in kaj ne. Koliko nepotrebne krame no-
simo v svoji duši in prav je, da to razčistimo sami 
s seboj. Da sprejmemo stvari, ki jih ne moremo 
spremeniti, takšne, kot so, da odpustimo, saj pra-
vijo, da je zamera najhujši strup za našo dušo in 
da spoznamo, koliko so vredne človeške vredno-
te, ki jih ljudje v vsakdanjem življenju vedno bolj 
zanemarjamo. 

Dani: Sam ne vem, zakaj sem bil tudi jaz takoj 
za to. Potem pa greva letos, sem dejal. Seveda pa 
me ne bi mogla tako navdušiti, če tudi sam ne bi 
prebral knjige.

Kako sta se pripravljala na potovanje? Gotovo 
sta prebrskala ogromno literature. Koliko sta se 
založila s fizično in psihično kondicijo?
Preko interneta sva si kupila knjigo gospoda 
Vinčeca Romanje v Kompostelo nekoč in danes, 
ki je bila dober vodnik po celi poti. Preko sple-

ta sva dobila tudi določene podatke od ljudi, ki 
so to pot že prehodili. Največ koristnih nasvetov 
pa je nama dala prijateljica Beba Murko, ona je 
namreč to pot prehodila pred nekaj leti. Pred sa-
mim podvigom nisva hodila dva meseca, prej pa 
sva hoji posvečala kar nekaj časa. Najino osebno 
prepričanje je, da za Camino ne rabiš ne vem ka-
kšne fizične kondicije in Camino lahko preho-
di vsak, saj si sam določaš razdalje, ki jih dnev-
no prehodiš. Pomembna pa je psihična priprava, 

Z mnogimi popotniki sta navezala tesnejše stike
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ki jo prav tako pridobivaš na poti sami, da si kos 
vsem izzivom, ki ti jih le-ta prinaša.

Večina popotnikov to razdaljo prepešači, neka-
teri pa se odločijo za kolesarjenje. Odločila sta 
se za hojo, čeprav sicer rada kolesarita. Zakaj?
Glede na to, da romarska pot vodi pod Rimsko 
cesta (Zmajeva pot), sva želela obdržati neposre-
dni stik z zemljo, naravo, česar pa kolesarjenje ne 
omogoča. Med potjo lahko opazuješ naravo, ro-
marje, sončne vzhode …, to pa pri kolesarjenju ni 
možno v taki meri. Poleg tega imaš na sami poti 
stik z ostalimi romarji, ki jih srečuješ po poti in 
nato na dnevnih ciljih (zavetiščih). In če bi se še 
enkrat odločila, bi šla zopet peš.

Popotnik nosi vso premoženje in vse potrebne 
stvari v svojem nahrbtniku. Pa ni pretežak?
O, ja. Na začetku imaš v nahrbtniku veliko nepo-
trebnih stvari, tako kot v življenju. In ko hodiš, 
ugotoviš, da veliko stvari ne potrebuješ, in jih pu-
stiš v zavetiščih, kjer imajo police za romarje, na 
njih pa piše: »Vzemi, kar rabiš, in pusti, česar ne 
rabiš.« Midva sva po različnih zavetiščih pustila 
kar nekaj zelo uporabne obleke. In nahrbtnik je 
bil kar naenkrat lažji. Če ne toliko po teži, pa za-
radi védenja, da si nekomu dal nekaj, kar rabi.

Kje in kako sta začela svojo romanje? Kakšne 
so bile vajine prve izkušnje? Je pot dobro 
označena?
Romanje sva začela v francoskem mestecu Saint 
Jean Piet de Port, kjer sva se prijavila v pisarni 
za romarje. Tam dobiš romarski potni list, na ka-
terega vso pot najbolj paziš, saj če ga izgubiš, na 
koncu ne dobiš certifikata, da si to pot prehodil. 
Čeprav nama osebno certifikat ne pomeni toliko 
kot potni list. V vsakem zavetišču dobiš štampilj-
ko in datum. Na začetku dobiš tudi list krajev, 
kjer so zavetišča in kaj je v tistem kraju (trgovina, 
restavracija, lekarna …). Prejmeš tudi Jakobovo 
školjko, ki je simbol romarjev, in si jo obesiš na 
nahrbtnik kot prepoznavni znak. Pot je zelo do-
bro označena z rumenimi puščicami in različni-
mi Jakobovimi školjkami. Misliva, da ni možno, 
da se romar izgubi, razen če začne hoditi po temi 
(kot sva midva, zaradi vročine), če nima svetilke. 

Po kakšnih cestah sta hodila? Kakšna je pokra-
jina severne Španije in kakšno je njeno podne-
bje? Koliko ur na dan sta romala?
Pot poteka po makadamskih cestah, po stezah, 
asfaltiranih cestah, med vinogradi, polji, tudi 
neposredno ob dvopasovnicah, kar pa ni pri-
jetno. Pred Leono je potrebno celo prečkati av-
tocesto. Pokrajina je na začetku zelo podobna 
Sloveniji, kot bi hodil po Pohorju. Nato sledi ve-
lik del, okoli 300 km zelo ravninskega področja, 
brez sence, kar je za nas, alpske ljudi, zelo more-
če. Tu je psiha najbolj na preizkušnji in mislila 
sva si, da če premagaš to ravnino, premagaš vse. 
Nato sledi prekrasna Galicija. Pravijo, da spo-
minja na Irsko, tako po podnebju kot pokraji-
ni, naju pa je spominjala na Slovenijo. V času, 
v katerem sva midva hodila, so naju temperatu-
re in podnebje bolj spominjala na Afriko kot na 
Španijo, saj sva doživela celo 38 stopinj Celzija ob 
19. uri v Pamploni. Vesela sva bila vsakega obla-
ka, ki je prinesel senco, strah pa naju je bilo dež-
ja. Toda Galicija nama ni prizanesla in je opra-
vičila svoj sloves podobnosti z Irsko, kjer naju je 
v enem dnevu pral dež, prestavljala burja in gre-
lo sonce. Na srečo sta bila v vseh najinih 28 dne-
vih romanja samo dva takšna dneva. Vprašanje, 
koliko ur na dan sva romala, je relativno, saj ne 
moreš določiti nekega povprečja, ker je odvisno 
od dnevnega razpoloženja, vremena, terena, ki 
ga moraš prehoditi … Ocenjujeva, da sva dnev-
no prehodila od 26 do 30 km. Najdaljša dnevna 
tura je bila tudi do 40 km.

Žulji so nadležni spremljevalci skoraj vseh po-
potnikov? Zagotovo sta kljub kvalitetni obutvi 
tudi vidva imela težave z otiščanci?
O žuljih in otiščancih, ki so bili tudi najini re-
dni sopotniki, rajši ne bi podrobno govorila, ker 
je najin namen bralce navdušiti za to pot, ne pa 
jih od nje odvračati. Sva pa pripravljena vsake-
mu, ki je zainteresiran, svetovati, kako to bole-
čo nadlogo med samo potjo blažiti, ker recepta, 
kako to preprečiti, enostavno nimava. Mogoče 
jim pri tem lahko pomaga starejši par, gospod, 
star 76 let, s soprogo iz Nizozemske, s katerima 
sva se pogovarjala in sta celo pot od doma - se-
vera Nizozemske - prehodila v štirih mesecih. 
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In pri vseh tisočih kilometrih prehojene poti 
nista imela niti enega žulja.

Prenočevala sta v posebnih zavetiščih za romar-
je. Kakšne so te postojanke in ali sta se lahko 
vselej pošteno odpočila? Sta imela čepke za uše-
sa, da ne bi slišala množičnega smrčanja?
Prenočevala sva v albergah ali rafugijah, kot jih 
imenujejo, midva pa sva jih imenovala zavetišča. 
Zavetišča so na vsakih nekaj kilometrov. So od 
preprostih do bolj razkošnih. Nama osebno je bilo 
bolj všeč v manjših krajih in v zavetiščih Karitasa, 
saj so tam ljudje z dušo, vedno pripravljeni poma-
gati. Odpočila sva si lahko vedno, saj sva imela 
dovolj časa za počitek, za ogled kraja in za pivo. 
Čepke sva imela, a jih nisva potrebovala, saj kljub 
temu, da v zavetiščih skupaj spi tudi do 160 ljudi, 
spiš in nič ne slišiš, ker si utrujen, psihično vsak 
dan čistejši in to ti zagotavlja dober spanec.

Kaj pa hrana? Popotnik potrebuje energijsko 
bogato hrano, da lahko hodi in se poti ves dan. 
Koliko in kaj sta jedla? Kaj so bili vajini pribolj-
ški? Gotovo sta izgubila tudi kakšen kilogram 
telesne teže.
Hrano sva si kupovala v trgovini, ko sva prišla 
na dnevni cilj. Nekajkrat sva jedla v restavraciji, 
največkrat pa sva si kupila testenine in si jih sku-
hala v zavetišču, saj je v večini zavetišč kuhinja. 
Dodala sva še kakšno solato in je bilo za tisti dan 
dovolj. Nobeno jutro pa nisva šla na pot brez zaj-
trka, katerega sva si kupila dan prej. V nahrbtniku 
sva imela vedno čokolado, banane, energetske na-
pitke in suho sadje. V nekaterih zavetiščih so po-
nudili zastonj zajtrk, pod okriljem Cerkve. Tudi 
nekaj kilogramov sva izgubila, a sva jih po vrnitvi 
iz Camina nekaj takoj dobila nazaj v času štirinaj-
stdnevnega bivanja v Franciji pri družini Kac. 

In pijača? Koliko vode na dan je bilo potrebno 
spiti, da ni prišlo do dehidracije?
Vode sva spila ogromno. Količinsko je to nemogo-
če povedati, je pa zelo veliko. Vmes sva spila še ka-
kšen energetski napitek, na cilju pa seveda pivo ali 
dve. Vode ni potrebno kupovati, saj so ob poti vo-
dnjaki s pitno vodo. Zraven moraš imeti samo pri-
merno, a ne pretežko čutaro, saj šteje vsak gram.

Nad katerimi mesti in turističnimi znameni-
tostmi sta bila navdušena? In kakšni so doma-
čini? Gostoljubni? Kako sta se sporazumevala 
z njimi?
Vsak kraj na poti je bil lep, poseben, tako da ne 
bi mogla reči, kateri je najlepši. Vsak nosi v sebi 
neko čarobnost in moč. V vsakem doživiš kaj 
dobrega, zato se je nemogoče opredeliti. Še več. 
Občutek imaš, da če bi kakšen kraj izpostavil, bi 
naredil krivico drugemu. Nekje je lepa cerkev, 
drugje trg, stare hiše … Manjši kraji pa imajo še 
več - toplino in prijaznost ljudi. Razočarana pa 
sva bila nad Santiagom - ne nad mestom in cer-
kvijo, saj sta čudovita, ampak nad občutkom, da 
je vse preveč skomercializirano. Ljudje na sami 
poti so bili zelo prijazni. Doživljala sva trenut-
ke, ki jih v našem vsakodnevnem tempu ne do-
živiš. Ljudje te pozdravijo, te pogledajo, se ti na-
smehnejo. Ni jim vseeno za mimoidoče. V Viani 
se nama je zgodilo, ko sva iskala trgovino, kajti 
bila sva zelo lačna, pa so nama ponudili hrano 
in pijačo, kot bi vedeli, kaj se z nama dogaja. Ob 
poti ti ponudijo tople napitke, sadje ali pa samo 
nasmeh in prijazno besedo. Sporazumevanje je 
zelo težko, saj malokdo govori kaj drugega kot 
špansko. Z romarji pa je sporazumevanje seve-
da lažje. Nek starejši gospod, ki ni znal niti be-
sede angleško, nama je razložil, da če si lačen 
in žejen, pokažeš. In ko začutiš, da želiš druge-
mu samo dobro, kljub neznanju jezika, veš, kaj 
ti sporoča - in to je bistvo. 

Kakšne so vajine izkušnje z drugimi »peregri-
ni« (romarji)? Od kod vse so prišli? Kakšni lju-
dje so to? Sta doživela z njimi kaj posebnega, 
navezala kako novo poznanstvo? Koliko je med 
popotniki Slovencev?
Misliva, da gredo ljudje na to pot z razlogom in 
vedenjem, v kaj se podajajo. Nekateri so bili tihi 
in mirni, drugi razigrani, nekdo se je raje držal 
sam zase, drugi je bil raje v družbi. Vse pa žene 
skupni cilj - očiščenje telesa in duha. Midva sva 
jih kar nekaj spoznala in zanje lahko rečeva, da 
smo navezali tesnejše stike. 26 let star ekono-
mist po imenu Matija, doma iz Italije, nama je 
celo rekel, da sva mu drugi navdih Camina, da 
sva mu kot starša, ki ga rešujeta iz globoke psi-
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hične krize. Z mnogimi sva delila postelje, hra-
no, a za nobenega ne veva imen, saj imena sploh 
niso pomembna, pomemben je človek. Starostno 
so bili romarji od 5 do 80 let. Romarji, s kateri-
mi sva imela stike, so prihajali iz Azije, Amerike, 
Kanade, Avstralije in iz cele Evrope. Med najino 

potjo nisva srečala nobenega Slovenca. V zaveti-
šču v Ciraqui sva našla na knjižni polici knjigo, 
ki jo je romarjem pustil gospod Andrej Drobež, 
ki je bil tam en mesec pred nama. To nama je ve-
liko pomenilo, zato sva se mu po vrnitvi osebno 
zahvalila (našla sva ga preko interneta). Na ne-
kem drevesu je bil prilepljen A4 list, na katerem 
je bilo v lepi slovenščini napisano obvestilo treh 
Slovenk, kje bodo počakale prijatelja. In takšne 
malenkosti ti ogrejejo srce. Koliko Slovencev pa 
dejansko prehodi to pot, pa ne veva.

Pravijo, da romarska pot ne sprejme vsakega. 
Kako to komentirata?
Misliva, da pot sprejme vsakega, ki je nanjo pri-
pravljen. Mnoge postavi pred težke preizkušnje 
(izpuščaji, ožuljki …). Tudi midva sva bila v do-
ločenih delih pred težkimi preizkušnjami, ki pa 
sva jih z močno voljo in skupnimi močmi prema-
gala. Za informacijo naj povem, da sem že prvi 
dan po spustu čez Pireneje dobila gnojno vnetje 
za nohtih na obeh palcih. Tako da sem naslednja 
dva dni do Pamplone hodila v velikih bolečinah. 
Tam me je rešil romar iz Španije, ki mi je oskr-
bel palca, kar je grozno bolelo. Kupila sem si tudi 
pohodne sandale, s katerimi sem prehodila celo 
pot. Bolečin se s tem nisem rešila, ampak sem 
si jih samo olajšala. O žuljih, ki so bili problem 
obeh, pa rajši ne bi govorila. Zato misliva, da pot 
sprejme vsakega, vsak pa ne sprejme poti, če ni 
psihično dovolj močan in prepričan, da bo to pot 
zmogel. Čeprav stopiš na pot le kot pohodnik, te 
Camino spremeni v romarja, ki na poti do cilja 
spoznava sebe in okolico ter si dovoli iz vsakda-
njih preizkušenj pridobiti življenjska spoznanja. 

Kaj je bilo najbolj naporno? 
Za naju je bila najbolj naporna ravnina, katere je 
okrog 300 kilometrov, saj mi, hribovci, tega ni-
smo navajeni. Poleg tega pa je sonce neusmilje-
no žgalo in hvaležna sva bila za vsak košček sen-
ce, vsak pihljaj vetra, da nama je vse vsaj malo 
olajšalo. In ko sva končno zagledala zeleno hri-
bovje, sva zavriskala od sreče in ves napor je bil 
pozabljen.

Večinoma je bilo vroče in suho vreme, v Galiciji pa 
ju je pral dež
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Toda vse slabe stvari sčasoma zbledijo. Kaj bo 
ostalo lepega in nepozabnega?
Ne mine dan, da se ne bi spomnila najine poti. 
Iz spominov črpava to neprecenljivo življenjsko 
preizkušnjo. Zato misliva, da tega ne moreš ni-
koli pozabiti, saj se ti slike kar same postavljajo 
pred oči, kar naenkrat vidiš del poti in se na-
smehneš. To je bila samo najina pot, najina pre-
izkušnja, ki naju je notranje obogatila, pokazala, 
kaj je v življenju pomembno in kaj ne. In koli-
ko so vredne človeške vrednote. Camino je naji-
no notranje potovanje. Očiščenje duše in samo-
spoznavanje. Je neizčrpan vir energije, ki ti ob 
vrnitvi v vsakdanjik daje moč za premagovanje 
na videz nemogočih ovir. Je uresničitev najinih 
sanj in najinega verovanja. Verovati, to pome-
ni biti sam s seboj na čistem, pomeni dostikrat 
združevati telo in duha. Pomeni kratkomalo ve-
deti tole: vse ima svoj smisel.

Kakšni so bili vajini občutki na cilju - po 800 
kilometrih in po 28 dneh pešačenja? Sta tudi 
vidva na koncu stopila še do rta Finisterra in 
tam simbolično zažgala oblačila »na koncu 
sveta«?
Anita: Najini občutki na koncu so bili različ-
ni. Ko sem napisala hčerkama SMS, da nama je 
uspelo, sem jokala kot dež. Ko sem videla mo-
gočno katedralo v Santiagu, sem bila zelo pono-
sna, a hkrati žalostna, pa sem zopet jokala. 

Dani: Jaz pa sem bil ob prihodu v Santiago 
zelo ponosen, da nama je uspelo, vendar je pri-
čakovano veselje zamenjal občutek žalosti, neke 
praznine ob vedenju, da je vsega konec. Da je 
konec 28 nepozabnih, a obenem napornih dni, 
ki jih je nemogoče ponoviti. Čeprav Kampostela 
ni konec, ampak začetek poti. Na rt Finisterra 
nisva šla, ker bi nama to zaradi vrnitve predsta-
vljalo dva dni čakanja na vlak. Toda to je še na-
jin cilj v prihodnosti. 

Komu od bralcev bi priporočila, da se poda na 
to pot?
Romanja v Kampostelo ne moreš nikomur pri-
poročiti, vsak mora to pot najti sam. Vsak, ki za-
čuti, da to mora narediti, naj se poda na pot, saj 

je takrat tisto pravo. Takrat bo našel, kar išče, 
in to je to. Prepričan pa moraš biti, da si to res 
želiš, saj boš le tako premagal to pot. Vsakemu, 
ki se bo odločil, sva pripravljena pomagati z na-
sveti. Zato želiva vsem srečno pot, vsem vam, ki 
boste zbrali pogum, spremenili način življenja, 
se odvadili svojih razvad, ki utesnjujejo dušo, in 
zadihali s polnimi pljuči. Buen Camino!

In koliko stane taka pot? V mesecu dni roma-
nja, četudi v skromnih razmerah, plačaš 30 no-
čitev, veliko obrokov hrane in nakupov, pre-
vozna sredstva do tja in nazaj … Kakšne so 
cene?
Za vsakdanje potrebe moraš imeti najmanj 
1.000 evrov. Cene prenočišč so od 3 do 9 evrov. 
Ponekod pod okriljem Cerkve so pa tudi zastonj 
oz. donatorsko. Cene hrane v trgovinah so pri-
merljive z našimi. Meniji v restavracijah za ro-
marje so 9-15 evrov, pivo od 1-3 evra (malo), v 
Santiagu pa tudi do 5 evrov. Najdražji pa je se-
veda prevoz do Francije, kjer se pot začne, oz. 
do izhodiščne točke, kjer se pač odločiš, da boš 
startal. Enostavno lahko rečeva: do 35 evrov na 
dan na osebo za skromno življenje.

Obstaja tudi slovenska Jakobova pot. 
Kranjskogorski župnik Jožef Lavtižar je leta 
1909 zapisal »Tudi slovenska dežela tebe po-
zna, Kampostela, priča popotnik naj ta, ki je 
na Kranjskem doma.« Poznata to pot? Jo na-
meravata prehoditi?
Ob vsej literaturi, ki sva jo preštudirala pred od-
hodom, sva spoznala tudi slovensko pot, o ka-
teri pa je bore malo koristnih nasvetov. Pravijo, 
da delajo na tem, da bi jo uredili tako, kot je pot 
v Kampostelo. In če bi jim uspelo urediti vse 
oznake, prenočišča …, bi to bilo enkratno. In z 
veseljem bi se podala tudi na to pot. 

Buen Camino vsem bodočim romarjem!
Anita in Danilo Gregor

Hvala za slikovite utrinke in za čudovito zgodbo 
o vajinem potovanju.

Popotovanje
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OD TemeLJeV DO PraVe baJTe 
Spletni portal Bajta, ki ga lahko najdete na in-
ternetnem naslovu www.bajta.si, je prvi spletni 
časopis na Koroškem. Nastal je v mesecu marcu, 
tako da Bajta ni čisto nova, saj je stara že več kot 
pol leta. Namen informativno-zabavnega por-
tala temelji predvsem na postavitvi in uveljavitvi 
alternativnega medija, ki skuša z različnimi pri-
stopi podajati kar se da širok spekter informacij, 
povezanih s Koroško. Zaradi tega smo oblikovali 
slogan »Tri doline v eni Bajti«, s katerim ciljamo 
na poročanje tako iz Mežiške, Mislinjske kot tudi 
Dravske doline. Posebnost Bajte je tudi v tem, da 
je njena vsebina v celoti dostopna izključno v ele-
ktronski obliki, ki je najhitreje rastoča oblika ko-
municiranja na svetu, in da so vsi novinarski pri-
spevki bralcem dostopni brezplačno. 

Na Bajti si ne želimo klasičnega posredovanja 
informacij, zato smo že na samem začetku zasno-
vali portal, ki bo sestavljen iz več različnih vse-

binskih sklopov. V prvi vrsti je ta ideja nujna 
zaradi same kvalitete celotne vsebine, ki preko 
raznovrstnih oblik obiskovalcem spletne strani 
omogoča bolj zanimivo branje oziroma informi-
ranje o dogodkih na Koroškem.

Pr' naS
Novičarski del portala smo poimenovali po 
Koroško – imenuje se Pr' nas. Z vsakodnevnimi 
novicami in reportažami želimo zapolniti manj-
ko ažurnih prispevkov iz naše regije, ki smo jih 
do nastanka naše spletne strani lahko brali zgolj 
v tiskanih časopisnih medijih. Prednost Bajte je 
na tem področju očitna, saj so informacije na eni 
strani zaradi neomejenosti s časom dostopne hi-
treje in vseskozi, na drugi strani pa zaradi neo-
mejenega prostora, ki ga dopušča svetovni splet, 
prispevki ponujajo bolj poglobljeno vsebinsko po-
ročanje z različnih dogodkov.

Si tudi vi želite brezplačno Bajto?

http://www.bajta.si
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T'K PraJiJO
Tudi drugi vsebinski sklop smo poimenovali »po 
naše« - z naslovom T'k prajijo. V tem delu se po-
svečamo predvsem različnim intervjujem z bolj 
ali manj znanimi posamezniki, ki so na tak ali 
drugačen način povezani s Koroško. Prostor na-
menjamo tudi tedenskim kolumnam, s katerimi 
želimo kritično pristopiti k aktualnemu dogajanju 
na našem območju in drugod po svetu.

KšaJTni
Novo dimenzijo je na področju kulture odprla po-
sebna rubrika, namenjena ustvarjalnosti - Kšajtni. 
V tem sklopu skrbijo za pestrost in raznoličnost 
vsebine številne recenzije knjig, cdjev in filmov ter 
mnogi drugi prispevki, od potopisov, fotozgodb pa 
vse do leposlovnih tekstov. 

aLbUm, FOrUm in DOGODKOVniK
Na Bajti se ukvarjamo tudi s fotografijo, saj me-
nimo, da je podajanje informacij v slikovni obliki 
zelo pomemben dejavnik pri oblikovanju celostne 
podobe spletne strani. Do sedaj smo v Albumu ob-
javili že skoraj sto petdeset različnih galerij, kate-
rih gledanost je zavidljivo visoka. Zgolj enostran-
sko podajanje informacij lahko obiskovalci portala 
presežejo s sodelovanjem na dovršenem spletnem 
forumu, kjer uporabniki izmenjujejo svoja mnenja 
in ideje ter na tak način pomembno prispevajo k 
vzpostavitvi javnega prostora za svobodno izraža-
nje. Na Bajti smo ustvarili tudi Dogodkovnik, kjer 
so na enem mestu zbrane vse prireditve, ki se od-
vijajo na Koroškem; v primeru, da kakšna manjka, 
je obiskovalcem omogočeno dodajanje morebitnih 
manjkajočih. 

Pridružite se nam na prvem koroškem sple-
tnem časopisu. Vstop v Bajto je na voljo vedno 
in povsod. Oddaljeni ste zgolj za klik –  
www.bajta.si.

Jure Lesjak, 
Bajta.si

Na tej internetni strani lahko odslej najdete tudi 
reklamo za Črjanske cajtnge.

naJ bO bOŽič VSaK Dan
Najbrž je bilo za to potrebnih več stoletij po-
skusov in napak, ampak božične pesmi in 
uspavanke imajo moč, da vas nepopisno 
pomirijo.
Zatekajte se k njim (a potihem) vse leto.

(Bukvice o spokojnosti)

POneSiTe S SabO SVOJ DrObeC mirU
Osredotočite se na tišino.
Ko vas objame, pozorno prisluhnite, kako 
zveni.
Nato se potrudite, da bi to tišino ponesli s 
seboj, 
kamorkoli greste.

(Bukvice o spokojnosti)

bODiTe S SabO ZaDOVOLJni
Pustite drugim, naj bodo popolni in čudoviti.
Bodite zadovoljni s tem, kar ste –
posledica tega bo, da boste mnogo bolj 
sproščeni.

(Bukvice o spokojnosti)

čUDiTe Se VSemU, Kar POčneTe
Nedvomno drži, da imajo od življenja največ 
tisti, ki odkrivajo čudeže celo v najmanjših 
dejanjih. 
Gojite to veščino in našli boste mir in 
zadovoljstvo.

(Bukvice o spokojnosti)
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Humor

POmOč SOSeDOm Tam ZGOraJ 
Pri nas smo na -16 stopinjah, pa ti zatrdim, da ni-
kogar nisem videl, da bi hodil zadenjsko. Sam bog 
ve, če nimajo zgoraj revolucije in se ne bodo šli bo-
disi demokracije po nebeško bodisi razprodaje ne-
beškega premoženja? Potem pa njihove probleme 
s kurjavo, ki je očitno niso naročili in slabe odno-
se s peklom mi čutimo. Naj spravijo vendar Busha 
na oni svet, ga sprejmejo v nebesa in po hitrem po-
stopku jim bo pekel okupiral, da jim bo poskrbel 
za kurjavo. Vsekakor bi pa bila kriza, če bi spustili 
Juniorja v pekel, ker bi prišlo do okupacije nebes. 

čUDne DiLeme
Sedim, grejem v lepo oblikovanem kozarčku lepih 
oblin čudno pijačo - v žganju namočeni rožiči. In 
se čudim.
Od kod ta neznana pijača neprijetnega okusa in 
nenavadnega vonja v moji domači pivski zalogi? 
Čemu je takšna neužitna brozga sploh namenje-
na? Zdravljenju tega ali onega slabega počutja?
Tuhtam, kombiniram in degustiram.
Degustiram, tuhtam, tuhtam in degustiram? Pa 
nič ne pomaga - nimam pojma in ne odgovora na 
nobeno vprašanje.
Je, ogabna kot je, namenjena odvajanju od pitja, 
lebac joj se ogadio, a i onome što ju pije!!
Tuhtam in tuhtam in degustiram: ne, odvajanju 
od pitja najbrž ni namenjena, kajti treba je pri-
znati, da po tretjem kozarčku sploh ni bila tako 

slaba kot po prvem in po petem ne tako, kot je 
bila po tretjem.
Vraga, le čemu služi? Pa najbrž mora biti kaj za 
zdravje, druge možnosti ni. 
Pa bom že ugotovil: zdaj, ko sem se lotil, moram 
priti skrivnosti do dna.
Če bom pa ostal z bolečo glavo in brez spoznanja, 
bom pa koga vprašal.

O PričaKOVanJiH
Je zanimivo tole s pričakovanji. Je, bi rekel.
Najprej nič posebnega in nič posebnega: pač pri-
čakovanje kot pričakovanje. V pričakovanju, kot 
bi zapisal. Nato pa BUUUM! Buuuum samih 
pričakovanj in kombinacij. Pričakaš, konec pri-
čakovanj in se takorekoč šele začne. Ko priča-
kaš, je lahko vse po pričakovanju ali po pričako-
vanjih - kot radi rečemo, zunaj pričakovanj, nad 
pričakovanji ali, bog ne daj, celo pod pričakova-
nji. Včasih pričakovalec po pričakanju zunaj vseh 
normalnih pričakovanj celo začne komaj pričako-
vati konca komaj pričakanega. Da ne nakladam 
naprej, ker to najbrž pričakujete, bom proti priča-
kovanju raje končal. Pa bi lahko še dokaj zadostil 
pričakovanjem, verjemite!
Ja, ja, po pričakovanju in po pričakanju je lahko 
vse povsem drugače, kot si pričakoval.

Niko Brumen

ZAHVALA
Novoletno smreko, ki 
krasi center Črne, je 
poklonila Helena Ošlak. 
Drevo je zraslo za 
stanovanjskim blokom 
Rudarjevo 3, ker pa je 
postalo že nevarno, je 
želela, da se poseka. 
Tako je smreka postala 
še zadnjič koristna, saj 
lepša božično-novoletno 
podobo vasi.

Pluženje snega že v novembru



50

Ob podobni slovesnosti je pre-
prost človek rekel: »Niso vsi za 
dvovprego; sam še vlečeš, ko pa 
je potrebno vleči skupaj, pa ni več 
vseeno. Začne se čudno natezanje 
naprej in nazaj; zdaj eden, zdaj 
drugi, nikoli oba hkrati, skratka 
vedno navzkrižno. Tako se poka-
že, da nista za dvovprego ali pa 
da vsaj nista prava dva v isti voz 
vprežena.«

Pri teh dveh pa je drugače. 
Sloga, moč, harmonija.

Ne moremo reči, da je zako-
na na poročni dan konec, temveč 
se takrat šele začenja in se mora 
neprenehoma graditi. Pri gradnji 
zakona morata zaljubljenca po-
gledati v prihodnost, kajti zakon, 
če je lepo zgrajen, ne traja le kra-
tek čas, ampak do smrti. 

Skupno življenje je izposta-
vljeno viharjem in zdrži le, če 
so dobri temelji. Najboljši teme-
lji skupnega življenja so zvesto-
ba, zaupanje, zanesljivost, dobro-

ta, medsebojni pogovor in ko so 
ti temelji prikovani na kamnito 
podlago, ki se ji reče ljubezen, je 
to dovolj za štirideset, petdeset, 
šestdeset in še več let skupnega 
življenja.

Šestindvajsetletnega mla-
deniča Milana iz ravninske-
ga Ormoža je služba pripelja-
la v drugačno, gorato, skalnato 
in lepo Koroško. Sprememba je 
mlademu gozdarju godila in kaj 
kmalu je opustil misel na vrni-
tev v domači Ormož. Gibanje 
v naravi, gozdarjenje in lov sta 
bila kar dobra pomočnika za 
spoznati pravo dekle za življenj-
sko sopotnico. Devet let mlajša 
Slavica je bila tista prava, doma 
v bližnjem Šoštanju. Ujela sta se 
in se poročila ravno na dan da-
našnjega obhajanja zlate poroke, 
pred petdesetimi leti.

V življenju v dvoje podre-
jenost nikoli ne prenese zado-
voljstva. Predvsem pustiti dela-

ti partnerju tisto, kar ga veseli, je 
porok za uspešno in dolgo sku-
pno življenje.

Žena Slavica je skrbela za 
hčerki Petro in Danielo, za skrb-
no urejen dom, kakršnega lah-
ko nudi le pridna ženska roka. 
Milan pa je v mali gorski vasi po-
stal simbol za predanost kraju. Ni 
lahko postati častni občan v kra-
ju, kjer se vsi med seboj poznamo 
do obisti. Za uspešnim moškim 
pa skoraj praviloma stoji uspe-
šna ženska, pa čeprav njena dela 
v javnosti niso vedno vidna.

Kaj je tisto, kar ljudje imenuje-
jo LJUBEZEN? Nič ni bolj sladke-
ga kot ljubezen in tudi bolj grenke 
stvari na svetu ni, kot je nesrečna 
ljubezen. To ne pomeni življenja 
brez manjših razprtij, to ne pome-
ni življenja brez kakršnekoli ostre 
besede, to pomeni življenje z veli-
ko mero potrpežljivosti, odpušča-
nja in največje vrednosti medse-
bojnega spoštovanja. 

Odraz ljubezni so otroci. 
Milan in Slavica sta hčerkama 
dala veliko: dala sta jim pridnost, 
poštenost, medsebojno spoštova-
nje in spoštovanje staršev. Dobili 
sta veliko, dobili sta čudovito po-
potnico za samostojno življenje.

In za konec: poleg tistega 
zdravega, dolgega življenja naj 
vama v imenu sokrajanov in v 
svojem imenu zaželim le še eno: 
MIRNO, SLOŽNO ŽIVLJENJE 
v družbi svojih hčera, Adama, 
Nuše, Matjaža in Špele in njih 
očetov.

Janez Švab

Slavica in Milan Čurin
Zlata poroka

21.6. 1958 – 21.6. 2008

Slavica in Milan Čurin sta praznovala zlato poroko
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Iz Lenckine cule
Tako smo lepoto Triglavskega narodnega parka vi-
dele in doživljale tudi me, VETERANKE, na na-
šem zaključnem izletu. Le-ta je bil po zaslugi naše-
ga voznika Sandija kot pravljica. Videle smo veliko, 
a naštela bom le najlepše med lepim. Na poti pro-
ti Vršiču smo v skalni steni pozdravile Ajdovsko 
deklico, se poklonile pri Ruski kapelici, dosegle 
Vršič, kjer nas je Tomaževa Mojca presenetila z do-
bro kavico in še slajšo potico. Oboje nam je prija-
lo, saj je tako pihalo, da smo kmalu nadaljevali pot 
proti izviru Soče. Prav vse smo se povzpele do iz-
vira te bistre vode in tam naredile nekaj lepih po-
snetkov. Pot smo nadaljevali proti Bovcu in si vmes 
ogledali alpski vrt Julijana (od tam so tudi zgor-
nje lepe misli). V Bovcu smo potešile lakoto, pestro 
kosilo, vsaka svoj izbor. Če smo že v Bovcu, zakaj 
ne bi vsaj panoramsko pogledali slap Boka, najve-
čji pri nas? In res je bil veličasten. Pozabila sem na-
pisati, da smo bile tudi na Kekčevi domačiji, in je 
nekaj posebnega. Naravnamo pot proti domu, ki 
nas najprej vodi v trdnjavo Kluže, pod mogočnim 
Rombonom. Tu smo ob ogledu filma spoznale zgo-
dovino, ki seže v turški čas in v boje 1. svetovne 
vojne, kjer so se borili in umirali slovenski fantje. 
Mimo Podpeških jezer, Trbiža in nazaj v Slovenijo. 
Še kratek skok v Planico in mimo Zelencev – iz-
vir Save Dolinke – ki so vredni ogleda v vseh le-
tnih časih. Potem pa naravnost proti Jezerskemu, 
kjer smo ob zadnji kavici strnile občutke in vtise: 
»Slovenija ima nešteto lepot v vseh smislih, naša 
domovina je lepa, včasih jo premalo cenimo.«

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.
Pravijo: je čas, ki celi rane. 
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine,
ko se skozi zavese jesensekga dežja
nasmehne sončni žarek spomina.

Tako je, narava se odpravlja k počitku, lepe jesen-
ske barve sta zamenjali rjava in siva, pa tudi bele je 
že bilo nekaj. Vendar me, VETERANKE, nismo šle 
počivat, ker se zavedamo, da se moramo v zimskem 
času še bolj posvetiti telesni vadbi. Zato pridno in vse-
stransko vadimo, hodimo, kegljamo in dokaj uspe-
šno premagujemo težave, ki jih prinašajo leta, kar 
pomeni, da smo v letom primerni fizični kondiciji. 
Za dobro psihično počutje poskrbimo že s tem, da se 
družimo, kajti KLEPET, PESMI, ŠALE je tisto, kar 
da piko na vse ostalo. To potrjujejo tudi Goethejeve 
besede: »Biti dejaven je prva naloga človeka, a ves čas, 
ko je prisiljen, da počiva, bi moral porabiti za to, da si 
pridobi jasno spoznanje o svetu, da bi to spoznanje v 
bodoče znova olajševalo dejavnost.«

»Kratko kot leto je naše življenje,
rojstvo pomlad je, 
ljubezen poletje,
neizpolnjene želje jesen,
zima – tihi večer.«

»Osrečujoče počivališče bogov je to. Tam se lahko pomudiš in razmišljaš, tudi sanjariš, kakor te je 
volja. Triglava ni videti, a ga čutiš povsod. Pričujoč je v dolini in višini. Soča pa pripoveduje in pripo-
veduje, poje in poje …,  čar Trente je povsod …« je zapisal Julius Kugy.

Veteranke pred trdnjavo Kluže

Še smo spretne – veteranke
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Iz Lenckine cule
Vam kdaj zastane dih ob pogledu na koledar? Ali 
smo na tovrstna presenečenja, ki nam jih nudi dir-
jajoči čas, pripravljeni ali ne, december je tukaj. Z 
njim pa dnevi, ki kar pokajo. Upajmo, da letos ne 
preglasno in ne predčasno zaradi petard, temveč 
od posebne energije, ki jo v sebi čutimo ta zadnji 
mesec v letu. 

Astrologinja Meta Malus pravi, da bo letu 2009 
vladal MARS. Napajal nas bo z močmi, zlasti bol-
ne bo spodbujal, da se bodo pogumno spoprijema-
li s težavami, ker vemo, da tak samozavesten boj 
pomeni večjo možnost ozdravitve. A ne gre poza-
biti, da je Mars tudi nebesni bojevnik – bog vojne 
– in bo povzročal odpiranje novih žarišč v svetu. 
Predvsem moramo težiti k temu, da se bomo znali 
čim bolje braniti.

Po kitajskem horoskopu bo leto 2009 v zna-
menju BIVOLA. To bo čas velikih odgovorno-
sti, kajti bivol se vede skrajno samozavestno in je 
popoln gospodar lastne presoje. Vse počne zelo 
mirno in zadržano, zato bi lahko njegove značil-
nosti primerjali z domačimi gospodinjskimi deli. 
Bivolova leta so na splošno dobra, paziti moramo 
le, da se ne predajamo njegovi mirni lenobnosti; če 
ne bomo sejali, tudi želi ne bomo. Seznam tistega, 
kar moramo opraviti, se zdi neskončno dolg (zara-
di bivolove počasnosti), neizogibnost in nuja nalog 
v njegovem letu pa sta neustavljiva sila, ki se spro-
šča, kadar bivoli zdrvijo v stampedu. Vse težave 
nastanejo zaradi šibke volje in slabe komunikaci-
je med ljudmi. Akcije se ne posrečijo, če smo jih 
začeli brez pomisleka in natančnega načrta. (Meta 
Malus)

»Nekje nas vedno čaka majhna radost.
Nekatere rože cvetijo celo pozimi.«

OBDAROVANJA so stara toliko kot človeštvo. 
Nekdaj so darila poklanjali samo ob posebnih pri-
ložnostih. Danes si jih izmenjujemo na vsakem 
koraku. Tovrstno najbolj 'nori' mesec je december. 
Prav tisti, ki včasih brez nakupovalnih centrov in 
potrošniške mrzlice ni prinašal bogatih daril, tem-
več bogate občutek.

Spominjam se Miklavževih večerov pri 
Drofelniku (Pumpasu). Kako smo se skrivali pred 

parkeljni in molili pred sv. Miklavžem in angelci. 
Tudi Božička se spominjam, čeprav ga nikoli ni-
sem videla. Ponoči je prišel skozi dimnik in nosil 
darila,  a le pri sosedu. Danes vem, da moji star-
ši niso imeli denarja za dvojna darila, zato je bil 
zame Božiček gospod, ki je nosil darila le boga-
tim. Potem pa je prišel čas dedka Mraza. Nastala 
je zimska pravljica, saj so se organizatorji v Črni 
zelo potrudili, da so majhni otroci uživali, atudi 
mi, preoblečeni v snežinke, vile in škrate, smo se 
imeli lepo. Še vedno mi v ušesih odzvanjajo pe-
smi, ki so spremljale naš ples in bogatile prihod 
dedka Mraza. Organizatorji so vsako leto pripra-
vili sanke ali voz v obliki laboda, ki je peljal skozi 
vas do šole, na njem pa je sedel dedek Mraz in nje-
govo spremstvo. Obdaritev je bila za vse enaka, za 
revne in bogate. Med prazniki je zadišalo! Znani 
vonji se mešajo s spomini na vse lepo in vse dobro, 
na vse žlahtno in vse srečno, na lepe in zadovoljne 
trenutke življenja. 

In na koncu vam, dragi bralci, zaželim veliko 
LJUBEZNI, ljubezni, ki je kakor hiša z mnogimi 
sobami. V njej živijo dobrota, razumevanje, odgo-
vornost, tovarištvo, skupne misli … Nato potrplje-
nje, potrpežljivost, zanesljivost, prizanašanje, ob-
zirnost, pa trpežnost in samoobvladovanje. Seveda 
tudi strast in nežnost. Jasno je, da v vseh sobah 
prebiva zvestoba, sicer bi se hiša sesula. In čisto 
na vrhu, v podstrešni sobici, prebiva SREČA. Ne 
moreš vsak dan hoditi v podstrešno sobico, to je 
jasno, saj imaš toliko sob na izbiro in v vseh je 
treba živeti, sicer se zaprašijo. Vendar dospeš iz 
vsake sobe – to je arhitekturna skrivnost – po naj-
krajši poti in na najpreprostejši način naravnost v 
podstrešno sobico. Morda le bežno ali pa jo na hi-
tro premeriš, vendar zadostuje za ljubezen in sre-
čo. V resnici je tako, dac lahko ljubezen razdajamo 
drugim le, če je imamo sami v izobilju. Poiščimo v 
sebi tisti višek ljubezni in ga poklonimo tistim, ki 
ga še in še potrebujejo. Hiša ljubezni bo zažarela v 
vsej praznični lepoti in dobroti.

Vaša Lenčka Ošlak
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(Saj veste, stefani pečenka je tista pečenka, ki jo 
pripravite iz mletega mesa, na sredini pa so trdo 
kuhana jajca.)

Slabše dele različne divjačine sesekljamo ali zme-
ljemo, mleto meso začinimo z začimbami, ki jih 
po navadi uporabljamo pri pripravi divjačine: lo-
vor, brinove jagode, peteršilj, majaron, timijan, 
rožmarin … ter seveda poper in sol. Mešanici do-
damo jajca in vse skupaj pregnetemo (okus bo bolj 
plemenit, če v maso dodamo na majhne kocke na-
rezano slanino in grobo naribano zeleno, korenje 
in čebulo).

Na mizo razvijemo alu  folijo, jo krepko naoljimo 
in na njo razprostremo mleto in začinjeno mesno 
maso. Na maso enakomerno razdelimo nekaj pe-
čene paprike (lahko je tudi rahlo kisla iz kozarca). 
S pomočjo alu folije zvijemo mleto maso. Zavito v 
folijo jo damo v pekač, prelijemo vse skupaj z rde-
čim vinom in juho ter pečemo eno uro do uro in 
pol na 170°C do 180°C. Če tekočina povre, folijo v 
pečici kar dobro zalivamo.

Rolado v foliji vzamemo iz pečice, odvijemo in 
jo narežemo na enakomerne kose. Vroče kose tik 
pred serviranjem polijemo z brusnično omako. 
Na vsak kos mlete pečenke tik pred serviranjem 
damo še košček sira camambert. Zraven lah-
ko serviramo kruhove ali druge cmoke, štruklje, 
svaljke ali krokete.

Dober tek!
Peter Lenče

Divjačinska Štefka

Petrov kot(l)icek
Znanec, ki veliko svojega prostega časa preživi v gozdu s puško na rami, včasih tega pripomočka 
nima obešenega na sebi, ampak ga prisloni na ramo, zato da bi streljal. Ko upleni primeren »ko-
mad«, ga večkrat celega tudi sam odkupi. Na moje vztrajne prošnje sem od takih znancev nabral ne-
kaj različnih kosov razne divjačine. Povedal vam bom recept, kako lahko uporabite razne dele različ-
ne divjačine kot zanimiv obrok -  in sicer potrebujete manj kvalitetne dele divjačine brez kosti.
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 5. DeC. 08 - PeTeK SrečanJe STarOSTniKOV Občine črna

 6. SObOTa miKLaVŽeV KOnCerT rUDnišKe GODbe

 19. PeTeK ZabaVa Za mLaDe V KULTUrnem DOmU – KUD KrSniK

 20. SObOTa PLaninSKi POHOD čeZ  GOrO K OčeTU

 21. neDeLJa KOnCerT HarmOniKašeV

 22. POneDeLJeK SPreVOD DeDKa mraZa in bOŽičKa Ob 16.00, 

  DeLaVniCe DPm Ob 17.00

 26. PeTeK S PeSmiJO in PLeSOm V nOVO LeTO – ZKD

 28. neDeLJa ObDariTeV OTrOK in SPreVOD DeDKa mraZa – DPm, ZKD

 29. POneDeLJeK TUrnir V mOnOPOLiJU, DrUGe DrUŽabnO-PrOSTOčaSne 

  aKTiVnOSTi –  šPOrTna ZVeZa, OD 9.00 DO 13.00, STaDiOn nK PeCa

 30. TOreK TUrnir V mOnOPOLiJU, DrUGe DrUŽabnO-PrOSTOčaSne 

  aKTiVnOSTi – šPOrTna ZVeZa, OD 9.00 DO 13.00, 

  STaDiOn nK PeCa

 31. SreDa SiLVeSTrOVanJe  - nK PeCa

 1. Jan. 09 - čeTrTeK PLaninSKi POHOD OD maTJaŽa K maTJaŽU

Program prireditev v decembru
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Zasneženi center ČrnePrvi sneg v Žerjavu

DOTiKaJTe Se DrUGiH, DrUGi Pa naJ Se VaS
Človeški dotik je eden od najzanesljivejših na-
činov za lajšanje stresa.
Tako kakor objem staršev potolaži razburjene-
ga otroka,
tako kakor poljub ali stisk dlani otopita želo 
prepira,
včasih najpreprostejši dotik dela čudeže.

(Bukvice o spokojnosti)

naSLiKaJTe Se
V mislih se naslikajte na idiličnem otočku.
Poglejte se, kako stojite na peščeni obali. 
Bodite pozorni na svoja oblačila, na sprošče-
nost svoje drže, na veter, ki vam mrši lase, na 
drobni nasmešek na vašem obrazu.
In zdaj si predstavljajte, kako bi se počutili, ko 
bi bili tam.

(Bukvice o spokojnosti)
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IME ZA OVCO I IGRALEC 
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MAKE-
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REKA nA 
POLJSKEM
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ZnAČAJ O
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KRAJ V 
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AnDREJ 
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24. In 13. 
ČRKA

SLOVEnSKI
PESnIK JOŽE

GLAVnO 
MESTO 

nORVEŠKE

REKA V 
AnGLIJI
KRAŠKA 

POKRAJInA

MADŽ. PE-
SnIK LASZLO

REKA V 
TURČIJI

A

MAJHEn 
OKRAS

ROKODEL-
STVO

DOLInA B

ZRnAT SnEG
SADEŽ

GLAVnI 
ŠTEVnIK

InD. PISA-
TELJ RAJA

KRISTA
ADAMIČ

R

IZRASTKI nA 
GLAVI

DEL  
JOPIČA A 2 

0 
0 
9

OST, BODICA
(STARO)

AMERIŠKI 
VESTERn M

Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov: Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA. 
Izžrebanega srečneža čaka nagrada! Izžreban reševalec prejšnje križanke: MILKA MODREJ, Center 21/D, Črna

Naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.

ČRJAnSKE CAJTnGE, informativno krajevno glasilo, izdaja občina Črna na Koroškem. 
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner, odbor: Marjeta Burjak, Tadeja Germadnik, Jure Kladnik.

Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem. naklada 1400 izvodov, december 2008.


