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ALJANA KAVČIČ 
Kam? Ne vem. A vedno višje! 
 

LEON RUDOLF 
Skrb, upanje, zabava, užitek! 
 

FRANČIŠKA OGRIČ 
Klekljali od hiše do hiše, tudi v 
kasarni, kjer je tovarna Prebil. 

Intervjuji 

IZZIV 10 DNI 10 VRHOV               
Uspešno ga je opravilo 19 planincev 

UČITELJICA IZ OŠ ZADLOG 
»Nekateri starejši učenci so zjutraj 

navsezgodaj  doma vse v hlevu  
postorili, a niso zamujali pouka.« 

60 LET KLEKLJANJA NA    
ČRNOVRŠKI PLANOTI                      
Ob obletnici posnet dokumentarni 
film 

TURNIR V NAMIZNEM HOKEJU 
Moment, ko je namizni hokej prvič 

prišel v Črni Vrh 

15 let 
BILI SO NA ČRNOVRŠKEM  
Zgodbe mladih ljudi,                             
ki so se izselili s planote 
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Kratke novice 
8 žensk 
PEF teater je v soboto, 4. junija v dvo-
rani črnovrškega doma krajanov pripra-
vil komično kriminalko z naslovom: 8 
žensk. 30 gledalcev je uživalo v pred-
stavi študentov, ki so jim dali misliti. 
Predstava je namreč umeščena v pre-
možno družino, kjer se prepletajo prija-
teljstvo, sovraštvo, ljubezen, ljubosumje 
in spletke. Po pretresljivem dogodku 
detektiv preiskuje primer in ga poskuša 
rešiti. Katera ženska ima dovolj velik 
motiv? Je zločin zakrivilo več žensk? Je 
sploh katera kriva?  Predstava je prire-
jena po francoskem filmu z istoimen-
skim naslovom. Dan prej so nastopali 
na odru gasilske dvorane na Medved-
jem brdu. 
 

2. traktor zbor 
V soboto, 20. avgusta je bilo v Zadlogu 
spet živahno. 87 traktorjev se je ob 15. 
uri podalo po črnovrški planoti. Zvečer 
pa je veselo druščino zabaval še doma-
či Ansambel Javor.  
 
V nedeljo, 21. avgusta, 
ste bili že 31-ič vabljeni 
na Špičasti vrh 
Med 9. in 20. uro ste se pod stolpom 
lahko okrepčali, dopoldne pa se pri Bi-
zarju odvil turnir v dami – to je šahu 
podobni igri. Zvečer so na igrišču Sto-
ržice zbrane razvedrili s prikazom dame 
z živimi igralci. Ob 19. uri so se predsta-
vili še mladi harmonikaši. 
 
11. večer domačega filma 
je bil planiran v Lomeh 
Prvič v zgodovini večerov domačega 
filma bi se ta moral zgoditi v Lomeh, saj 
je organizacijo prevzel mladi lomski 
producent Leon Rudolf z ekipo. A je 

organizatorjem zagodla napovedana 
slaba vremenska napoved, zato so do-
godek izpeljali v črnovrški dvorani.  
Polna dvorana je sprva prisostvovala 
podelitevi priznanj in nagrad vsem, ki so 
uspešno opravili izziv 10 dni 10 vrhov. 
Po njej pa je sledil kulturni program film-
ske sekcije KUD Sloge – Tepke prod-
kšn. S svojim glasom je presenetil orga-
nizator Leon Rudolf, program pa sta 
spretno vodili Metka in Manca Rudolf. O 
čem pa sta govorila filma? 
 
Dokumentarn film KLEKLJANJE NA 
ČRNOVRŠKI PLANOTI prikazuje šte-
vilne čipke, umeščene v različne situa-
cije in prostore. Vidimo lahko nagrajene 
čipke, pa tisto, ki se je znašla v sloven-
ski ediciji Guinnessove knjige rekordov 
in je nastala na Črnovrških tleh. Kamera 
je zabeležila živahen utrip članic druš-
tva klekljaric idrijske čipke – skupine 
Črni Vrh – Godovič, ušli pa ji niso niti 
učenci Čipkarske šole Idrija – oddelek 
Črni Vrh.  
 
Mladinski film VEČNI PRAH SPOMI-
NOV pa je posnet na podlagi zgodb in 
pripovedk iz knjige Divje babe na žlikro-
fih. Ustvarjalci so nekaj zgodb povezali 
v celoto, končni izdelek pa je vsebinsko 
dovršen, zelo ustvarjalen in poln dovr-
šene kostumografje in izbranih lokacij. 
Malenkost pa se bodo mogli potruditi še 
pri zvoku in sliki, čeprav moramo doda-
ti, da je film polno dvorano prevzel in jih 
ponesel v čase, ki jih ne živimo več.  
 
Največ vrhov dreves 
KUD Sloga je v februarju objavila razpis 
7. fotonatečaja z naslovom “Vrh.” V 
društvu so prejeli 22 fotografij, najbolj-
ših 10 po izboru komisije pa je razstav-
ljenih na Facebook strani KUD Sloge in 
v vitrini doma krajanov.  
Komisija je v prvi vrsti ocenjevala izvir-
nost fotografije, sledilo je upoštevanje 
precej abstraktne teme “Vrh,” šele na 
tretjem mestu je bila tehnična dovrše-
nost, saj je smisel foto natečajev ljubi-
teljska, tudi amaterska fotografija. Ne 
glede na to, pravijo v komisiji, so imeli 
zahtevno nalogo oceniti najboljše.  
Tudi na tem mestu čestitamo Mariji Ko-
fol Kavčič in Aniti Gnezda Rupnik za 
osvojeno prvo in drugo mesto. Marija 
Kofol Kavčič je žirijo prepričala s foto-
grafijo z naslovom Sončni vzhod na 
zimsko jutro v Črnem Vrhu, posneto 
leta 2021, Anita Gnezda Rupnik pa s 
fotografijo Visoko in višje, narejeno le-
tos. Bon za razvitje fotografij sta že pre-
jeli. 
Komisijo je sestavljala medijska tehnica 
Anja Stare, ljubiteljska fotografinja An-
dreja Perčič ter zmagovalec dveh prete-
klih foto natečajev Franc Habe. Kot za-
nimivost lahko dodamo, da je član ko-

misije za točno določeno fotografijo dal 
vse možne točke, drugi član pa naj-
manjše število točk. Česa takega se v 
zgodovini natečajev KUD-a še ni zgodi-
lo. 
Tema natečaja v prihodnosti pa bo de-
lavsko in infrastrikturno obarvana, pravi-
jo v KUD Slogi Črni Vrh. 
 
129 ljudi v dveh dneh 
Čeprav je v začetku februarja svetovna 
zdravstvena organizacija šele videla luč 
na koncu tunela, so v KUD Sloga Črni 
Vrh že snovali dogodke za lokalno in 
širšo skupnost.  
Na predvečer kulturnega praznika so 
pripravili spletno premiero filma Prosti 
čas nekoč. Slednjega si je v dveh dneh 
ogledalo 129 ljudi. Spomnimo, da so 
tedaj mladi, ki vsako leto prihajajo v 
Zadlog iz cele Slovenije odkrivali zgod-
be, ki jih v sebi nosi osem starejših ob-
čanov, prebivalcev Črnega Vrha in oko-
liških krajev.  

V filmu se dotaknejo prostega časa v 
letih pred in po drugi svetovni vojni, 
praznovanj, spominov na šolska leta in 
osvajanja življenjskega partnerja.  Film 
je obogaten s številnimi starejšimi foto-
grafijami, dodani pa so tudi igrani ele-
menti. Film si lahko ogledate  na spletni 
strani KS Črni Vrh in Youtube kanalu. 

Foto: Marija Kofol Kavčič 
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Kratke novice 
Razstava Ane Furlan Po-
ženel 
V dveh vitrinah doma krajanov si lahko 
do konca poletja za pokušino ogledate 
razstavo del Ane Furlan Poženel. Motivi 
narave vas bodo ponesli v vaš svet, še 
več del pa bo razstavila takoj, ko bo 
mogoče v dvorani, ob robu ene izmed 
prireditev. 
 
Srečanje B'K teatra 
Dan za kulturnim praznikom je prvo 
virtualno srečanje doživela pomlajena 
gledališka skupina B'K teater. Sestanek 
v sproščenem duhu se je zaključil z 
željo po gledališkem ustvarjanju takoj, 
ko bodo razmere, povezane s covidom 
mimo. Do takrat pa so mladi gledališčni-
ki slišali nekaj izkušenj sosednjih gleda-
liških skupin, skušali pa bodo dobiti 
ustrezen scenarij.  
 
Najhladnejša vas  
je Zadlog 
Meteorologi agencije za okolje so 7. 
aprila v Novi vasi na Blokah namerili -
20,6 stopinje Celzija. Zapisali so, da gre 
za nov uradni aprilski slovenski rekord. 
V Babnem Polju je bilo tedaj -19,8 sto-
pinje celzija, v najhladnejši Primorski 
vasi, v Zadlogu, pa so namerili -19,5 
stopinje Celzija.   
 
Le dan prej, ko je celotno državo prese-
netil sneg, so v tej isti vasi, v Zadlogu, 
namerili največjo količino novozapadle-
ga snega ta dan v Sloveniji in sicer 35 
centimetrov. Kot povedo starejši doma-
čini, so bile včasih take zimske razmere 
aprila stalnica, nizkih temperatur pa so 
vajeni še danes. Podnebje je zaradi 
nadmorske višine in meša-
njem celinskih in sredozemskih vplivov 
ostro.  
 
A mraz in sneg nista edina vremenska 
presežka. Ob močnejših in dolgotrajnej-

ših padavinah, zlasti pa zgodaj spomla-
di, ko so tla zamrznjena, polje zalije 
voda. Nekateri domačini se morajo zato 
v službo peljati s traktorjem. Dobra plat 
zgodbe pa je, da so predniki vedeli, kaj 
delajo. Ob poplavah, tudi tistih stoletnih, 
v Zadlogu ne zalije nobene hiše, saj so 
vse zgrajene na višjih točkah in na ob-
robju planote. 
 
 
Območna revija odraslih 
pevskih zborov Idrijske in 
Cerkljanske  
Je bila v soboto, 14. maja zvečer v 
Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo. 
Nastopili so Vokalna skupina Radost 
Godovič, Mešani pevski zbor dr. Franči-
šek Lampe Črni Vrh nad Idrijo, Idrijski 
neoktet, Župnijski pevski zbor svetega 
Urbana Godovič, Ženski pevski zbor 
Tice Spodnja Idrija, Ženski pevski zbor 
"Cerklanke" Moški pevski zbor Pobjet, 
Ženski pevski zbor Ivan Rijavec Črni 
Vrh nad Idrijo in Cerkveni mešani pev-
ski zbor Zavratec. 
 
 
Državni pokal se je začel 
v Črnem Vrhu 
 
Prvo soboto v septembru je bilo napeto 
v prostorih KUDa Sloge v 
Črnem Vrhu. Slednja je z 
Namiznohokejsko zvezo Slo-
venje organizirala prvo tek-
mo v sezoni 2021/2022, ki 
šteje za pokal državnega 
prvenstva. 
 
Namizni hokej velja za novo 
igro v Slovenskem prostoru. 
Gonilna sila pri NHZS-ju, 
Nejc Škrlep, je za idrijske 
novice povedal, kako je ta 
igra prišla v Slovenijo: "Bivši 
sodelavec Bernarda Škrlepa 
(NHK Mengeš) Sergej Vasi-

ljev je to igro pripeljal iz rusije 17 let 
nazaj, kmalu zatem so v Mengšu začeli 
s prvimi turnirji. A še precej pred tem so 
namizni hokej domov pripeljali hokejisti 
na ledu iz Ljubljane in Jesenic ter ga 
igrali doma." 
 
V prejšnjih letih so tekmovanja potekala 
v Mengšu, Sevnici in v Kranju. Kot zani-
mivost lahko dodamo, da bo spomladi 
potekalo evropsko prvenstvo prav v 
Kranju. V Črni Vrh pa je turnir prišel 
potem, ko se je nad igro navdušil orga-
nizator dogodkov na Planoti, Lovrenc 
Habe in Škrlepu ponudil možnost orga-
nizacije dogodka v kraju. "Mislil sem si, 
da bo prišlo več krajanov, saj je igra 
zelo izvirna. A verjamem, da bo igra z 
leti dobila na prepoznavnosti in popular-
nosti, zato bomo turnir v naših krajih še 
organizirali," je dejal Habe, ki je doma-
čine naštel na prste ene roke. 

 
Gremo k rezultatom. Med domačini oz. 
amaterji je slavila Elizabeta Habe,v ab-
solutni konkurenci pa je prvo mesto 
osvojil 85. igralec sveta Anže Božič, ki 
je v finalu s 3:1 v zmagah ugnal klub-
skega kolego Bernarda Rjavca.  Rezul-
tate so zadovoljni organizatorji razglasili 
na ponovitvi premere dokumentarnega 
filma o covidu na podeželju, ki se je 
zgodil po turnirju v črnovrški dvorani. 
 
Naslednji turnir za Slovenski je bil 18. 
septembra v Kranju. 23. oktobra je bil v 
Kranju še turnir za Svetovno ligo (OP 
Slovenije), dan kasneje pa Svetovno 
klubsko prvenstvo. 

 Foto: Franc Habe 

Foto: Lovrenc Habe 
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Po 11. letih se je  večer domačih fil-
mov selil iz Zadloga v Lome. Razlog 
za selitev se skriva v mladem film-
skem ustvarjalcu Leonu Rudolfu, ki z 
ekipo pričuje zagnanost in sposob-
nost za ustvarjanje dovršenih izdel-
kov. Pred tremi leti je v domačem 
kozolcu za sorodnike in prijatelje 
pripravil prvo filmsko predstavitev, 
sledili so še filmi za namen Črnovr-
škega oratorija, miklavževanja, šol-
ske obveznosti in dejavnosti KUD-a 
Sloge. V petek, 26. avgusta, pa se je 
širši javnosti pod velikim platnom 
idrijske knjižnice predstavil prvič.  
 
Kdaj si prvič rekel “akcija”? Kakšen 
je tvoj najstarejši filmski spomin? 
Moj nastarejši filmski spomin sega v 
čas, ko smo kratke filmčke snemali na 
telefonu stare mame zaradi velike želje 
po ustvarjanju filmov. Če se prav spom-
nim, smo posneli tri dele »grozljivke« 
Hiša strahov, snemali pa smo v »stari 
bajti«. Na žalost so vsi posnetki ome-
njenih filmov izgubljeni. Takrat sem si-
cer bil igralec, vlogo režiserke pa je 
odigrala sestrična Manca, več 
»besede« sem prvič imel pri filmu Ena 
lomska štorja. 
V petek, 26. avgusta smo  premierno 
videli mladinski film Večni prah spo-
minov. Kaj je namen tega filma? 
Poglavitni namen filma je ta, da se za-
vemo, koliko čudovitih, duhovitih, dih 
jemajočih, srhljivih, predvsem pa uni-
katnih zgodb, pripovedk in legend lahko 
ima tako majhen kraj, kot je Črni Vrh. 
Nekaj teh zgodb bomo v filmu z globo-
kim sporočilom podrobneje spoznali. 
Da pa smo lahko odkrili zaklad zgodb iz 
črnovrškega, pa bi se zahvalil Nataši 
Hvala, ki je ogromno le-teh zbrala v 
knjigi Divje babe na žlikrofih. 

Iz fotografij na Facebooku je opaziti, 
da ste se pri snemanju zelo zabavali. 
Kaj pa ti sicer med snemanjem roji 
po glavi? 
Da, snemanje je bilo v prvi vrsti zame 
zelo zabavno, kaj pa mi med snema-
njem roji po glavi, pa je čisto odvisno od 
dneva in počutja. Včasih je to skrb, če 
bomo uspeli posneti vse, kar smo si 
zadali, v pravem času, ali pa upanje, da 
bo na koncu izpadlo vse tako, kot smo 
si zamislili.  Velikokrat se mi med sne-
manjem v glavi že porajajo ideje, kako 
se bom lotil montaže določenega prizo-
ra, kakšno glasbo bi vključil, itd. Kot že 
rečeno, pa je večji del snemanja zaba-
va in užitek, kljub temu, da smo na kon-
cu dneva precej utrujeni. 
V tvoji filmski ekipi je veliko sorodni-
kov in prijateljev. Kako izbereš eki-
po? 
Pravzaprav smo bratranci in sestrične 
Rudolf skupaj začeli ustvarjati filme, 
tako da so pravzaprav vedno zraven, 
nekoliko starejši imajo že več obvezno-
sti in pri filmu letos niso sodelovali, nas 
pa vsekakor z vsem srcem podpirajo in 
čakajo, da bodo lahko uzrli končni izde-
lek. Da pa je bila igralska zasedba ne-
koliko večja, smo za pomoč prosili so-
sede, Aleksa, Bora in Luka Kavčiča, ki 
jih svet filma tudi zanima. 
Katere filme si že posnel? 
Skupaj z našo filsmko ekipo iz Lomov 
smo posneli: 3 dele Hiše strahov (kratki 
filmčki do 10 min), Janko in Metka (30 
min), nekaj kratkih filmčkov za 50 let 
strica Roberta in prav tako kratki film za 
50 letnico njegove žene Marinke, Ena 
lomska štorja (30 minut, tu so se nam 
prvič pridružili bratje Kavčič, imeli smo 
tudi prvi filmski večer), Pepelka (30 min, 
drugi filsmki večer) in Na robu (30 min, 
tretji filmski večer).  

Veliko kratkih filmčkov smo smo še po-
seli, ko smo hoteli nekaj ustvarjati ali 
nam je bilo dolgčas, kot sta Bela rjuha 
in Omamljena prevara. Zadnji dve leti 
pa sem čez poletje filme ustvarjal z 
dramsko skupino Črni Vrh in s svojim 
sovoditeljem Kristjanom Likarjem. Po-
sneli smo že 3 oratorijske zgodbe; 
Estera, Zgodba o Carlu in zgodba za 
letošnji oratorij Za božjo slavo. S Kris-
tjanom sva posnela tudi kratek filmček 
o klekljanju, v katerem lahko vidimo več 
Kristjanovih čipk in spoznamo nekaj 
dejstev o klekljanju. Kristjan se je s film-
čkom prijavil na mednarodno tekmova-
nje. 
Sinhroniziral si tudi eno risanko, ki je 
bila predvajana po večih kinomato-
grafih po Sloveniji … 
Tako je, svoj glas sem posodil glavne-
mu liku Miguelu iz Disney-eve risanke 
Koko in velika skrivnost in sicer sem 
odpel 4 pesmi, ki jih Miguel zapoje v 
risanki. 
Kje ti je najlepše snemat? 
Prav doma, v Lomeh, saj je narava ču-
dovita in kljub velikemu številu posnetih 

Skrb, upanje, zabava, užitek in utrujenost 
Intervju 

Foto: Osebni arhiv 

Foto: Osebni arhiv 
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Intervju 
kadrov je še vedno ostalo veliko neiz-
rabljenih biserov v domači okolici. 
Če bi se še enkrat lotil ustvarjat filme 
– bi naredil kaj drugače?  
Ne,  tudi če ni bilo vse popolno sem 
ponosen na to, da imamo tako željo po 
ustvarjanju in to delamo s srcem ter od 
tega odnašamo dobre izkušnje, pred-
vsem pa lepe spomine na otroštvo in 
odraščanje, ki si jih bomo lahko zmeraj 
zavrteli in se spominjali teh lepih ustvar-
jalnih dni. 
Kakšne plane imaš? 
Kar se tiče ustvarjanja filmov, želim, da 
stvar teče naprej in da nam ne zmanjka 
motivacije in ustvarjalnosti in da ohrani-
mo to sproščenost in igrivost, ki jo ima-
mo med snemanjem filmov in prireja-
njem filmskih večerov. Hočem pa se še 
naprej ukvarjati s tem, kar imam najraje; 
petje, pisanje pesmi in glasba na sploh, 
igra ter pisanje pozije, s prijateljico na-
mreč  že načrtujeva izid pesniške zbir-
ke. 
Spoznajmo Leona osebno:  
Najljubši film, serija: The Haunting of 
Hill House 
Najljubša pesem: Med temi tremi se res 
ne morem odločiti; Arcadia – Lana del 
Rey, seven – Taylor Swift, Moon Song 
– Pheobe Bridgers 
Najboljša knjiga: Lord of The Rings 
Najljubši dogodek v življenju:  Vsak 
božični večer mi je med najljubšimi do-
godki v letu, mi je pa ostal v spominu 
nek božični večer iz otroštva, ko je pa-
dal sneg in z majhnimi laternicami v roki 
smo hodili po vasi in »žegnali«. 
Najboljši kader: Točno se ne bi mogel 
odločiti, mislim pa, da kak iz filma Večni 
prah spominov. 
Najboljši film tvoje produkcije: Janko in 
Metka 

Težko bi rekli, da je Ansambel Javor 
Črnovrški ansambel, saj člani ne pri-
hajajo samo iz te vasi. Je pa dejstvo, 
da ga Črnovršci imajo za svojega, saj 
člani ansambla mnogokrat preseneti-
jo domačine in njihove svojce. Tudi 
rojstvo ansambla se je zgodilo v eni 
od črnovrških garaž, v teh tednih pa 
obeležujejo 20. letnico delovanja. Ob 
tem jubileju smo se pogovarjali z 
Blažem Žgavcem, vsestranskim in-
štrumentalistom in pevcem.  
 
Kako se spominjate svojih začetkov?  
Ko smo sestavili ekipo in naštudirali 
program, smo kar sami organizirali špil 
v domači gostilni Metka in povabili vse 
svoje domače in prijatelje, jim zaigrali in 
jih pogostili ter tako proslavili začetek 
ansambla Javor.  
Veliko je bendov in ansamblov, ki po 
nekaj mesecih ali letih prekinja z de-
lovanjem. Kako je vam uspelo priti 
do takega jubileja? 
Predvsem moraš imeti glasbo rad. In 
glasba ti postane način življenja, s kate-
rim se morajo strinjati tudi tvoji bližnji. 
Brez velike podpore in razumevanja 
domačih gotovo ni mogoče uspeti. Ko 
dobiš na kupu enako misleče ljudi, z 
veliko truda in dobre volje, predvsem pa 
prijateljstva in razumevanja med člani 
ansambla, potem leta kar tečejo.  
Ansambli ste v glavnem prisotni pri 
veselih dogodkih. Kateri dogodek 
vam bo ostal v večnem spominu?  
Igrali smo na številnih veselicah, poro-
kah, raznih obletnicah, samo enkrat pa 
smo igrali na novi maši v Prekmurju. 

Novomašnik Kalamar je naključno pokli-
cal naš ansambel in dogovorili smo se 
za nastop v nedeljo in v ponedeljek. To 
je bil za nas enkratni dogodek, nismo si 
čisto predstavljali, kako bo to izgledalo 
in smo malo s strahom šli na dolgo pot. 
Ko smo prišli na prizorišče in so nas 
tako srčno sprejeli, je napetost izginila. 
Igrali smo celo nedeljo na novomašnem 
slavju. Ko je prišel škof, se je ravno ple-
sala njihova čindara, pomahal je naj 
nadaljujemo, se usedel v kot in počakal, 
da smo zaključili, potem pa je šele po-
zdravil vse prisotne. V ponedeljek pa 
smo igrali cel dan še za vse, ki so po-
magali pri organizaciji. Bilo je res nepo-
zabno.  
Se spomnite kakšnega nepozabnega 
presenečenja?  
V teh letih se je res nabralo kar nekaj 
presenečenj, ko so nas na primer najeli 
svojci, slavljenec pa ni vedel za to. V 
spominu nam je pa seveda ostal dogo-
dek, ko so MPZ Pobje bili povabljeni v 
Stuttgart na gostovanje k izseljencem, 
kjer je služboval naš novomašnik Aleš 
Kalamar. Dogovorili smo se, da gremo 
zraven in ga presenetimo. S Pobi smo 
se naučili njegovo najljubšo Verderber-
jevo skladbo Kruh ponoči spi in prese-
nečenje je bilo popolno.  
Kdaj pa vam je bilo najtežje?  
Najtežje je gotovo takrat, ko pride v an-
samblu do menjave članov. Ekipa, ki je 
dalj časa skupaj, je uigrana, vsak član 
da svoj doprinos k skupini. Ko menjaš 
člana, pa si skoraj znova na začetku, 
potrebno je zopet veliko vaj, prilagaja-
nja. Ampak lahko rečemo, da smo imeli 
kar srečo in smo z vsako menjavo pri-
dobili še več dodatne energije in zna-
nja.  
Kaj storite, če večer ne gre po planih 
- imate kakšne skrite adute, ki 
"dvignejo" ljudi? 
V bistvu moramo res biti tudi malo psi-
hologa, da znamo oceniti ljudi in jim 
ponuditi tisto, kar si želijo. Danes ni več 
dovolj, da samo igraš svoj program, 
skoraj vedno se je potrebno naučiti kak-
šen nov komad, ki je všeč slavljencem. 
Na samem igranju pa moramo znati 
oceniti, kaj je ljudem bolj všeč. Nekateri 
želijo bolj narodnozabavne viže, drugi 
samo zabavne. Enim so všeč razne 
igre, drugim spet ne. Če so na plesišču 
starejši ljudje, igramo bolj umirjeno, pro-
ti jutru, ko pride mladina, pa se tempo 
stopnjuje. Tudi podaljšati špil, kadar si 
ljudje želijo, ne sme biti odveč, četudi 
smo kdaj že utrujeni.  
Kakšna je razlika med ansamblom 
Javor danes in pred 10. leti, ko ste 
prav tako praznovali v Črnem Vrhu? 

Ansambel Javor praznuje 
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Dopust nameni Miklavžu in otrokom 
KUD Sloga Črni Vrh je na tradicional-
ni Inventuri 2021, ki se je letos zgodi-
la v dveh dejanjih, drugič podeli-
la Zlati rog.  
Gre za priznanje posamezniku ali druš-
tvu, ki je v preteklosti poskrbelo za pre-
poznavnost kraja ali lepše bivanje kra-
janov. Zlati rog izhaja iz starodavne 
zgodbe o Bkožajfarjih, rog kot tak pa je 
simbol borbenosti, vztrajnosti in zanes-
ljivosti. In prav borbenost, vztrajnost in 
zanesljivost so vrednote, ki jih ima tu-
di letošnja dobitnica ZLATEGA ROGA 
LETA. 
Decembra 2022 bo že petindvajseto 
leto zapored, ko črnovrške otroke na 
večer pred svojim godom obišče sv. 
Miklavž. Ker nobeden od dobrih mož ne 
more vsega postoriti sam, so si priskr-
beli zveste pomočnike in pomočnice. 
Na Črnovrškem je zadnjih nekaj let nje-
gova desna roka Andrejka Biz-
jak, sedanja predsednica Društva prija-
teljev mladine Črni Vrh. Z njeno pomo-

čjo je predlani in lani Miklavž na do-
movih obiskal skoraj 250 otrok s ce-
lotne planote. 
Andrejka pa ni le tesna Miklavževa so-
delavka, ampak veliko časa in energije 

namenja organizaciji in koordiniranju 
drugih, že tradicionalnih akcij, ki jih pri-
pravlja DPM Črni Vrh. Čeprav v svoji, 
ne ravno najlažji službi veliko časa pre-
živi z mladimi, del svojega dopusta vsa-
ko poletje namenja tudi letovanjem v 
Seči in Poreču, ki jih organizira ZPM 
Idrija. 
Prav zaradi teh nesebičnih dejanj se je 
upravni odbor KUD Sloge odločil, da 
Zlati rog leta 2021 podeli njej. Na ta 
način se ji želijo zahvaliti za ves čas in 
ideje, ki jih je že in jih še bo namenila 
vodenju DPM Črni Vrh. Slednja je ob 
prejemu priznanja povedala, da je zlati 
rog od vseh članov DPM Črni Vrh, saj 
za uspešnim miklavževanjem stoji mno-
go pridnih in tihih pomočnikov. Iz uprav-
nega odbora KUD Sloge pa še pono-
sno sporočajo, da so prejeli 9 nominacij 
za priznanje, kar kaže na to, da se ljud-
je na planoti cenijo med seboj, le redko 
pa to povedo naglas. 

 Lovrenc Habe, Neža Rudolf 

Prvi vikend v aprilu so na Črnovr-
škem mladi ustvarjalci iz KUD Sloge 
ponovno snemali dokumentarni film. 
V tokrat butični snemalni produkciji 
so kamere ujele klekljarice vseh sta-
rostnih kategorij. Pa tudi klekljarje!  
Sprva so se zaustavili v Trebčah, pri 

klekljarici Francki. Filmarjem je zaupala 
njene klekljarske dogodivščine in jih 
preko zgodb ponesla v minule čase. 
Govorila je o klekljanju na skrivaj, pa 
prodajanju izdelkov in druženju ob dol-
gih zimskih večerih. Filmarje je prese-
netila z izjavo, da včasih poleti niso 

mogli klekljati, saj so bile roke od dela 
žuljave ... Z njenimi izdelki, ki krasijo 
dom, pa je dokazala, da je čipka lahko 
še dandanes zelo eleganten in upora-
ben dodatek.   
Svojo pot so nadaljevali v Čipkarsko 
šolo v OŠ Črni Vrh, kjer jih je poleg uči-
teljice in organizatorke filma Anke Jam-
šek sprva pozdravila vedra množica 
radostnih žena. Posebnih priprav za 
snemanje ni bilo, saj so klekljarice dela-
le točno to, kar najbolje znanjo - kleklja-
le. V filmu o klekljanju na Črnovrškem 
se bodo spomnili pokojne učiteljice, že 
legendarne Milene, priimek pa bomo 
tokrat zadržali zase in vas hkrati, cenje-
ni bralci Idrijskih novic spodbudili, da se 
sami spomnite priimka. Krajši doku-
mentarec gledalcu ponuja na ogled sta-
rejše in mlade čipke, pa tudi enostav-
nejše in tisto, ki je prišla v slovensko 
edicijo knjige rekordov in dosegla vr-
hunsko uvrstitev na mednarodnem tek-
movanju. 

ČRNOVRŠKE KLEKLJARICE SO DOBILE SVOJ FILM 

Še vedno smo enako mladi in zagnani. 
Čisto zares, 10 let je minilo, kot bi bilo 
včeraj. Razlika je morda samo v tem, 
da poleg petih članov Primoža Merlaka, 
Blaža Žgavca, Florjane Lampe Žgavec, 
Andreja Malavašiča, Jerneja Štremflja, 
nastopa občasno se šesta članica Tja-
ša Žgavec, tako da smo klasičnemu triu 
dodali še violino in kakšen zenski duet.  
 
Ste sredi turneje ob 20. letnici ... Kaj 
ste že in kaj še pripravljate ob tem 
jubileju? 

V preteklih letih smo obletnice prazno-
vali z enim jubilejnim koncertom, letos 
pa smo se odločili, da bomo gostovali z 
več koncerti v krajih, od koder smo do-
ma člani ansambla in sicer v Črnem 
Vrhu, v Spodnji Idriji in Podlipi. Povabili 
pa so nas tudi v kraje, kjer imamo naše 
zveste prijatelje, tako smo gostovali v 
Šempasu, sledi še Lancovo in Horjul, 
jeseni pa morda še kje. Pridno priprav-
ljamo tudi peto zgoščenko, upamo, da 
jo bomo uspeli čimprej zaključiti in jo 

predstaviti našim zvestim poslušalcem. 
Želimo pa si seveda čimveč nastopov v 
sezoni, ki prihaja.  
Če bi še enkrat začeli svojo glasbe-
no pot - bi kaj naredili drugače? 
Gotovo ne bi naredili nič drugače. Glas-
ba je naše življenje, spremlja nas ve-
dno in povsod. Ponosni smo, da smo 
uspeli ostati skupaj toliko časa in želi-
mo si, da bi tudi v naprej delali dobro 
glasbo in razveseljevali sebe, pred-
vsem pa naše zveste poslušalce.  

Lovrenc Habe, Foto: Arhiv Blaža Žgavca 

Foto: Arhiv KUD Sloga  

Foto: Arhiv KUD Sloga  
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Črnovrški izseljenci 
Zgodbe mladih dam, ki so (zaenkrat) Črnemu Vrhu pomahale v slovo 

Adrijana Pivk: Če bom lahko, se 
bom na Črnovrško planoto še vrnila 
Na črnovrski planoti sem živela 30 let in sicer v Črnem 
Vrhu, čeravno moj dom ni bil ravno v središču vasi.  
V času mojega bivanja v Črnem Vrhu sem bila aktivna pevka v 
mešanem zboru, vodila sem otroško dramsko skupino v sklopu 
župnije in nekaj let tudi oratorij. Pisala sem članke za revijo Kud 
sloga in nekajkrat pripravljala spremna besedila za prireditve ter 
jih potem tudi vodila.  
 
Sedaj živim v Rovtarskih Žibršah, kjer mi je najbolj všeč to, da 
imamo ogromno sonca, ker živimo na vrhu hriba. Na planoto se 
vračam večkrat na mesec, vendar večinoma obiščem smo dom 
mojih staršev. Če bi lahko bi se na planoto še vrnila, mogoče v 
starejših letih. Zelo mi je namreč všeč narava, hlad poletnih goz-
dov in mir, morje sprehajalnih poti, hribi, ki sem jih ničkolikokrat 
prehodila in ki vedno postrežejo s prijetnimi razgledi. Prav tako 
tudi mrzli, s soncem obsijani sneženi dnevi, ko lahko sediš na 
topli peči. Tudi na ljudi imam prijetne spomine. Čeprav so nekoli-
ko zadržani, pa v notranjosti skrivajo toplino in iskrivost. Ko te 
sprejmejo za svojega, skrbijo zate in te spoštujejo. Najljubši koti-
ček bi težko izbrala, saj jih je veliko, mogoče bi rekla samo, da bi 
bil ta kotiček zagotovo nekje v gozdu – mogoče Kamparetova pot 
v Idrijskem Logu. Glede na to, da sem na črnovrškem preživela 
večino svojega življenja težko izberem poseben dogodek, ki se 
ga bom vedno spominjala, saj jih je bilo veliko. Na misel mi pride 
mnogo stvari, ki so se zgodile tekom let. Poroka, birma, konec 
osnovne šole, nastopi z zborom, kolesarske dirke, različni poho-
di, eksplozija kasarne, tekmovanja v teku, sproščenost in razpo-
sajenost oratorijskih dni, obisk Miklavža v dvorani …   
Sedaj sem učiteljica razrednega pouka, delam na Vrhniki na 
osnovni šoli Ivana Cankarja. Imama tri otroke. Čas, ki ga ne po-
rabim za družino in službo poskušam preživeti v naravi -z delom 
na kmetiji in sprehodi v naravo. Od planote sem se težko ločila. 
Še posebej so mi manjkali gozdovi, samota, hlad in tišina v njih. 
Sedaj, po osmih letih, pa sem se tudi na novi dom že tako priva-
dila, da mi je zlezel pod kožo in ga ne bi menjala.  

Klara Rupnik: Dom je vedno dom 
V katerem kraju in koliko časa si živela na Črnovrški planoti?                      
V Zadlogu sem živela do začetka študija v Ljubljani. Proti koncu študija 
sem se zaposlila v Ljubljani. Na planoto sem se približno 10 let vračala 
večino vikendov, zadnjih 5 let pa občasno.  
Ko si živela na planoti - kje si bila najbolj aktivna? Najdlje sem vztrajala pri 
mešanem pevskem zboru, daljše obdobje pri tabornikih, ostalo pa prilož-
nostno in po potrebi.  
Kje živiš sedaj in kaj ti je tam najbolj všeč? Začasno prebivališče imam v 
Ljubljani, če bo šlo vse po sreči, se bom preselila v Rateče. Dobra stvar v 
Ljubljani je, da je vse blizu, da lahko greš s kolesom. V Ratečah mi je všeč 
narava, ljudje in bolj umirjen tempo življenja. 
Kolikokrat se še vrneš na Planoto? V Zadlog pridem približno enkrat na 
mesec/na dva meseca. 
Bi si na Planoti želela živet? Dom je vedno dom :) Vendar so se stvari tako 
odvile, da se mi o tem ne zdi smiselno razmišljati.                                     
Kje delaš sedaj oz. kaj si po poklicu? Po poklicu sem magistra jedrske 
tehnike. Zaposlila se nisem na svojem področju, ukvarjam se s hrupom (v 
prejšnji službi predvsem meritve, v zdajšnji distribucija merilnih instrumen-
tov za hrup in vibracije, nekaj razvoja, meritve v manjši meri). 
Kaj te v življenju najbolj veseli? Še vedno se rada družim, hodim v hribe, 
plavam, plešem, berem.  
Kaj ti je bilo na planoti najbolj všeč? Na planoti mi je bil všeč mirnejši tem-
po življenja. Ljudje so dobri po srcu, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, pošteni, delavni, iskreni, vedri, znajo ceniti tudi majhne, 
vsakdanje stvari, znajo si vzeti čas za druge. Všeč mi je bilo, da so bili tudi sorodniki vsi blizu. 
Kaj te je motilo? Trenutno se ne spomnim ničesar konkretnega.. 

Adrijana je učiteljica doma in v službi. 

Foto: Osebni arhiv  

Foto: Osebni arhiv  
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Kateri kotiček na planoti ti je bil oz. ti je danes najbolj všeč? 
Špičasti Vrh, Kresni grič in ena jasa blizu Tamažona. :) 
Katerega dogodka s planote ne boš nikoli pozabila? Se j ih je 
Nabralo kar veliko, danes so mi prišle na misli nedelje, ko smo 
bosi igrali nogomet na dolini ali pa košarko pred hišo.  

Marta Habe: Z navdušenjem grem 
v najlepšo vas na svetu 
Doma sem iz Zadloga, do študija sem aktivno živela na 
platnoti, potem pa vedno manj. Ko sem živela na planoti sem 
bila najbolj aktivna v glasbenih dejavnostih—tako sem našla 
kar nekaj zborov pri katerih sem z veseljem sodelovala. Nekaj 
časa sem prepevala pri otroškem župnijskem zboru, potem 
pri mladinskem, zatem sem prevzela vodenje otroškega 
zbora, nato pa sem sodelovala le še kot organistka.  
Sedaj živim v Celovcu. Mesto samo ima okoli 100.000 prebivalcev 
od tega kar nekaj koroških Slovencev. In ravno ta manjšina je tako 
prijetna, da z veseljem skupaj ustvarimo kakšen projekt, 
prepevamo, organiziramo kakšen piknik… Pa tudi zimske 
temperature so dokaj podobne tem na črnovorški planoti. :)  V 
Celovcu je pravzaprav na dosegu dlani tudi jezero in nižji hribi, če 
se pa dvajset minut odpelješ z avtom levo ali desno pa si lahko že 
na izhodišču za dvatisočaka. Sicer pa se na planoto vračam pri-
bližno enkrat na mesec. In to vedno z navdušenjem, da grem spet 
v najlepšo vas na svetu.   
Kaj vam je bilo na planoti najbolj všeč? 
Mirno življenje na planoti mi je bilo vedno zelo všeč. Pozdravi 
sovaščanov, veselje prijateljic ob snidenju, majhen razred v 
osnovni šoli pa predvsem narava. In čist zrak. In tudi veliko snega 
pozimi. 
Kaj vas je motilo? 
V osnovni šoli predvsem to, da se je samo enkrat zgodilo, da je 
avtobus zaradi snega nekje obstal in da nam ni bilo treba v šolo, 
Če bi bilo po moje, bi to bilo vsaj ene dvakrat na vsako zimo. :) 
Kakšne spomine imate na ljudi - kako ocenjujete 
Črnovrščane? 
Za črnovrščane menim, da so vztrajni borci, ki se ne predajo :D. 
Mislim, da so to iznajdljivi ljudje, polni tudi umetniškega navdiha; 
eni ga uporabljajo bolj, drugi manj. Predvsem pa so zelo 
dobrosrčni in pripravljeni pomagat. 
Kateri kotiček na planoti vam je bil oz. vam je danes najbolj 
všeč? 
Adetova klopca.  

Veronika Šenk, prej Rupnik: Nešte-
to ur na rolarjih, kolesih in drevesih 
Živela sem v Zadlogu, do konca srednje šole. Potem me je pot 
zanesla v Ljubljano, domov sem se vračala predvsem za viken-
de. Ko sem živela na planoti, sem bila najbolj aktivna v župniji 
in Zadloški TRMI. Sedaj živim na Zgornjem Jezerskem, tukaj mi 
je najbolj všeč bližina gora. 
Domov se vračam kolikor čas dopu-
šča, povprečno vsaj enkrat na mesec, 
odvisno od vikend dežurstev. Seveda 
bi si želela živeti na planoti. Menim, da 
je odlična lokacija, v stiku z naravo, 
kmetijo, hkrati pa dovolj blizu večjega 
mesta, kjer je možnost zaposlitve,  
trgovine in ostalih stvari.  
Zaposlena sem v ZD Kranj, delam v 
ambulanti nujne medicinske pomoči in 
nekaj v ambulanti družinske medicine. 
Sem aktivna članica GRS Jezersko in 
zdravnica letalka.  
V Zadlogu mi je všeč predvsem nara-
va in veliko možnosti za športne aktiv-
nosti. Osnovna šola je polna vseh 
interesnih dejavnosti. Všeč so mi preprosti ljudje. Spominjam se, da 
sem ob delu  na kmetiji nešteto ur preživeli na rolerjih, kolesih, na 
drevesih. Kot osnovnošolka pa sem pogrešala kakšno aktivnost za 
punce. Verjetno so se sedaj stvari že malo spremenile. 
Črnovrščani so zelo delovni ljudje, gostoljubni in veseli ljudje. Vajeni 
so življenja na kmetijah v hribovskih razmerah. Če bi mogla izbrati, 
kje mi je bilo najbolj všeč, bi rekla, da  na območju Špičastega vrha. 
Lahko bi rekla, da kar vse poti tam okoli, včasih tekaške, pohodne 
ali smučarske....v gozdu najdem mir in moč za naprej.  
Najbolj se spomnim zimskih aktivnosti v Ciguletovi rupi, ko smo 
otroci "s srede" naredili pravi snežni poligon: skakalnico, smučarsko 
progo in druge ovire ter vsako popoldne tekmovali na olimpijskih 
igrah. 

Sedaj delam kot vzgojiteljica v 
dijaškem domu v Št. Petru v 
Rožu na Avstrijskem koroškem. 
Otrok še nimam, veseli me pa 
delo z ljudmi, odkrivanje lepot v 
njih samih, odkrivanje novih 
talentov, poslušanje in 
ustvarjanje dobre glasbe, 
občudovanje stvarstva in branje 
kakšne dobre knjige. 

Marta je doma v glasbenem svetu. 

Klarin, pa tudi Veronikin, Majin in Martin novi dom je pod mogočnimi gorami. 

Imam moža in dva otroka, s kateri-
ma se veselim skupnih trenutkov 
in vsakodnevnih vragolij. Rada 
imam svojo službo in vsakodnev-
ne diagnostične/terapevtske izzi-
ve. V veselja sta mi medicina in 
hribi.  

Foto: Veronika Šenk 

Foto: Shekan iz neta. 
Foto: Osebni arhiv 
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Potem, ko je bila pred leti zamenjana 
streha doma krajanov v Črnem Vrhu, 
je nova lastnica - občina Idrija ugoto-
vila, da je za nemoteno delovanje 
družbenega življenja potrebno opra-
viti še veliko obnovitvenih del, oce-
njenih na 160 tisoč evrov. Ker za ce-
lostno obnovo občina ni imela sred-
stev, se je obrnila na dve večji podje-
tji v regiji, ki sta družno namenili vsa 
pričakovana sredstva. Dom krajanov 
Črni Vrh bo s tem postal osrednji 
protokolarni objekt v občini, ki bo 
namenjen slavnostnim dogodkom 
krajanov, pa tudi poslovnim in dru-
žabnim srečanjem sodelavcev Hidrie 
in Kolektor. Gre za prvi večji dokaz 
sodelovanja uglednih podjetij. 

Spomnimo. Pred leti je KGZ Idrija prodala 
dvorano in nekatere prostore občini Idrija, ki 
je v zameno namenila sredstva za popravilo 
strehe. Upravljavci, člani KUD Sloge so novi 
lastnici nanizali števila dela, ki bi jih bilo 
treba opraviti za sodobno, nemoteno 
spremljanje prireditve, predstave ali filmske 
projekcije. Ker občina ni imela denarja, so 
za donatorska sredstva prosili podjetji Ko-
lektor in Hidria. V zameno za sredstva so 
upravnim odborom obeh podjetij obljubili 
neomejeno uporabo prostorov za poslovna 
in družabna srečanja. Prostor, v kateri tre-
nutno domujejo pevci, bodo preimenovali v 
atelje Hidria, uredili pa jo bodo tudi za na-
men konferenc. Pisarna KUD-a pa se bo 
preimenovala v Kolektor studio. Dvorana 
ostaja istoimenska, prav tako ne bodo spre-
menili imena B'kove sobe. 
Sicer pa bodo za dobrih 160. tisočakov ob-

novili zunanjo fasado, izolirali notranjost, 
znižali strop, uredili talno gretje, zgradili 
garderobo s toaletnim prostorom v zaodrju, 
kupili zmogljiv projektor in montirali premič-
no filmsko platno. Nova bodo tudi okna in 
žaluzije v vseh prostorih doma krajanov, pa 
tudi med-etažna plošča, parket po vseh 
prostorih na 1. nadstropju in ozvočenje. 
Pred bivšo pisarno krajevne skupnosti bodo 
uredili čajno kuhinjo, novost pa bo tudi raču-
nalniška oprema za kvalitetno predvajanje 
filmov in pianino. B'kove sobe in stopnišča 
ne bodo spreminjali. 
 
V občinskih krogih se tudi pogovarjajo o 
preimenovanju zgradbe, v kateri se je v letu 
pred covidom zvrstilo 46 dogodkov. Predlo-
ge zbira občinska uprava, dokončno ime pa 
bodo zbrali na zadnjem zasedanju aktualne 
oblasti, predvidoma septembra 2087. 

PRVOAPRILSKA: Ugledni podjetji bosta združili moči 

Maja Lampe: Najlepše je v domači hiši, z družino in pod 
zeleno lipo. Zanima pa me skrivnostni spomenik! 
25 let sem živela v Zadlogu, ki je zame najlepša vas pod šir-
nim nebom. V tem času sem bila najbolj aktivna v naravi, kjer 
sem rada preživljala svoj prosti čas in imela čas zame. Obi-
skala sem gozdove, kolesarila, tekla in hodila na bližnje hribe. 
Zdaj živim na Gorenjskem, v eni izmed najdaljših vasi v Slove-
niji. Nahaja se pod Krvavcem, vas pa se imenuje Kokra. Če bi 
se peljali na Jezersko, bi se verjetno peljali tudi mimo mojega 
doma.  
Nazaj na planoto se vrnem, ko mi to dopušča čas in družina. Za-
gotovo pa vsaj enkrat mesečno, saj bo moj prvi dom vedno tam. 
Seveda bi si želela večkrat nazaj, tudi živela bi v svoji rodni hiši, če 
bi mi logistično uspelo. Ta želja bo vedno v meni.  
Na planoti mi je bila najbolj všeč razgibanost in narava, pa to, da 
ima 365 dni sonca, da se lahko sprostiš v naravi. Všeč mi je bilo, 
da smo se znali družiti kot otroci, se po cele dneve igrati zunaj in 
izkorostiti otroštvo. Mislim, da to v teh časih več ni tako, ker je 
preveč digitalizacije. Vsi so vsakega poznali in si tudi zaupali. V 
Zadlogu me je motilo je to, da nismo imeli pošte, banke, da osnov-
ne stvari niso bile dosegljive. Da si moral po take stvari v Ajdovšči-
no ali Idrijo. Vsemu ostalemu smo se prilagodili.  
Spomini na ljudi so različni, v glavnem pa dobri in pozitivni. Delala 
sem Pri Hladniku in spoznala skoraj vsakega Črnovrščana in Čr-
novrščanko. Za nobenega nimam slabe besede. Vedno prijetni in 

se danes rada poklepetam z marsi-
kom, če ga le srečam.  
Sama sem imela kar precej skritih ko-
tičkov na Zadloški planoti, kjer sem 
napolnila baterije in sprostila misli. Vsi 
so mi ljubi, sploh poleti, ko je vse diša-
lo po pokošeni travi. Res bi težko izpo-
stavila samo enega. Vsekakor pa v 
domači hiši, med družino in pod doma-
čo zeleno lipo.  
Marsikateri dogodek je ostal v globokem spominu. Od tistih manj 
lepih, do tistih ob katerih mi je se vedno toplo pri srcu. Vsekakor 
pa me še vedno fascinira spomin na enega izmed sprehodov po 
gozdu, ki ga nisem ravno poznala dobro. Med tavanjem sem nale-
tela na precej zanimivo najdbo, sprva se mi je zazdelo da imam 
privid. Sredi gozda sem namreč videla manjši spomenik, zazdelo 
se mi je da je tam nekdo pokopan in da spomenik stoji od druge 
svetovne vojne. Iz spomenika nosem uspela kaj dosti razbrati, 
prekrit je bil z mahom, umazan in zakamufliran. Precej raztresena 
sem se po dolgi poti vrnila domov, povedala prijatelju, nakar sva 
se vrnila in sem bila prepričana, da vem kje ga bom našla. Temu 
ni bilo tako, po gozdu sva namreč tavala skoraj štiri ure, a videne-
ga spomenika nisem našla nikoli več.  

Tukaj mi je všeč narava, od-
maknjenost, in to da je najbližji 
sosed kilometer stran. Všeč mi 
je, da mi pod oknom šumi reka 
Kokra in nas obdajajo hribi. Kar 
mi ni tako všeč je to, da smo 
pozimi 4 mesece brez sonca in 
se moram na sončne žarke za-
peljat z avtom. Sonca sem bila 
prej v Zadlogu deležna 365 dni 
na leto in ga v tem času tukaj 
res pogrešam.  

Delam kot referent za rekla-
macije v podjetju DPD, kjer 
vsakodnevno dostavimo več 
tisoč paketov po Sloveniji. 
Tudi na Črnovrško planoto. 
Po izobrazbi sem inženirka 
logistike. Imam hčerkico in 
partnerja, ki mi lepšata dneve. 
Težko bi se opredelila kaj me 
v življenju najbolj veseli. Sem 
človek narave, obožujem 
sprehode. Obožujem živali in 
rastline, med njimi tudi sobne, 
ki jih zbiram v stanovanju. 
Imam že celo džunglo. Obožu-
jem svojo družino, dobre pri-
jatelje, smeh, hecanje in kavo.  

Foto: Osebni arhiv 

Foto: Osebni arhiv 
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To je zgodba o mladem dekletu, ki se 
je dogajala v letih 1955 in 1956. Te-
daj so bile zime daljše in silovitejše, 
državna ureditev drugačna, odnosi v 
družinah pa neizprosni. Ni pa to vse, 
kar je spremljalo neizkušeno učitelji-
co Majdo Mencinger v na novo zgra-
jeni šoli v Zadlogu, ki še ni imela fa-
sade. Spodaj sta bili dve učilnici, 
zgoraj pa dve učiteljski stanovanji. 
No, stanovanje je za eno železno po-
steljo, mizo, stolom in eno malo  peč 
mogoče prevelika beseda.  
 
Z otroki je pozimi najprej zakurila peč, 
da so se mokri čevlji tekom pouka po-
sušili. Vodo so črpali iz podtalnice – no, 
še aprila so s sekiro tolkli po ledu, da 
so se dokopali do nje. V vasi, ki se je 
pobirala iz grozot druge svetovne voj-
ne, ji je bila domača le pokrajina, ker jo 
je spominjala na njeno domačo, jeseni-
ško pod Karavankami. Tudi zato ji je 
bilo v duši toplo – pogled skozi okno 
stanovanja in učilnice je bil prav roman-
tičen: skoraj planinska pokrajina brez 
hiš, prostrani gozdovi in travniki. Zme-
dlo pa jo je, ker se geografsko ni uspela 
orientirati, a se je v nadaljevanju življe-
nja še kako dobro znašla in našla pri-
ložnosti v pedagoških vodah.  
Čeprav osnovna šola Zadlog ne stoji 
več, nanjo spominja le avtobusna po-
staja, pa zgodbe otrok in učiteljev osta-
jajo. Obiskal sem jo na prijetni lokaciji 
na obrobju Kranja, kjer biva danes. S 
še vedno zelo aktivno in prodorno pisa-
teljico, pesnico in pripovedovalko sva 
se spoznala preko spleta. Dve leti nazaj 
je krajane Zadloga obiskala, rokovala 
se je tudi z nekaterimi bivšimi učenci, 
eden ji je prinesel v upogled svoje spri-
čevalo z njenim podpisom.  

Kdaj ste prišli v Zadlog in kako se 
spominjate teh časov? 
V Zadlog sem prišla avgusta 1955, to je 
bilo po Dornberku moje drugo učiteljsko 
mesto. Od leta 1948 je bila v Zadlogu 
učiteljica Korsič, ki mi je napisala 
pismo, v katerem je opisala kalavrijo z 
iskanjem sobe, saj takrat šola še ni bila 
narejena. Že ko je hotela pobegniti, so 
na neki bližnji kmetiji le našli sobo za-
njo.  
V Zadlog sem prišla po dekretu, na ka-
terega se ni bilo mogoče pritožiti. Bil je 
bolj vojaški sistem – kamor smo bili 
dodeljeni, smo morali iti. V Zadlog sva z 
mamo prišli preko Gorice in Ajdovščine 
z vlakom, od tam pa z avtobusom do 
Črnega Vrha. Naprej pa peš. Ko sem 
prišla do šole se mi je zdela lepa, nova, 
dvorazredna, enonadstropna, ni pa bila 
ometana. Nad razredom sem imela 
sobo, ki je bila velika kot razred. Še 
dobro, da sem imela v Bohinju teto, ki 
mi je priskrbela koruzno ličkanje, za v 
»štrozak« iz žakljevine- za  železno 
posteljo, ki je lepo grelo  in  tudi dišalo.  
Takrat seveda postelje nisi mogel kupi-
ti. 
Zima 1955/1956 je bila menda zelo 
huda. 
Ja, imam zapisano! 12. februarja 1955 
je bilo 150 cm snega. In neverjeten 
mraz! Ker fasada šole ni bila končana, 
sem v sobi -  stanovanju  imela srež, 
led po stenah. Pouk je odpadel le nekaj 
dni, ker otroci niso mogli priti do šole. 
Sicer smo pozimi v razredu skupaj z 
učenci zjutraj najprej zakurili peč. Drva 
so otroci prinašali  iz drvarnice, ki je bila 
za šolo. Ker so otroci v tistem snegu in 
mrazu prihajali od daleč peš in, zanimi-
vo, niso zamujali, ali izostajali, pa so 
svoje  premočene čevlje sušili okrog te 

peči. Potem se 
je pouk lahko 
začel.  
Ne vem, kdaj je 
v Zadlog prišla 
voda. V spominu 
imam, da smo 
imeli za šolo 
odprtino v tleh in 
s pomočjo lonca 
privezanega na 
štrik črpali vodo 
iz podtalnice, še 
v aprilu je bila 
zaledenena, pa 
je bilo treba s 
sekiro narediti 
odprtino. Oh, če  

to povem vnukinjam, izgleda kot da 
smo 1000 let nazaj! (smeh) In tam sem 
prala perilo in rjuhe, da se mi je včasih 
»zanohtalo.«  
Sicer pa je za šolo skrbela Marija Kunc, 
bivša partizanka, v vojni je izgubila eno 
oko. Bila je  hišnica in čistilka, pri njej 
sem bila tudi na preprosti, a dobri hrani. 
Kuhala je tudi za nekatere gozdne de-
lavce, saj v Zadlogu tako kot danes ni 
bilo  ne gostilne ne trgovine. Živela je v 
najemu, pri kmetiji najbližji šoli. Imela je 
majhen »gartelc«, redila je enega praši-
ča in zajce. Imela sem jo rada, ob njej 
sem se počutila domačno, imela je ne-
ko preprosto širino, ostala mi je v hva-
ležnem spominu. Oh, neverjetno! Spo-
minjam se, da je v mojo učiteljsko sobo 
na mizo prinesla razkosane dele praši-
ča zato, ker je bil tak mraz, kot v hladil-
niku. In ta prašič je zelo prav prišel, saj 
smo  bili v tisti zimi dolgo odrezani od 
sveta, iz njega je kuhala juhe, saj dru-
gega kot soli tudi ni imela. Pravzaprav 
je grozila lakota, če bi še dolgo trajala 
naša izolacija. 
Kako je bilo spat v tej hladilnici? 
Tako, da dobiš eno težko angino 
(smeh). Ampak mladost mnogo prene-
se. 
V zimskih šolskih počitnicah, konec 
prvega smestra, sem  odšla  domov na 
Javornik (občina Jesenice). Ko sem se 
vračala nazaj, je avtobus obtičal v  Go-
doviču, ker naprej ni mogel, ker je bilo 
meter in pol snega. Zato sem se  peš 
odpravila do Črnega Vrha, in od tam 
naprej pa v Zadlog. A: Bila je megla do 
tal, do snega, vse belo, a pričelo se je 
temniti, ravnina, ravnina, zame neznani 
kraji, po čudežu, sem vendarle zagle-
dala drobno luč iz šole...Ta pot se mi 

Intervju 

Že učila, čeprav OŠ  
Zadlog še ni bila končana 

Foto: Arhiv Jošta Rupnika 

Majda Mencinger 
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Intervju 
zdi,  je bila eksistenčno nevarna zame, 
ker v onem zasneženem brezpotju, ni-
sem vedela, kam. Ko sem vendarle 
srečno prišla do šole,  sem bila res ve-
sela. Take zgodbe se ohranjajo, ker se 
zdijo neverjetne. Pa tudi: ko sem pred 
dvema letoma obiskala te kraje, sem se 
prijetno začudila, kako so se razvili. 
Koliko dogodkov imate, kako živi kultu-
ra pri vas, kako urejene in lepe so kme-
tije! 
Kakšne razrede ste imeli? 
Tedanja osnovna šola je bila sedemlet-
ka in v dvorazrednici OŠ Zadlog je bil 
kombiniran pouk:  Jaz sem učila 5.,6.,7 
razred dopoldne, drugi razred popol-
dne. Kolegica pa 3. 4. razred dopoldne, 
prvi  pa popoldne.  Starejših učencev ni 
bilo veliko, a to je bila generacija vojne, 

ko ljudje niso imeli veliko otrok. Medtem 
ko je bilo ta malih veliko več, cel razred 
je bil poln in vsi so bili lepo napravljeni. 
Videlo se je, kako so imeli »novi starši« 
več upanja in več otrok. Zvečer  sem 
pisala snovne priprave pozno v noč na 
pouk za naslednji dan, kajti učni načrti 
so bili enaki za vse šole ne glede na 
organizacijske oblike.   
Kako se spominjate otrok? 
V več kot polstoletni časovni odmaknje-
nosti, ostajajo le posamezni okruški 
spminov na dogodke in posamezne 
učence.  
V šolo so hodili redno, ne glede na to, 
da so nekateri prihajali – peš od daleč. 
Z disciplino ni bilo težav.Nekateri starej-
ši učenci so zjutraj navsezgodaj  doma 
vse v hlevu postorili, a  niso zamujali 
pouka.  V drugem razredu je bil večni 
ponavljalec, epileptik, ki je zdrdral poš-
tevanko na pamet, najpomembnejši 
matematični cilj drugih razredov, s či-
mer je prekašal druge. Večkrat  ga je 
med poukom vrglo po tleh, bil je večji in 
močnejši  od »drobiža« sošolcev in so-
šolk. Otroci so bili neverjetno pogumni,  

ko ga je metalo , so ob steno umaknili 
mize in stolčke in čakali, da so se krči 
umirili. Ne bom pozabila njegovih veli-
kih vlažnih oči, kot da  po napadu prosi 
odpuščanja za težavo, ki nam jo je pov-
zročil.  Iz  sedmega razreda se spomi-
njam odličnjakinje, morala bi iti študirat 
dalje, a se to  žal ni moglo zgoditi;  iz 
šestega razreda, v katerem je bil edini 
učenec droben tih fant, prihajal je s pla-
nine, kjer je bil pri stricu pastirček, se 
do današnjega dne spominjam njego-
vega stavka iz šolske naloge z naslo-
vom: »Kaj je lepo? Lepo je, ko se zju-
traj rosa sveti na smrekovih iglicah in je 
vsa smreka srebrna«. Šesti razred! 
Ne glede na to, da  smo bili učitelji nižje 
organiziranih šol  prepuščeni samim  
sebi, se ni zgodilo, da bi šla v šolo brez 

priprave. Včasih se je govorilo o t.im. 
pedagoškem erosu ... Kaj pa danes? 
22 let ste bili stari, ko ste prišli v 
Zadlog. S kakšnimi pričakovanji ste 
prišli? 
Učiteljišče nas je zelo pripravilo na to, 
da moramo prevzeti vso odgovornost, 
kljub temu, da smo bili še najstniki, 
večinoma dekleta. V moji generaciji je 
bilo kar šest paralelk, maturirali smo   
1953.leta. Tedaj je zelo primanjkovalo 
učiteljstva, zlasti na Primorskem. Hra-
nim sličico mnogih deklet, ki stojimo na 
stopnišču občine Nova Gorica, kjer smo 
javno prisegle poklicu in domovini. Ta-
ko sem hitro prišla do poklica in zasluži-
la svoj denar.Bili so težki časi  za 
»navadne« ljudi, saj smo se vsi od voj-
ne pobirali. Mogoče kmetije niso čutile 
toliko pomanjkanja, ker so  imeli vsaj 
svojo hrano , v mestih in industrijskih 
krajih, je tudi te primanjkovalo...Seveda 
sem tako mlada pogrešala družbo so-
vrstnikov,zabave, pa tudi v strokovnem 
smislu ni bilo mentorjev.  Kasneje sem 
potem iz Zadloga odšla na študij na 
Univerzo, a še prej so me premestili v 

še hujše učiteljske  »rovte«, Otalež nad 
Cerknim, od koder sem po dveh mese-
cih z mnogimi težavami  birokratske in 
politične narave, bila odpuščena iz 
okraja Gorica , v okraj Kranj. V Kranju 
sem dobila  štipendijo za študij. Ko sem 
stala pred Univerzo na Kongresnem 
trgu, so mi pritekle solze sreče...Tedaj 
je bil za učiteljico s štiriletnim učitelji-
ščem na univerzo ogromen preskok! 
Danes je samoumevno, da je za tako 
zahtevni poklic potrebna visokošolska 
izobrazba. Po zaključku študija sem 
delala na področju predšolske vzgoje.  
Kako pa ste sodelovali s krajani in 
starši?  
Tako kot danes so bili tudi takrat pred-
pisani roditeljski sestanki, a jih ni bilo, 
pa tudi t,im. govorilnih ur, ne. Pač pa se 
spominjam proslave za državni praznik 
na eni od večjih kmetij, ki so dali na 
razpolago »hišo«. Dekleta 7. razreda 
so  uredile in okrasile prostor, poribale 
tla, proslavo smo zelo resno vzeli,obisk 
staršev in drugih je bil kar velik. 
V eni kmetiji, ki je imela harmonij,so 
prijazno odprli vrata, kjer sem poskuša-
la ustanoviti moški oktet, (na šoli ni bilo 
nobenega glasbila), a želje,razen nekaj 
vaj, žal nisem uresničila.Skladatelj in 
profesor Slavko Mihelčič je imel zelo 
dober pouk glasbe na učiteljišču, razen 
tega je ostalo v meni nagnjenje do nje 
po očetu  pevovodji pri nekdanji Svobo-
di v mojem domačem kraju,  on je pa-
del  kot talec 1942.l. v Dragi pri Begu-
njah. Takrat nisem vedela, kako hude 
vojne preizkušnje je pretrpelo črnovrško 
območje... Naša vojna generacija je 
doživela mnogo hudega, a življenje je 
moralo iti v miru dalje... Zadložani so 
bili prijazni do mene, mi pomagali 
(mleko in drugo). Na internetu včasih 
pogledam vasico, s prelepimi domačija-
mi, lepo naravo, etnološko zanimivo, in 
sem ponosna, ker sem bila nekoč v 
svoji mladosti tu.    
Kako ste v vrhuncu mladosti zdržali 
v osamljenem Zadlogu? 
Pisala sem pisma na mnogo strani . 
Zlasti mami in dr.Ivi Šegula svoji zelo 
dobri učiteljici strokovnih predmetov na 
učiteljišču. Naročena sem bila na dnev-
ni časopis, radia nisem imela.Dve leti 
pa hitro mineta...  
Pa še to – zelo všeč mi je bila narava, 
tišina, čist zrak dišeč po planinskem 
rastlinju, popolno nasprotje od jeseni-
škega rdeče prašnatega od železarne.  
Enkrat pa ste se vseeno skrivaj vrnili 
domov.  
Ja, bil je »krizni« neki četrtek. Ob četr-
tkih ni bilo pouka, drugi dnevi v tednu, 
vključno s soboto, so bili delovni dopol-
dne in popoldne.  Kar pobegnila sem  
domov k mami, ji potožila, da mi je hu-
do, da grem raje v fabriko delat. Mimo-
grede, ko vprašujete o mladosti v teh 

Zadlog 1948/49. 1. in 2. razred 

Foto: Arhiv Majde Mencinger 
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Prvič na Triglavu 

zahtevnih pogojih, iz današnje 
vednosti lahko rečem: mladost je 
kljub zunanji moči  - duševno 
zelo občutljiva in ranljiva! No, če 
se vrnem k moji zgodbi – moja 
mati se tedaj ni zmedla! Poslala 
me je nazaj, še prej pa sva odšli 
v Radovljico k znancu, vplivnemu 
v politiki, da je telefoniral k načel-
niku za šolstvo v Gorico. Prosila 
ga je, da me ne bi kaznovali, ker 
sem ušla. In ko sem prišla do 
tega načelnika, po videzu ni bil iz 
pedagoškega poklica, je zelo 
strogo nastopil: »To vam povem, 
tovarišica! To se učitelju ne sme 
zgoditi! To je bilo prvič in zad-
njič«. Jaz pa v jok ... Ja, kriza!   
Iz Zadloga preko Otaleža pa na 
študij v Ljubljano ... 
Jaz imam na sam poklic, izkušnjo 
in na te otroke neverjetno lepe 
spomine. Tudi zato sem bila zelo 
motivirana za študij pedagogike. 
Če so prišli študenti neposredno 
iz gimnazije, niso imeli pojma o 
pouku, učencih, niti o tem, kako 
se dela. In to je bila moja velika 
prednost, velika praksa, predpri-
prava za študij. 

Lovrenc Habe 

Javornik nima več prebivalcev 
Poleti je umrla je še zadnja prebivalka Javornika,  
Medvedova Milka—Ljudmila Čuk.  
Rodila se je 1. avgusta 1921 na Javorniku, kjer je skoraj samostoj-
no živela tudi v zadnjih poletjih življenja. Ob 100. letnici so jo obi-
skali in čestitali tudi planinci.  
Leta 2019 je sodelovala tudi v filmu Prosti čas nekoč. V njem je 
povedala, da je zelo rada plesala s številnimi planinci v koči, tudi 
tedaj, ko je na Javorniku prvič zasvetila električna luč.   
Leta 2016 je prejela priznanje KS Črni Vrh za izjemno življenjsko 
moč.  
V mladosti so na domačiji gojili krave in ovce, sejali žita, pridelovali 
lan, sadili krompir in peso. Zimski dnevi so bili v znamenju suhe 
robe in pletenja toplih volnenih oblačil. 

Bila je zadnja nedelja v avgustu. Po kosilu smo se z bratom Lovrencom in z bra-
tom Srečkotom odločil, da gremo na Veliko peč nad Črnim Vrhom. Na vrhu smo 
ulovili lep razgled in opazovali dež… Ko smo se vračali nazaj, sem vprašala Lov-
renca, kdaj gremo na Triglav? Enkrat namreč sva že bila namenjena gor, vendar 
skupaj z manjšo skupinico. Takrat nas je vreme, natančneje močni sunki vetra, 
presenitilo, zato takrat nismo prišli do vrha. Lovrenc je le hip razmišljal in dejal, 
da ima vikend, ki prihaja prost, tako smo se odločili, da gremo v Julijske Alpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila sva vse potrebno in se v petek popoldne iz Kopra odpeljala proti Kranju, se-
veda brez kavice ni šlo. To sva si naročila na Kozini, kjer sva poskusila tudi sladoled 
nasproti bara. Ne priporočava ga, saj je brez okusa! Kljub temu sva pot nadaljevala v 
Kranj, kjer sva prespala ter se tako zjutraj ob 4.30 odpravila od doma.  
Na Pokljuki sva pustila avto ter se ob 5.40 odpravila z lučko na glavi na našo najvišjo 
goro. Hodila sva hitro ter tako tudi hitro prišla do planine Konjščice.  Po dobrih dveh 
urah sva prišla na našo prvo počivališče in sicer v kočo Valetina Vodnika. Popila sva 
čaj, kavo za dobro jutro pojedla sendvič ter odšla dalje. Vreme je bilo kot nalašč idealno 
sončno ter zgodnje jutranje ure so bile kot naročene.  
Prišla sva do koče Planika, kjer sva imela tudi rezervacijo za prenočišče. Ker pa je bilo  
vreme idealno in midva hitra, sva se odločila, da kreneva do Triglava in če nama bo 
uspelo, lahko potem prideva nazaj dol ter lahko rezervacijo za prenočišče odpoveva.  
Po zadnjem delu, kjer sva se držala tudi za kline, sva pred meglo uspela priti na 2864 m 
visoko goro. Občutki so bili res lepi, saj tega ne doživiš vsak dan. Na vrhu se zavedaš, 
da to ne uspe vsem. No, meni je uspelo tako kot Lovrencu, le da je njemu uspelo že 
osmič. Na vrhu me je Lovrenc seveda krstil in to kar z USB kablom, malo bolj moderno. 
Tako sem postala prava Slovenka. 
Ko sva se okoli 12. ure že odpravljala v dolino proti Planiki, naju je dočakala megla, kar 
je bilo super, saj tako sonce ni nabijalo in ni bilo vroče. V Vodnikovem domu sem odšla 
po kavici. Med tem časom mi je Lovrenc v torbo podtaknil kamen kot zaključek krsta. 
Vendar ker sem iz torbe vzela še piškote, ki sva jih vzela s sabo, sem takoj v torbi za-
gledala kamen ter ga nemudoma z nasmehom na obrazu odstranila ven iz torbe.  
Mimo planine teče slap, kjer sva se z Lovrencem ohladila ter tako malo naprej najino 
pot tudi zaključila. Ob 17. uri sva bila na Pokljuki pri avtu, na katerem so redarji pustili 
listek ter na srečo ne obvestila v zeleni ali pa celo rdeči vrečki.  
Ker sva imela čas, sva se odločila, da greva ob poti domov še nekam pojest. Ustavila 
sva se pri Žaklju na Kalcah, v obcestni gostilni, kjer sva jedla odlični pici. Tako sva naji-
no popotovanje tudi zaključila ter se odpeljala domov. 
Bila je lepa izkušnja, vreme je bilo super, turistov pa ni bilo veliko.                Elizabeta Habe 

Video novice 
TV Zadlog in 

domači filmi na 
enem mestu! 

Spomini 

Foto: Loli Jegulija  

Foto: PD Javornik 

V vseh Habetovih novicah 
je bilo govora  tudi o  
Črnovrškem placu. Tokrat 
namerno nič. 
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Intervju 

Zakaj 20. marca na Triglav?   
Gore imajo pozimi res svoj čar. Zahtev-
nost ture je veliko večja kot poleti in 
posledično je ogromno več adrenalina. 
Prav ta pa me žene sredi zime v viso-
kogorje.  
Kje na poti so bile največje nevarno-
sti?  
Največja nevarnost je bila prav na ome-
njenem zelo strmem vzponu na mali 
Triglav, saj je bil ponekod led, nekje pa 
je bil sneg zelo mehak. Tu je pravilno 
znanje uporabe zimske opreme zelo 
pomembno. Na tako veliki strmini mora 
biti res vsak korak premišljen. Ker 
imam ustrezno znanje in imam za seboj 
več zimskih vzponov, me ni bilo strah.  
Kdaj si začela hoditi v hribe in gore? 
Zakaj si se odločila za to? 
V gore sem začela aktivno zahajati 
pred tremi leti. Vedno pravim, da se 
pravi užitek začne nad 2000 m. Tam se 
res sprostim in imam čas samo zase. 
Vedno si vzamem ogromno časa za 
turo, če je zelo dolga sem na poti od 
jutra pa skoraj do večera. Predstavljajo 
mi vedno nove izzive in me ženejo višje 
in višje.  
Imaš raje družbo ali se na ture poda-
jaš sama?  
V gore grem vedno 
sama. Všeč mi je, da 
imam svoj tempo in 
da si lahko izberem 
dolžino in težavnost 
ture kot jo želim, ne-
bom pa rekla da v 
družbi ni lepo. Paše 
tudi to kdaj. Sicer pa 
ko greš sam, se po-
navadi vedno najde 
kakšna družba vsaj 
za delček poti. Spoz-
navanje novih ljudi z 
istimi interesi pa je 

vedno super.  
V tej jeseni in zimi se lahko pohvališ 
s številnimi vrhovi ... 
Začetek jeseni sem bila v Dolomitih na 
tritisočaku Piz Boè, z zimskimi vzponi 
pa zaenkrat ostajam še pri nas doma. 
Kot so Viševnik, Mala Mojstrovka, Be-
gunjščica, Skuta, Vrtača, tudi samo 
Kredarica, saj sem planirala vzpon na 
Triglav, a mi razmere niso dopuščale. 
Včasih je potrebno tudi tik pod vrhom 
obračati, saj te gora tam počaka.  
Trend med "vplivneži" je, da gredo 
na vrh gore in tam prespijo. Kako 
gledaš na taka početja? 
Prenočitev na vrh gora se mi zdi izre-
dno zanimivo početje, sploh pa zimsko 
bivakiranje. Naslednje leto, ko bodo 
spet termini imam v planu obisk tudi 
takšnega tečaja in to na lastni koži tudi 
prizkusiti. Ne dvomim, da bom potem to 
tudi prakticirala.  
Si samouk, ali si se kje učila varne 
hoje v gore? 
Opravila sem tečaj varnega gibanja v 
gorah pozimi. Mislim, da bi moral to 
opraviti vsak, ki se poda v gore v zim-
skem času, saj te tam naučijo pravilne 
uporabe zimske opreme in seznanijo z 

vsemi nevarnostmi. Prav tako se preiz-
kusiš s padci na snegu in prakticiraš 
ustavljanje s cepinom. Skratka pridobiš 
veliko koristnega znanja.  
Kako primerjaš svoje življenje pred 
npr 5. leti in danes? 
Življenje se je kar spremenilo. Sploh 
zadnje čase, ko res dajem prednost 
športanju. Trenutno delam tudi tečaj 
športnega plezanja, kar je res še ena 
moja velika strast. V bližnji prihodnosti 
pa si želim združiti plezanje in gore, 
zato se imam namen vpisati v alpinistič-
no šolo. Ampak to pride s časom, do 
takrat bom še nabirala izkušnje.  
Kam boš v prihodnjih mesecih in 
letih še šla - imaš kakšne konkretne 
želje? 
V prihodnje želim obiskati čimveč slo-
venskih dvotisočakov. Začetni plan je 
bil, da osvojim prav vse in k temu tudi 
strmim. Letos poleti bom nadaljevala z 
naslednjimi tritisočaki v Dolomitih in 
nato poizkusila še Avstrijske vrhove. 
Dolgoročni cilji še niso jasno zastavlje-
ni, saj se moram v veliko stvareh pove-
zanimi z gorami še preizkusiti in prido-
biti znanje. Vem pa to, da vedno višje. 

Lovrenc Habe 

Kam? Ne vem. A čim višje! 
Ne zgodi se, da bi sredi marca gledali sveže fotogra-
fije z vrhov gora, kaj šele s tistega, najvišjega Slo-
venskega. A prav s temi je svoje sledilce na družab-
nih omrežjih presenetila Črnovrščanka Aljana Kavčič, 
velika ljubiteljica adrenalina. Morda ji je bil prav zato 
najbolj všeč vzpon iz Kredarice na Mali Triglav, ki je v 
zimskih časih še toliko bolj zahteven, tudi pot naprej 
po grebenu je zaradi prepadov izjemna. »Občutki na 
vrhu pa fenomenalni,« pravi Aljana, s katero sem se 
pogovarjal le dan po osvojitvi očaka.  

Foto: Osebni arhiv  

Foto: Osebni arhiv  



____________________________________________________________________ 

14  |   september 2022—15 let 

Vsi potrebujemo razvedrilo 
Križanka je nastajala 
med tem, ko mi je 
mami težila, naj po-
metem po kuhinji. 
Pač, ne bom pometal 
po kuhinji! Če bi se 
sam tega spomnil, z 
veseljem pometem 
celo našo veliko hišo. 
Tudi na podstrešje 
grem! Ampak, če mi 
ona to ukaže tega ne 
bom naredil, ker do-
bim odpor. To je po-
jav, ki si ga ne znam 
razložiti.  

Znam pa vsebinsko 
bogato križanko nare-
diti, ki se navezuje na 
naše kraje, ljudi in 
dogodke. Rešitev 
skoraj vseh ugank 
najdete med članki 
tokratke številke 
novic.  

Obilo obujanjev spo-
minov vam želim, 
otroci pa lahko z malo 
domišljije pobarvajo 
bikca kolesarja in 
bikca planinca.  

 

 

Čas samoizolacije 

Pripravil: Lovrenc Habe 
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ZGODBA IZ BETINE 
SKRINJE 
Vse se je začelo na počitnicah kjer je 
Mihova mama s še tremi sinovi Gregor-
jem in Štefanom odšla na morje. Otroci 
so bili trojčki, stari pa so bili skupaj 27 
let. V morju so se igrali igrico kdo prvi 
najde risanega junaka Spužija Kvadrat-
nika ki živi pod morjem.  
Štefan je bil v iskanju izgubljenih pred-
metov najboljši! Nazadnje, ko je mama 
iskala ščipalec za nohte, ga je prav on 
našel in sicer v škatli med zdravili.  Zelo 
neobičajno, ali pa ko matere ni bilo do-
ma, so iskali piškote - prav tako jih je 
on našel in to v sušilcu, poleg pralnega 
stroja. Gregor se kljub temu ni vdal saj 
je vedel, da lahko on najde Spužija 
Kvadratnika, saj je kot najhitrejši v raz-
redu na zemljevidu našel kraj Idrijski 
log. Iskali so ga povsod—pod vodo, 
med koralami, jatami rib, med ogromni-
mi algami… Gregor se je odločil, da bo 
šel k materi, njegova brata pa sta ga še 
naprej iskala. Materi je Gregor zaupal, 
katero igro se igrajo, ker pa je mati ve-
dela, da lika iz risanke ne morejo najti, 
je fantom naročila, naj gredo v trgovino 
ter tam nadaljujejo z iskanjem. Le Miha 
se je odločil, da bo odšel v trgovino ter 
tam iskal po policah, med hladilniki ter 
tako prišel do skrinje kjer ga je našel!  
Iz trgovine je prišel ves nasmejan s šti-
rimi sladoledi v obliki Spužija Kvadrati-
ka v roki. Brata sta bila presenečena, 
da mu je uspelo, mati pa jim je poveda-
la, da risani junaki niso resnični ter pri-
pomnila: »Ko izgubiš ali pa iščeš kak-
šno izgubljeno stvar, je najlažje da po-
gledaš samo tam, kjer je in boš našel.« 

ZGODBA IZ JORDA-
NINE SKRINJE 
Pisalo se je leto 2007, ko so se še otro-
ci igrali s kobilicami in v rokah niso imeli 
vsak svojega telefona. Marsikdo bi re-
kel, da so to bili zlati časi. 
Nekega oblačnega septembrskega dne 
leta 2007 so se prijatelji Bojan, Marko 
in Tijan odločili, da gredo na bližnji hrib 
Špičasti vrh. Med potjo so se pogovar-
jali in zabavali.  Kar naenkrat pa je za-
čelo močno deževati! Oni  so se odloči-
li, da bodo kljub dežju odkorakali do 
vrha. Na vrhu so bili ponosni nase, saj 
so izpolnili svoj cilj. Čez nekaj minut so 
odšli nazaj domov. Takrat so bile mame 
zelo jezne saj so se vrnili domov vsi 
mokri.  

Točno 14 let pozneje so se isti prijatelji 
zmenili, da grejo na Špičasti vrh. Med 
potjo je vsak v roki imel svoj  telefon in 
med sabo se sploh niso pogovarjali. 
Prišel je rahel dež in odločili so se, da 
se obrnejo in grejo nazaj domov, vsak 
je v svoji roki s telefonom dokumentiral 
za različna socialna omrežja, kako so 
žalostni in kako jim vreme ni bilo usoje-
no da bi prišli na vrh hriba. 
Časi se spreminjajo in z njim tudi ljudje. 
 

ELIZABETA O KRA-
LJICI ELIZABETI 
Meni je moja mati pri rojstvu dala 
ime Elizabeta. Bi kdo vedu, zakaj?   
Js tega vzroka tudi nisem vedla. Vem 
pa, da ko sem v Google prvič napisala 
ime Elizabeta je najprej na ekranu pri-
kazalo kraljico Elizabeto. Najprej nisem 
vedla, kdo bi lahko to bil, potem pa sm 
ugotovila da je to kraljica Elizabeta!  To 
je bilo, ko sem prvič z bratom iskala po 
Googlu, mogoče v 6. ali  7. razredu. 
Zanimalo me je, zakej je kraljica. Ter 
kaj ona sploh dela, sej ne rabi nič delat, 
če  je kraljica. O njej sm največ izvede-
la pri pouku angleščine. Recimo zani-
mivosti: prvo elektronsko sporočilo je 
poslala leta 1976, upodobljena je bila v 
več kot 100 filmih… Recimo jaz se 
spomnim, ko so jo upodobili v risanki 
groznega Gašperja ter v risanki Minioni.  

O kraljici po pravici js ne vem dosti. 
Vem pa, da je njeno srce končalo biti v 
njenem 96. letu, kar so že res lepa leta. 
Mogoče bi kdo že rekel, da celo preveč. 
Si predstavljaš da bi vsi živeli do 90. 
leta? 

Zgodbe 

So. A 
se 

priporočamo 
za 

prispevek. 

Hvala! 

A so 
novice 

zastonj? 
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FRANCKA OGRIČ prihaja iz Črnega 
Vrha nad Idrijo. Je stara znanka čip-
ke in klekljanja na črnovrškem. Pri 
svoji visoki starosti – kmalu jih bo 
90, še vedno sede za bulo in kaj 
skleklja. Njen dekliški priimek HLA-
DNIK  je zaznamovan tudi s kleklja-
njem, saj kleklja že od malega. Spo-
mini na mladostniška leta klekljanja 
so zelo lepi, ker je rada klekljala in ji 
je klekljanje veliko pomenilo.  

Klekljanja se 
je naučila 
doma pri 
svoji mami. 
Njena mama 
je bila izurje-
na v ročnih 
spretnostih. 
Bila je šivilja, 
šivala je ažu-
re pa tudi 
vezla je na 
šivalni stroj. 
Francka za 
šivalni stroj ni 

smela, ker je bil v hiši dragocen pripomo-
ček. Je pa zato že zelo zgodaj sedla za 
bulo, še pred 10 letom starosti. Po zaklju-
čenem petem razredu osnovne šole je od-
šla v nižjo gimnazijo v Idrijo. Tu  se je  vpi-
sala v čipkarsko šolo in začela svoje zna-
nje klekljanja izpopolnjevati. Obiskovala jo 
je dve leti. To je bilo od leta 1948 do leta 
1950. 
V svojih mladostniških letih je največ kle-
kljala doma, po sosednjih hišah, kjer so se 

klekljarice zbirale, družile 
in razvijale zdravo tek-
movalnost klekljanja. Bili 
so časi, ko ženske niso 
bile zaposlene in so si 
kaj malega s tem tudi 
prislužile. Klekljale so le 
v zimskem času, saj 
poleti se je delalo zunaj. 
Srečanja klekljaric so 
potekala ob večerih po 
hišah »pr Grof, pr 
Mark« in  v kasarnah, 
kjer zdaj stoji tovarna 
Prebil, ter so trajala 
pozno v noč. V kasar-
nah je takrat živelo kar 
nekaj družin, med njimi  
je bila tudi družina z 
veseljem do klekljanja. Ob druženju s 
prepletanjem niti so se klekljarice učile 
druga od druge, se spodbujale in zgodilo 
se je  marsikaj zanimivega. Veliko je do-
godkov, predvsem tistih, povezanih z med-
sebojnim tekmovanjem v količini skleklja-
nega vzorca, saj klekljarica ob nedeljah ni 
smela sesti za bulo. 
Bila je članica idrijske klekljarske zadruge. 
Francka je bila pri svojem delu najbolj 
uspešna, če je tekmovala sama s seboj. 
Postavila si je normo, koliko mora sklekljati 
v določenem času. Največ je klekljala  prte, 
rjuhe in cele klekljane prtičke po naročilu 
turistov, ki so takrat zahajali v Črni Vrh. 
Izdelava velikih prtov ji je vzelo veliko časa, 
zato je mnogokrat klekljane potegnila poz-
no v noč. Največ izdelkov je prodala v stari 
Gorici, v trgovini pri Krajnerju. Tam  je dobi-
vala vzorce in naročila kaj mora narediti. V 

Gorico je odhajala z 
rednim avtobusom, ki je 
bil vedno poln idrijskih 
klekljaric, ki so iskale 
zaslužek v sosednji 
Italiji. Plačilo ni bilo 
slabo in kot mlada pun-
ca si je v Italiji za ta 
denar lahko privoščila 
tudi kakšne čevlje, krilo 
oziroma konfekcijo, ki 
jo v takratni naši Jugo-
slaviji še ni bilo dobiti. 
Ob prejetem plačilu  je 
vedno kupila tudi riž, 
kavo, prašek,… česar 
se pri nas ni dobilo. 

Kasneje se je trgovanje s čipko preselilo 
kar k Francki na dom. V hišo je začel 
prihajati možakar iz Italije in prinašal 
razna naročila za čipke. Kar je potrebo-
val, je naročil. Najpogosteje namizne prte 
za 12 oseb, rjuhe in manjše prtičke. Prine-
sel je sukanec in vzorce, ženske pa so 
klekljale ter dobile kakšno liro. Bilo je ob-
dobje razcveta in cenjenosti čipke.  
A vsakemu vzponu sledi padec. Tako se je 
dogajalo tudi s čipko in njeno prodajo. Od-
kupa na domu ni bilo več in Francka se je s 
čipko čez mejo podala kot »švercarka«. Pri 
tem so ji pomagali sorodniki ob meji, ki niso 
imeli takšne omejitve prehoda kot ostali 
državljani. A, žal, je čipka pričela zgubljati 
tudi na vrednosti. 
Lepe spomine ima na učiteljico kleklja-
nja Mileno Vončina. Njune življenjske 
niti so se začele prepletati  v  nižji gim-
naziji v Idriji.  Dve leti sta bili sošolki, 
kasneje sta šli vsaka svojo pot in se 
ponovno srečali na OŠ Črni Vrh, leta 
1962, kamor je Milena prišla kot prva 
učiteljica klekljanja. Francka je na šoli 
opravljala delo snažilke in se z Mileno 
dnevno srečevala. Rada je z njo poklepeta-
la, se z njo posmejala ter pogledala prekra-
sne izdelke, ki so nastajali v čipkarski šoli.  
Francka se klekljanja ni nikoli naveličala. 
Danes kleklja za svojo dušo, za sprostitev, 
za oddih. Je članica Društva klekljaric idrij-
ske čipke, sekcije Črni Vrh – Godovič.  
Ob vsaki postavljeni buciki, se spomni kaj 
zanimivega iz njenega klekljarskega življe-
nja. Spominov je mnogo in dragoceni so. 
Marija Rupnik Hladnik, Lovrenc Habe 

Bilo je nekoč ... 

Film: Klekljanje  
na Črnovrškem, 2022 
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Arhiv Francke Ogrič 

Ob 15 letnici Habetovih novic 
13. september 2022 je dan, ko je novi britanski kralj Karl III. znorel, ker 
mu je njegovo nalivno pero popacalo roko. V Istri so divji prašiči razdeja-
li še en vinograd, Marta Kos je odstopila kot podpredsednica Gibanja 
Svoboda, v Loški dolini pa je pomanjkanje pitne vode še kar trajalo.  
 
Iz Zadloga pa smo v svet preko Youtuba poslali film Covid-19 na podeželju: 
Črni Vrh nad Idrijo, preko TV Arena pa sveža filma: Večni prah spominov in 
Klekljanje na Črnovrški planoti. Na Facebook strani Trnovski maraton pa ste 
lahko sodelovali v nagradni igri, trije srečni nagrajenci so bogatejši za simpa-
tične in uporabne nagrade.  
Tudi v nadaljevanju življenja bodo novice izhajale predvidoma enkrat letno. Če 
bi radi brali o kakšnih specifičnih temah oz. vas kakšno področje življenja na 
planoti zanima, oz. poznate kakšnega človeka, ki razmišlja in dela drugače, 
vas vabimo, da nam to sporočite! Naslov je znan: lovrenc.habe@gmail.com.  

Hodila je klekljat od hiše do hiše 

Foto: Arhiv Arena TV 


