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Kaj je pred nami?
Povsem nov časopis. Berete poskusno številko Hrastovega
lista, ki želi postati vaš časopis. Hrastov list želi zajeti dogajanje v občini Hrastnik, pokazati na vse zanimivosti, ki so se
odvijale in na vse, ki prihajajo. Veliko je dogodkov v vaši
bližini, za katere morda niste vedeli. Tudi zanimivih ljudi,
društev, krajev in posebnosti. Če jih obelodanimo, pridobijo na vrednosti.
Da ne bi govorili le o tem, kakšen bi lahko bil tak časopis,
vam pošiljamo poskusno številko. Upamo, da boste časopis
v prihodnosti z zanimanjem brali in ga morda tudi obogatili
z vašimi prispevki, prispevki vaših društev, nasveti ali namigi,
kaj je novega in kaj še zanimivega. Časopis se želi razvijati
in rasti. Izhajati želi petkrat letno, želi priti brezplačno v vsa
občinska gospodinjstva, urejal in izdajal pa ga bo Mladinski center Hrastnik.
Zakaj? Zato ker tak časopis manjka, v občini pa so
mladi, ki znajo pisati, si želijo ustvarjati, rasti in prispevati svoje delo za skupno dobro. To ne pomeni, da lahko objavljajo le mladi. Želimo si sodelovanja vseh generacij. Upamo,
da se nam pridružijo novi sodelavci, občasni ali redni. :)
Tokrat lahko ponudimo bogato bero. Poleg intervjuja z županom Miranom Jeričem, ki je osvetlil preteklo leto in se ozrl v prihodnjega, sta tu še intervjuja z
dvema Hrastničanoma, Andrejem Orožnom, uspešnim
gospodarstvenikom in prejemnikom zlate gazele, ter Mihom Halzerjem, svetovnim podprvakom v gorskem kolesarjenju. Preberete si lahko tudi, kaj se je dogajalo na
občinski seji, kaj menita izbrana občinska svetnika in kako
se razvija projekt občinske strategije 2012–2020. Pogledali
smo si obnovljeno staro kaščo v Šavni Peči, izbrskali nekatere zanimive anekdote našega znanega rojaka Antona
Sovreta in opisali, kako se lahko peš odpravite po njegovi
poti na Kovk.
Z veseljem smo pokazali, kakšni bodo prostori Mladinskega centra Hrastnik,
ki bodo kot središče za mlade kmalu oživeli. Iz arhiva smo izbrskali hrastniško zanimivost izpred več kot sto let in se podali na oddaljeno Tajsko. Odstrli pa smo tudi
nekatere socialne stiske, ki v decembrskih dneh pridejo še toliko bolj do izraza. Na
srečo je dobrodelnost vrlina številnih posameznikov in organizacij v občini, kar se
kaže v mnogih dobrodelnih iniciativah.
Poleg prispevkov o nedavnem dogajanju v občini seveda ne manjka nagradna križanka, lahko pa si preberete tudi, kam na kakšen dogodek v decembru.
Včasih si mislimo, da se nič ne dogaja, a velikokrat niti ne vemo, da so okrog nas
tudi dejavni in iniciativni ljudje. Ne le v decembru, ampak tudi sicer. Posamezniki,
društva in zavodi so za konec leta pripravili raznolike in pisane dogodke. To želimo
podpreti in podpirati. Vsem, ki smo jih v množici in naglici spregledali, se že vnaprej
opravičujemo in upamo, da nas o svojih dogodkih v bodoče obvestijo. Vabljeni
torej na druženje! In prijetno branje!
Z lepimi pozdravi in željami v bližajočem se novem letu!
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Davorin Peršič, urednik
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MIRAN
JERIČ

župan občine
Hrastnik

Bliža se konec leta in to je dobra priložnost za različne analize, ocene preteklega dela, predvsem pa za zaobljube in kovanje načrtov za prihodnost. O tem, kje je in kam je usmerjena občina Hrastnik, smo se pogovarjali z
županom Miranom Jeričem.
Slovenijo so nedavno prizadele hude poplave in
deževje – tudi nam vodne
ujme žal niso prizanesle
– kakšna je škoda v Hrastniku?
V občini Hrastnik se je na
novo sprožilo sedem zemeljskih plazov. Ponovno
pa so postali aktivni trije
stari plazovi. Veliko škode
smo imeli na lokalnih cestah in javnih poteh, ki so
še makadamske. Največja
škoda cestne infrastrukture
je bila na lokalni cesti iz
Hrastnika proti Radečam.
Odneslo je zaščitno ograjo, prišlo je do usadov,
ampak v parih dneh je
bila prevoznost zagotovljena. Nekaj manjše škode
smo imeli tudi na enem
stanovanjskem objektu, na
poslovnem in industrijskem
delu pa so hudourniške
vode zalile tovarno Sijaj in
poslovni objekt podjetja
ABC TGT. Na kakšen način
se bomo lotili sanacije, je
odvisno od tega, koliko
sredstev bo vlada zagotovila za popravilo škode.

2

Vlada je bila konec oktobra na obisku v Zasavju,
glavna tema pogovorov
je bila energetika. Kaj je ta
obisk pomenil za Hrastnik?
Steklarno Hrastnik je obiskal
zunanji minister Erjavec,
Tovarno kemičnih izdelkov
pa kar dva ministra –
obrambni minister Hojs in

ali
hrastniške
firme.
Obrambnemu ministru so
v TKI Hrastnik predstavili
tudi načrt ukrepanja v
primeru naravnih nesreč
ter
usposobljenost
in
opremljenost
državne
enote za nevarne snovi.
Kar se tiče energetike,
sestanek se je bil v Trbovljah
v termoelektrarni ...

Po Zasavskem zakonu bi morali v letošnjem
letu prejeti 14 milijonov evrov, z rebalansom
je bilo to zmanjšano na 7 milijonov evrov,
realizacija pa bo verjetno še manjša.
gospodarski minister Žerjav.
Na zasavskem davčnem
uradu v Hrastniku je bil
finančni minister Šušteršič.
Gospodarstveniki so ob
vladnem obisku izpostavili
predvsem nekonkurenčno
poslovno okolje. Visoke
cene plina in električne
energije, ki so višje, kot so
pri njihovih konkurentih
znotraj
evropskega
prostora.
Opozorili
so še na premajhno
pomoč diplomatske in
gospodarske mreže pri
odpiranju trgov za zasavske
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Vlada torej ni želela
obiskati Rudnika TrbovljeHrastnik?
Kljub pozivom vlada ni
obiskala rudnika, zgodil
pa se je sestanek v Termoelektrarni. Predstavljeni
so bili štirje ključni projekti
na področju energetike,
in sicer nadaljevanje odkopavanja premoga na
območju Brnice, rekonstrukcija Termoelektrarne
Trbovlje,
izgradnja
hidroelektrarn na srednji Savi

in pa izgradnja plinskoparne elektrarne. Vlada je
obljubila, da bodo vse te
projekte skrbno preučili in
da bodo odgovor posredovali čim prej. Ob tem
obisku vlade je bil izpostavljen tudi problem zapiranja
Rudnika Trbovlje-Hrastnik.
Po zasavskem zakonu bi
morali v letošnjem letu
prejeti 14 milijonov evrov,
z rebalansom je bil znesek
znižan na 7 milijonov evrov, realizacija pa bo verjetno še nižja. To po našem
mnenju ogroža strokovno,
kvalitetno, predvsem pa
varno zaprtje rudnika. Če
namreč rudnik ni kvalitetno in strokovno zaprt, se
nam lahko zgodi v prihodnje tudi kakšna posledica
na površini. Zahtevali smo,
da se zakon v celoti izvede
tako, kot je bil v parlamentu sprejet.
Prebrali smo, da ste pristojne opozarjali, da nam v
primeru nesprejetja novih
razvojnih projektov na
tem področju grozi neposredno povečanje števila
nezaposlenih v Hrastniku.
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V RTH-ju je v tem trenutku
zaposlenih še nekaj čez 300
ljudi. Konec letošnjega leta
naj bi jih bilo 280. Vsaka
izguba delovnega mesta
se pozna ne samo v občini
Hrastnik, ampak tudi v
zasavskem prostoru. Naša
ocena je, da če se ne bo
izvedlo nekaj določenih
projektov na področju
energetike, se bo stopnja
brezposelnosti tako dvignila, da jo bo potem še
leta težko sanirati.
Pa vendarle, če gledamo
dolgoročno, ali je vztrajanje na razvojnem modelu, ki temelji na rudniku,
smiselno?
Skupaj s predstavniki RTH-ja
in Termoelektrarno Trbovlje smo Občinskemu svetu
občine Hrastnik v letošnjem
letu predstavili problematiko zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik predvsem z
vidika varčevalnih ukrepov
vlade in s tem povezanimi
problemi pri strokovnem,
kvalitetnem in varnem
izvajanju zapiralnih del.
Sočasno so bili predstavljeni štirje razvojni projekti
na področju energetike.
Dva projekta sta smiselno
povezana z nadaljevanjem izkopavanja premoga,
pri tem gre za rekonstrukcijo TET Trbovlje v povezavi
z odpiranjem novega rudnika Brnica, medtem ko
gradnja
hidroelektrarne
na srednji Savi in gradnja
plinsko-parne
elektrarne
nista neposredno povezani z rudarjenjem. Občinski
svet je vse štiri projekte podprl, s tem da bo
pred izdajo dokončnega
soglasja za odprtje rudnika
Brnica opravljena podrobna predstavitev projekta
predvsem z vidika vplivov
na
okolje,
poseljenost
in načina zapiranja po
končanem koriščenju rude.
Če ti projekti padejo, se bo
stopnja brezposelnosti v
Zasavju gotovo povečala.
Ne smemo namreč gledati
samo tiste neposredne zaposlitve, ki so v termoelektrarni ali v rudniku. Od sistema energetike je odvisnih
tudi dosti drugih gospodarskih subjektov v Zasavju,
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ki rabijo neko prehodno
obdobje za preusmeritev v
druge dejavnosti.

zabeležili?

Tudi
ljudje
ocenjujejo,
da je bilo v zadnjih letih
Katera pa so še druga v Hrastniku marsikaj pospredvsem
področja, kjer bi v Hrast- torjenega
niku lahko naredili zagon na področju izboljšanja
kvalitete življenja. Ogromgospodarstva?
no sredstev smo vložili v
Pripravljamo se na novo okoljske projekte. Izpostavil
finančno
perspektivo. bi dva uspešna projekta –
Odločili smo se, da hkrati izgradnjo čistilne naprave
pripravimo tudi občinski in manjkajočega kolekrazvojni program. Opravili torskega omrežja ter regijskega centra za
odpadke. Veliko
smo naredili na
Tisto kar ljudje pogrešajo je
področju vodne
odpiranje novih delovnih
oskrbe in cestne
mest, nove programe, aminfrastrukture v
pak tukaj je treba pogledati
občini. Tisto, kar
tudi, kakšna je pristojnost in
ljudje pogrešajo,
finančna vzdržnost lokalne
je
odpiranje
skupnosti.
novih delovnih
mest in nove
programe, amsmo že prvi krog razvojnih pak tukaj je treba pogledelavnic, v tem trenutku dati, kakšna je pristojnost
poteka že drugi krog. Ve- in finančna vzdržnost lokaliko dobrih idej smo pre- lne skupnosti. To je predjeli in vključili jih bomo vsem priprava prostorskih
v občinski razvojni pro- pogojev za razvoj novih
gram, to pa bo tudi pod- dejavnosti in pomoč pri
laga za uvrstitev
naših projektov v
regionalni
razvojni program. Na
področju krepitve
gospodarstva
želimo predvsem
okrepiti podporno
okolje in drugače
definirati subvencije oziroma pomoči
obrtnikom in podjetnikom.
Spremeniti
skušamo
pravilnik, bolj ciljno
usmeriti denar v projekte, ustvarjanju podpornega
ki prinašajo nova delovna okolja, ki bi v našo sredino
mesta. Raje bomo pod- pritegnil nove programe in
prli manj projektov, am- kvalitetna delovna mesta.
pak tiste z večjimi sredstvi Podporno okolje pa vsekain s tem podprli odpiran- kor predstavlja tudi ustrezje novih delovnih mest. no zgrajena gospodarska
Okrepiti želimo štipendijske infrastruktura.
in garancijske sheme in
tudi na ta način zagoto- Kakšna pa je po vašem
viti odpiranje kvalitetnih mnenju bolj konkretna
delovnih mest, ker bomo vloga mladih v prihodnjem
samo s tem preprečili beg razvoju Hrastnika?
mladih iz Hrastnika.
Mislim, da smo za mlade v
Omenili ste, da pogo- zadnjih letih kar nekaj posvori z različnimi interesn- torili. Z izgradnjo Mladinskeimi skupinami sicer še ga centra Hrastnik bomo
potekajo. Ali lahko vseeno zagotovili zelo pomembno
poveste, kakšne odzive podporno okolje za njih.
in ideje ljudi ste do sedaj Mlade je treba, bolj kot

do sedaj, vključiti v procese odločanja in dogajanja v občini, še posebej
v pripravo vseh strateških
dokumentov. Menim, da
v zadnjem mandatu mladi dobro delujejo tudi v
občinskem svetu, zato sem
prepričan, da se bo Hrastnik na podlagi njihovih dobrih idej in vključevanja v
odločanje v prihodnje razvijal v pravi smeri.
Kot ena od razvojnih
priložnosti Hrastnika in
celotnega Zasavja se v
občinskem
razvojnem
programu
omenja tudi
turizem. Kako si predstavljate ta razvoj?
Skupaj smo v Zasavju
izvedli kar nekaj regijskih projektov – Natura
2000 – turistične zanimivosti Zasavja, uveljavitev
blagovne znamke »Vse
teče v 3 krasne« in sedaj
vse tri zasavske občine
skupaj
z
Regionalnim
centrom za razvoj izvajamo projekt regionalne

turistične destinacije. Za
naslednjo finančno per
pektivo pa želimo pripraviti
nove projekte na področju
turizma. Predvsem projekte s področja industrijske dediščine, ne samo
rudarske, v te projekte je
treba umestiti tudi steklarsko in kemično industrijsko dediščino, tudi vilo
de Seppi. Mogoče vse te
zgodbe povezati in narediti to okolje bolj privlačno.
Z izboljšanjem prometne
in okoljske infrastrukture
ne bo to okolje samo bolj
privlačno za bivanje ampak tudi za obiske od zunaj in v to bo trebno ciljno
vložiti veliko truda.
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Vi najbrž v svojih stikih promocijo Hrastnika in zasavske regije že ves čas izvajate. Najbrž so ljudje malo
skeptični, ko jim omenjate
turizem v tem industrijskem območju. Kako jih
prepričate v nasprotno?
Dejstvo je, da se je v preteklosti zakoreninjena podoba onesnaženega okolja v zadnjih letih občutno
spremenila in da je Hrastnik
primeren za razvoj turizma.
Veliko priložnosti imamo
na področju športnega
turizma. Imamo uspešne
športnike, kajakaški center,
lepe hribe, tri planinske
postojanke. Imamo veliko industrijske dediščine,
ki jo je potrebno ne
samo ohraniti, ampak
tudi izkoristit kot razvojno
priložnost na področju turizma. Veliko smo naredili
na področju kulinarike in
vse to moramo ponuditi
slovenskim in tujim turistom,
ki bodo prišli v Hrastnik.
Narediti moramo torej pravo ponudbo, jo znati predstaviti in tržiti v slovenskem
prostoru. Je pa dejstvo,da
nas ljudje od drugod vidijo lepše kot se vidimo mi
sami.
Proračun za leto 2013 se
ravno pripravlja, obravnavali ste ga na novembrski seji občinskega sveta.
Kateri so glavni projekti,

POSLANICA

ki se obetajo in bi jih izpostavili?
Kljub
nekaterim
varčevalnim
ukrepom
gre za razvojno naravnan
proračun, saj bomo več
kot 44 odstotkov skupnih
prihodkov usmerili v investicije. Največ na področje
izobraževanja.
Med
glavnimi projekti za prihodnje leto tako lahko navedem energetsko sanacijo
Osnovne šole narodnega
heroja Rajka, vključno z
malo
telovadnico,
ter
prizidkom in energetsko
sanacijo vrtca Dolinca.
Oba projekta sta odvisna
od uspešnosti prijave na
razpis za pridobitev evropskih sredstev, zato upamo,
da bomo pri tem uspešni.
V prihodnjem letu bomo v
začetku gradbene sezone
pričeli tudi z gradnjo regijskega centra za ravnanje
z odpadki II. faza. Gre za
investicijo, vredno 10 milijonov evrov, od tega je
pet milijonov in pol evropskega denarja, slab milijon bo prispevala država,
ostalo pa občine ustanoviteljice centra. Nadaljevali in zaključili bomo tudi
izgradnjo večnamenskega
družbenega objekta v krajevni skupnosti Steklarna.
Tudi ta objekt gradimo
s
pomočjo
nepovratnih evropskih sredstev. S
pomočjo teh pa želimo

nadaljevati tudi s projektom urejanje mestnega jedra v Hrastniku na odseku
Log – Montigny. To so
najzahtevnejše investicije,
načrtujemo pa še dosti
drugih vlaganj.
Bliža se konec leta. Je že
morda čas za prve analize in pregled uspešnih
in neuspešnih projektov?
Kako ste zadovoljni s to
letno bilanco?

požarne vode. V letu 2012
smo uspešno zaključili tudi
obnovo kašče v Šavni
peči, ki smo jo odprli v okviru Sovretovega pohoda.
Uspešno smo opravili vse
aktivnosti za pridobivanje
gradbenih dovoljenj
v okviru investicije regijskega centra za ravnanje
z odpadki. Za mlade smo
zagotovili približno 175
tisoč evrov v proračunu za

Treba je vprašati
Občina Hrastnik je po
ljudi
oziroma
pridobivanju evropskih
občane
in
sredstev na 13. mestu med
občanke, kako
211 občinami v Sloveniji.
so zadovoljni s
to bilanco. Sam
kot župan Hrastnika ocenjujem, da je bilo leto 2012. Tako za izgradleto, ki se počasi izteka, njo Mladinskega centra
uspešno. Uspešno smo na- kot za delovanje samega
daljevali z dobrim pridobi- centra. Uspešno smo privanjem evropskih sredstev. pravili projekte s katerimi se
Občina Hrastnik je po pri- potegujemo na razpisih za
dobivanju evropskih sred- koriščenje evropskih sredstev na 13. mestu med 211 stev na področju energetobčinami v Sloveniji. Neka- ske sanacije naših javnih
tere evropske projekte smo objektov in pričeli z priprauspešno zaključili, med vo občinskega razvojnega
drugim projekt izgradnje načrta. Veseli smo tudi, da
sekundarnega kanalizaci- je bil sprejet državni prosjskega omrežja na Dolu. torski načrt za cesto HrastOb tem smo prenovili nik-Zidani most, ki pomeni
kar nekaj lokalnih cest in razvojno priložnost, ker
javnih poti. Zaključili smo odpira hrastniški in Zasavski
projekt za vodno oskrbo prostor tako proti Posavju
za območje Dola. S tem kot proti celjski regiji.
smo zagotovili kvalitetno
pitno vodo, zanesljivo oskrbo ter zadostne količine
Jani Medvešek

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Ko delamo obračun za nazaj, si velikokrat rečemo, da smo bili
v marsičem dobri, pa tudi da smo lahko v letu, ki prihaja, še boljši.
Zato naredimo v letu 2013 čim več dobrega sebi in drugim, bodimo
razumevajoči in strpni v medsebojnih odnosih in spoštujmo drug drugega!
Vsem občankam in občanom Hrastnika želim lepe decembrske dni,
naj bodo praznični dnevi dnevi preproste družinske sreče, druženja,
nasmejanih obrazov … Pri tem pa bodimo solidarni in sočutni tudi do
tistih, ki so v stiski, bolni, osamljeni ... Pomagajmo jim!
Zaželimo vse dobro tudi Hrastniku
in naredimo za naš kraj skupaj vse, kar je v naši moči.
Srečno 2013!
Miran Jerič, župan
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Odločili smo se,
da bo praznovanje
veselega decembra skromnejše,
časom primerno,
zato bomo denar
za ognjemet
namenili
v humanitarne
namene. Zavodi,
mladi in društva
pripravljajo
številne prireditve,
zato vabim vse,
da se jih v čim
večjem številu
udeležimo!
Vabljeni!
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SVEŽE IDEJE

SREDIŠČE ZA MLADE V HRASTNIKU

!

Mladinski center Hrastnik, ki od lanskoletne ustanovitve gostuje pri različnih organizacijah v občini,
bo v začetku prihodnjega leta dobil nove prostore v samem središču mesta. S tem pomembnim prispevkom h kulturni oživitvi mestnega jedra bodo mladi Hrastničani dobili svoj prostor za
srečevanje, druženje, izobraževanje in spoznavanje.

Na Ulici prvoborcev v Hrastniku je
v pritličnem delu rudniške stavbe
Mladinskemu centru namenjenih
kar 270 m2 površin. Bivše delavnice
in garderobe podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik bodo v celoti predelane in preoblikovane. V prvi fazi bo
občina obnovila del, v katerem bo
večnamenska dvorana z odrom in
s primernimi sanitarijami, za kar je iz
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proračunskih sredstev namenjenih
100.000 evrov. Pisarna in ostali prostori, kjer bo deloval tudi študentski
klub ŠOHT, pa bodo predvidoma
prenovljeni v prihajajočem letu.
Na razpisu za prenovo je bilo
najuspešnejše podjetje Spectra 9
d.o.o. z Dola pri Hrastniku, ki skupaj
s podizvajalci že izvaja predvidena
dela. Arhitekturne načrte je izdelal

atelje pod vodstvom arhitekta Janka
Rožiča, ki je sodeloval pri številnih podobnih projektih, med drugim pri nedavni prenovi Mladinskega centra
Ajdovščina in znanega mladinskega
hostla Celica v Ljubljani.
				
		
		
Davorin Peršič
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Če ne bi bilo
res hudo...
Socialna delavka na šoli Andreja
Peterlin opaža, da starši prosijo za
subvencije pogosto šele takrat, ko so
res v hudi stiski: »Ob tem se večina
opravičuje in utemeljuje, da če ne bi
bilo res hudo, ne bi prišli.« Septembra,
ko je bilo dodatnih dejavnosti več,
so nekateri starši povedali, da vse
to težko plačajo. Na šoli bi se lahko
temu prilagodili tako, da bi nadstandardne programe ukinili. »Tega
ne želimo,« nam zatrdi ravnateljica
Marina Kmet, »trudimo se, da naši
učenci niso prikrajšani v primerjavi z,
recimo, ljubljanskimi, ki jim ogled kulturne ali športne prireditve predstavlja precej manjši strošek.«
Gre za tako imenovani nadstandardni program, ki ga potrdi svet staršev
– financirati pa ga morajo starši sami.
»Večino vseh teh stvari dorečemo v
letnem delovnem načrtu, vmes pa
med letom pridejo še kakšne ponudbe za različne prireditve in se
potem še sproti odločamo,« nam
pove ravnateljica. »Trudimo se, da
pokrijemo glavnino teh stroškov, vse
pa ne gre. Avtobusni prevozi, ogledi,
vstopnine …, vse to je povezano s financami. Posamezna ekskurzija tako
lahko starše stane tudi do 20 evrov.«
Peterlinova pojasni: »Želja šole je, da

Osnovna šola narodnega heroja Rajka bo 14. decembra organizirala
dobrodelno športno popoldne. Zbrana sredstva od prijavnin na različna
športna tekmovanja bodo v šoli namenili tistim učencem, ki si plačljivih
dejavnosti, kot so šola v naravi, ekskurzije, ogledi predstav in podobno, ne
morejo privoščiti. Ravnateljica Marina Kmet zaskrbljeno ugotavlja: »Imam
občutek, da ne vemo za vse tiste otroke, ki bi potrebovali pomoč.«
bi se naši učenci udeležili vseh dejavnosti, ki jih organiziramo, ne glede
na finančno stanje družine.« Zaenkrat so tisti starši, ki vseh teh finančnih
bremen ne zmorejo, na srečo v
manjšini, a številne družine svoje
težke razmere skrivajo. Po besedah
ravnateljice je bilo nekaj žalostnih
zgodb razkritih lansko leto, ko je bila
šola prisiljena v izterjavo neplačanih
obveznosti. Nekateri so zapadle
položnice poravnali takoj, nekaj pa

je bilo takih primerov, ko so bili starši
prisiljeni povedati, v kakšni situaciji
so. »Bilo jim je res težko,« je zavzdihnila Kmetova. »Sploh si ne znam
predstavljati, kako je, če moraš priti v šolo in to priznati.« So pa na ta
način izvedeli za njih, zato Andreja
Peterlin ob tem poziva starše, ki im-
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Hrastnik, 15. november – Občinski
svet se je zbral na 17. redni seji, kjer
je bila glavna točka dnevnega reda
prva obravnava proračuna Občine
Hrastnik za leto 2013. Zaradi nižje
povprečnine se obeta varčevanje.
Predlog proračuna predvideva prihodke v višini skoraj deset
milijonov in pol ter za skoraj enajst
milijonov odhodkov, razliko se bo
pokrilo s privarčevanimi sredstvi iz
prejšnjih let. Razlog manjših prihodkov je sprememba povprečnine
oziroma sredstev, ki jih država nameni na enega občana, saj se je
ta navkljub povečanemu obsegu
nalog, ki jih je država prenesla na
občine, zmanjšala. Prihodkov s strani
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ajo težave, naj se obrnejo na razrednika ali socialno delavko: »Kajti le če
bomo obveščeni, bomo lahko tudi
pomagali.«
Zgodbe posameznih družin so
različne. Nekateri starši ne dobijo
dela, spet drugi imajo službe, pa
jih pestijo bolezni in tako nastanejo
takšne in drugačne stiske. Kmetova
poudari, da sodelujejo s Centrom
za socialno delo Hrastnik, Rdečim
križem Hrastnik, Občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik. Zbrana
sredstva bodo tako res namenjena
tistim družinam, ki jim resnično ne gre:
»Zavedamo se morebitnih očitkov,
da lahko v nekaterih primerih pride
do neupravičenih privilegijev, ampak vseeno raje vidim, da prejmejo
pomoč trije, ki morda do nje niso
popolnoma upravičeni, kot da
spregledamo enega, ki je pomoči
nujno potreben, pa je ne dobi.«
Če bi tudi vi radi pomagali, izpolnite
prijavnico, ki jo najdete na spletni strani šole (www.osnhr.si), in jo najkasneje do 7. decembra skupaj s prijavnino v vrednosti 5 evrov dostavite
razrednikom, v tajništvo ali vodstvu
šole.
Jani Medvešek

Prva obravnava proračuna Občine
Hrastnik za leto 2013

države bo tako manj.
Proračun izhaja iz cen za
leto 2012 in ne predvideva nobenega povečanja obremenitve za
občane. Enaka naj bi ostala tudi
višina točke za nadomestilo za stavbno zemljišče oziroma »bo na drugi
obravnavi eventualno predlagano
kakšno povišanje,« kot je na seji povedala Vanja Jerič, Vodja oddelka
za proračun in finance. Prihodke bo
občina zagotovila iz lastnih sredstev,
del pa tudi iz sredstev EU in države za
sofinanciranje investicij.
Predvideni
odhodki
so
manjši od prejšnjih let, saj so vsi stroški
šli navzdol, izjemi sta le pomoč na
domu in šolski prevozi, a na ti področji
občina nima vpliva.

Največje varčevanje se obeta
pri stroških občinske uprave, kjer
se predvideva 5-10% znižanje
stroškov, manj bo tudi transferjev v
zavode, saj bodo več postopkov
vodile strokovne službe občine.
Dodatno zadolževanje občine se ne
predvideva, le odplačevanje starih
kreditov.
Nekaj sredstev bo namenjenih tudi vlaganjem v javne zavode
– KRC, Mladinski center Hrastnik, OŠ
NHR Hrastnik ter v Glasbeno šolo, na
področju okolja pa za sekundarno
kanalizacijsko omrežje Krištandolska
cesta in ureditev lokalne ceste Novi
dom- Prapretno
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Načrt razvojnih programov
občine predvideva pet projektov
vezanih sofinanciranje sredstev iz
EU, in sicer urejanje mestnega jedra Hrastnik – območje Log-Montigny, gradnja večnamenskega
družbenega objekta v Podkraju, rekonstrukcija in energetska sanacija
vrtca Dolinca, energetska sanacija
OŠ NHR Hrastnik ter izgradnja druge

faze Unična.
Po
potrditvi
predloga
proračuna so na seji obravnavali in
sprejeli tudi Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Hrastnik. Gre za
manjše spremembe v lanskem letu
sprejetega koncesijskega akta, ki
vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave opredeljuje kot gospodar-

Občani sooblikujejo razvojni
program občine
Občina Hrastnik je v preteklih letih
dobršen del investicij sofinancirala
z uspešno pridobljenimi evropskimi
sredstvi. S pripravo dobrega
razvojnega programa želi sredstva
črpati tudi v okviru finančne
perspektive EU 2014-2020. Program
pripravlja skupaj z občani.
Razvojni
program
do
leta 2020 občina oblikuje skupaj s
ključnimi nosilci razvoja - s podjetniki, javnimi službami in zavodi, krajevnimi skupnostmi, društvi in mladimi.
V septembru in oktobru je bilo organi-ziranih sedem razvojnih delavnic,
kjer se je analiziralo trenutno stanje
in kjer so se oblikovali predlogi za

razvoj.

Na delavnicah so kot
glavne probleme razvoja izpostavili
zniževanje števila prebivalstva,
pomanjkanje delovnih mest in
podjetniške miselnosti, neustrezno
dostopnost
do
avtoceste,
negativno
podobo
Zasavja
(in s tem Hrastnika) v Sloveniji
ter
neizkoriščene
potenciale
(podeželje,
industrijski
turizem,
obnovljivi viri energije).
Ugotovitve razvojnih delavnic (glej
tabelo) so na občini nadgradili in
zasnovali okvir razvojnih strategij
in ukrepov za naslednje obdobje.

sko javno službo. Podeljena koncesijska doba je 15 let, koncesija
pa naj bi se po narejenih izračunih
odplačevala s prihranki, saj je predvideno 30-40 odstotno zmanjšanje
stroškov električne energije.
		

Mateja Jecl

Pripravili so nabor ukrepov po štirih
strateških ciljih: ustvarjanje možnosti
za gospodarsko preobrazbo, skrb
za okolje ter urejanje mesta in
podeželja, oblikovanje privlačnega
okolja za bivanje vseh generacij ter
učinkovito upravljanje in vodenje
družbe.
Predlagane usmeritve in
ukrepe bodo v razpravo in dopolnitev dali še enkrat na novembrskih in decembrskih delavnicah.
Celo-tno gradivo je na voljo na
spletni stra ni občine, odprli pa so
tudi posebni elektronski naslov hrastnik2020@gmail.com, kamor jim
lahko občani pošljejo vse svoje poglede, ideje in predloge o smereh
razvoja občine v naslednjih sedmih
letih.
Mateja Jecl
-

Ugotovitve in povzetek razvojnih delavnic – analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj
(vir: www.hrastnik.si)
Središčna lega v Sloveniji
socialnih storitev
Specifična tehnološka in industrijska Lokalna pripadnost, odprtost, mulznanja
tikulturnost, društvena aktivnost
Prilagodljivost ljudi na industrijski Socialna občutljivost in poudarjena
način dela
skrb za druge
Vzpostavljeni instrumenti za podBližina narave, stik mesta in
poro podjetništva
podeželja
Nadpovprečna komunalna
Dobro, uravnoteženo in razvojno
okoljska opremljenost
naravnano upravljanje
Pestra ponudba športnih in kulobčine in proračuna
turnih objektov
Dobra dostopnost zdravstvenih in
PRED
NOSTI

zaposlovanje
Vpeljati prebivalce v
Spodbujanje in
podjetništvo, samoiniciativnost
promocija saRaba praznih objektov in
PRILO
mooskrbe, eko
površin rudnika za nove gospoŽNO
darske dejavnosti in rekreacijo kmetijstva in dopolSTI
nilnih dejavnosti
Izkoristiti načrtovane državne
Širjenje kulture
naložbe za razvojne interese
sodelovanja in povezoobčine
vanja na vseh ravneh in večje
Steklarsko, rudarsko, etnološko
vključenosti ljudi v življenje
dediščino izkoristiti za razvoj
skupnosti
turizma
Učinkovito koriščenje sredstev
Sinergije malih in velikih podjetji
(Steklarna, TKI, Rimske in Laške nove finančna perspektive EU
2014-2020
terme,..) ter povezovanje okrog
Rast okoljske zavesti, zavarorazvojnih jeder
vanje narave (Krajinski park
Socialne storitve, šport in reKopitnik)
kreacija - priložnost za turizem in
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Oddaljenost od avtocestnega
križa
Degradirano okolje in slab imidž
Hrastnika, Zasavja
Šibko (mikro-) podjetništvo in
podjetniška iniciativa
Brezposelnost in pomanjkanje
delovnih mest
Podeželje še ni v celoti
infrastrukturno urejeno
Prostorska omejenost
za širjenje poselitve
SLA
BOSTI
in dejavnosti
Negativni demografski trendi
(izseljevanje, staranje …)
Zmanjševanje državnih
sredstev za zapiranje
rudnika
Časovno zamikanje državnih
naložb v prometno in energetsko
infrastrukturo
Nepripravljenost prebivalcev na
podjetniška tveganja
Nadaljevanje krize –
zmanjševanje proračuna občine
Majhnost občine – stroškovna
TVEGA
NJA

Pomanjkljiv sistem javnega
prevoza
Premajhna pestrost dogodkov in
slaba odzivnost nanje
Zastareli, energetsko potratni in
današnjim standardom neustrezni javni objekti in prostori
Neprilagojenost javnih storitev
družinam, zaposlenim izven
občine
Neprivlačne soseske, energetsko potratna stanovanja
Pomanjkljivo lokalno informiranje
neučinkovitost
Zmanjševanje kupne moči poglabljanje socialnih stisk
Nevarnost naravnih (poplave,
plazovi) in industrijskih nesreč
Višja stopnja obolevnosti zaradi
obremenjevanja okolja
Racionalizacija in ukinjanje
državnih služb v Hrastnikuzmanjševanje dostopnosti do
javnih storitev
Spremembe zakonodaje in politik
(npr. financiranje občin, OOZ,
oskrba starejših, energetska strategija,..)
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SVETNIKA SE PREDSTAVITA
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V Hrastniku
ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list.
V vsaki številki predstavljamo dva svetnika. Vsem dvajsetim bodo zastavljena enaka vprašanja iz štirih
pomembnih področij, zanimalo pa nas je njihovo videnje problema in rešitve. Predstavitve odpirata
najmlajši in najstarejši svetnik.

1. Področje: kakovost bivanja
Kakovost bivanja je glede na
finančne možnosti, ki jih občina
ima, primerna. Življenje je zaradi
številnih društev precej razgibano in vsakdo lahko najde nekaj
zase in tako kakovostno zapolni
svoj prosti čas. Urejenost socialnega
področja je v skladu z veljavnimi
predpisi in na nivoju, dodatno pa to
področje dopolnjujejo tudi nekatera
društva (npr. društvo invalidov, diabetikov, upokojencev). Poskrbljeno
je tudi za starejše občane, ki imajo
subvencionirano mesečno vozovnico za lokalni avtobus, njim je namenjen tudi projekt Društva upokojencev
‘’Starejši za boljšo kakovost življenja
doma’’, v okviru katerega na domu
obiskujejo starejše občane. Dovolj je
igralnih in zelenih površin.
2. Področje: mladi
Mladi so premalo vključeni v različna
društva, ki ponujajo tudi programe
za mlade, mogoče le ne vedo, kako
in kje jih priti v stik z društvi. Glede na
strukturo naših zaposlitvenih organizacij in pomanjkanja poklicnih šol,
prihodnosti za mlade ni. V Hrastniku
primanjkuje predvsem zaposlitev za
mlade izobražence, saj v občini ni
novih dejavnosti, zaostajamo tudi za
povprečno plačo. Vsi, ki študirajo,
težko najdejo zaposlitev, saj takšnih
delovnih mest v občini ni. Razen evropskih sredstev drugega denarja ni,
bi pa lahko ta sredstva bolje izkoristili, če bi se občina bolj povezala z
gospodarstvom.
3. Področje: gospodarstvo
Za razvoj gospodarstva imamo veliko omejitev, predvsem je problem v
pomanjkanju površin in zemljišč, ki bi
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Franjo
Krsnik
jih
lahko
ponudili
za nove dejavnosti. Problem je v naravnih danostih, saj smo prostorsko omejeni, še
posebej ker je večina površin hribovitih, zato občina ne more ponuditi
komunalno opremljenih zemljišč, kjer
bi se odprle nove dejavnosti in nova
delovna mesta. Premalo je tudi razumevanja za urejanje prostora, da
bi se na primer na občino preneslo
vse, kar ni več v funkciji proizvodnje.
4. Področje: primer dobre in slabe
prakse

vanje je v številu delovnih mest, saj
smo z več kot 5000 delovnih mest
padli le na 3500 mest. Vzroki niso
izključno v občini, temveč v razmerah, ki povzročajo preseljevanje
dejavnosti na področja cenene
delovne sile. (npr tekstilna industrija).
Del krivde za takšno stanje pa je tudi
v tem, da v času visoke zaposlenosti v revirjih nismo bili dovolj aktivni
pri sprejemanju ponujenih možnosti
in tako prepozno iskali povezave s
tistimi dejavnostmi, ki so iskale svoje
prostore in ki bi v Hrastnik pripeljale
nova delovna mesta.

datum rojstva:
12. 01. 1939
stranka/lista:
Desus
mandat:
3. mandat

Primer dobre prakse
je črpanje evropskih sredstev, saj
smo med slovenskimi občinami v sami
špici.
Pridobitev
sredstev je izjemno
pomembna, saj le
občinski
prihodki
ne zmorejo pokriti
vsega, pri evropskih sredstvih pa je
potrebno le dodati
svoj delež in obogatiti ponudbo ter na
ta način iskati nove
možnosti zaposlitve
za višje izobražene
ljudi.
Največje nazado-
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1. Področje: kakovost bivanja
V občini Hrastnik bi si želel več
raznovrstnih prireditev in dogodkov. Na tem področju je letos
začel delovati Mladinski center
Hrastnik in upam, da bo v prihodnje upravičena ustanovitev le
tega. Na področju športa menim, da
je v Hrastniku dobro poskrbljeno, saj
imamo veliko infrastrukture za razne
športe, tako da lahko vsak najde kaj
zase. Manjka le še kakšna trim steza,
za katero si bomo prizadevali, da
bo narejena v najkrajšem možnem
času. Kar se tiče čistosti okolja in zraka, se je v zadnjih letih naredilo veliko z izgradnjo čistilnih naprav (TET,
Lafarge…), vendar je potrebno ves
čas paziti in strmeti k še večji čistoči.
2. Področje: mladi
Mladi v Hrastniku se srečujemo s pomanjkanjem ustreznih delovnih mest
na področju izobrazbe, za katero
smo se šolali, zato smo prisiljeni k iskanju službe izven Hrastnika. Poznam
veliko mladih, ki odhajajo iz Hrastnika, ker dobijo drugje veliko boljše
pogoje za delo, kot pa v domačem
okolju. Občina sama bo težko storila
veliko na tem področju. V Zasavju
trenutno poteka projekt Podjetno v
svet podjetništva 2013, za katerega
upam, da bo dobro izpeljan in da bo
tudi Hrastnik dobil kakšnega mladega podjetnika z dobrimi idejami. Podobnih projektov rabimo v prihodnje
vse več, saj bomo le tako prišli do
bolšjih rezultatov na tem področju.
3. Področje: gospodarstvo
Z lokalnim gospodarstvom se v občini
Hrastnik ne moremo pohvaliti.
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Tadej
Hrovatič

Z izjemo
dveh večjih
tovarn, imamo v Hrastniku trenutno
zelo slabo situacijo, saj je zelo malo
rastočih podjetnikov. Povrhu vsega
se zapira še RTH. Za razvoj gospodarstva bi morali delati predvsem na
manjših podjetjih, katera bi s časom
zaposlovala vse več ljudi. To menim,
da je ključno za vso Slovenijo, ne
samo za Hrastnik.

ne s trgovinami. V naslednjem letu
se sprejema prostorski plan občine
Hrastnik v katerem je potrebno to
upoštevati. Stagnacijo oz. nazadovanje vidim tudi v turizmu. Drugje
po Sloveniji živi ogromno družin na
ta račun, v Hrastniku pa to še ni dovolj razvito, oz. sploh ni. Menim, da
ima Hrastnik velik potencial tudi v
tem.

datum rojstva:
28. 03. 1986
stranka/lista:
Lista Naš Hrastnik
mandat:
1. mandat

4. Področje: primer dobre in slabe
prakse
Primer
dobre
prakse v občini
je
postavitev
novega
obrata
Steklarne Hrastnik
v Podkraju, kateremu je občina
zelo
pomagala, vendar je to
občutno premalo
za Hrastnik. Stagnacija je predvsem za področju
podjetništva,
saj
se ni v Hrastniku
postavilo skoraj nič
novega že 20 let. Potrebno je narediti nove obrtne cone in jih zapolniti z raznimi proizvodnimi obrati in

Pripravila: Mateja Jecl
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ODPRTJE KAŠČE V ŠAVNI PEČI
V soboto, 6. oktobra 2012, so na
9. doslej najbolj obiskan Sovretov
pohod odprli za vaščane Šavne Peči
in občane Hrastnika pomembno
etnološko zbirko z obnovitvijo
kašče, za katero sta namenila
sredstva Občina Hrastnik in Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Ni naključje, da so se na letošnji
jesenski Sovretov pohod odprla vrata
pomembne kulturne dediščine za
Šavnopečane. V prostorih kašče so
namreč našemu rojaku, humanistu
in jezikoslovcu, Antonu Sovretu,
postavili leseno spominsko skrinjo s
fotografijami in prevodi književnih
del.
Kot vsako leto so tudi za letošnji
tradicionalni pohod, katerega se
je udeležilo kar 400 pohodnikov,
organizatorji pripravili bogat kulturni
program. Med drugim so nam
glasbene točke lepo popestrile
članice ženskega pevskega zbora
Svoboda Dol. Prav vse navzoče, ki so
bili letos tudi z vseh okoliških krajev in

celo iz Ljubljane, je
pozdravil Zdravko
Teršek, predsednik
Krajevne skupnosti
Krnice-Šavna Peč.
Med najstarejšimi
pohodniki
iz
Ljubljane je bil dr.
Mitja
Bartenjev,
Sovretov
zvesti
prijatelj
in
lanskoletni
gost
na
Sovretovem
večeru v hrastniški
knjižnici. Nekaj spodbudnih besed o
obnovljeni kašči, ki je bila zagotovo
rdeča nit letošnjega pohoda, je
namenil vsem zbranim župan,
Miran Jerič. Na ta lep oktobrski
dan je imela Jana Mlakar - Adamič
zagotovo najbolj odmeven govor,
saj je pripomogla k obnovi kašče, ki
ima naslov Šavna Peč 2 in se nahaja
ob vstopu v naselje tik ob cesti
v neposredni bližini Sovretovega
spomenika. Povedala je, da je
ohranjanje
lokalne
dediščine

pomembno, saj ljudi to povezuje tako
na lokalni kot na ravni celotnega
naroda. Staro kmečko orodje ter
druge predmete, razstavljene v
kašči, so darovali domačini in vsak
od predmetov ima svojo zgodbo,
ki bo lahko v poduk vsem mlajšim
generacijam o vsakdanjih davnih
navadah in delu vaščanov. Kašča,
domnevno zgrajena leta 1843, je
na tem območju ena redkih v celoti
zidanih zgradb iz kamna, ki zajema
kletni del in pritličje s skupno površino
48,90 m.2
Zagotovo so z novo
pridobitvijo
na
vasi
popestrili kulturne zanimivosti
in
obudili
pomembnost
tega
kraja za našo občino in
prepričani smo lahko,
da bodo vsi naslednji
Sovretovi pohodi kulturnozgodovinsko še bolj
bogati. Kašča kot skupen objekt vasi v vaškem
jedru v celoti predstavlja
manjši mozaik kulturne
dediščine te idilične vasice pod pečinami nad
reko Savo, od koder etimologi utemeljujejo njeno poimenovanje.

Besedilo:
Tadej Kralj
Fotografija:
Fanči Moljk
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ali modrec iz Šavne Peči
O našem rojaku, prevajalcu, humanistu in
profesorju klasične filologije, Antonu Sovretu
(1885—1963), vemo že veliko, zato smo
se odločili, da tokrat ob njegovi obletnici rojstva, ki jo beležimo 4. decembra,
ne bomo naštevali suhoparnih biografskih podatkov. Želimo obuditi nekatere
spomine Sovretovih študentov z ljubljanske univerze ter njegovih znancev in
prijateljev s prvega junijskega Sovretovega večera leta 1997.

»Profesor
dr.
Kajetan Gantar je že pred študijem
klasične filologije v očetovi knjižnici
prebiral Sovretove prevode in po
pripovedovanjih sorodnika izvedel,
da je Sovre med poučevanjem na
gimnaziji, ko je imel hude glavobole
zaradi poškodbe glave med vojno,
učencem metal krede in črnilnik v
glavo. Kljub vsemu se je dr. Gantar
odločil za študij klasične filologije in
na uvodnem predavanju postal prijetno presenečen, ko ga je Sovre
poklical gospod. V študijskem letu
1950/51 je Sovre pred velikonočnimi
prazniki nepričakovano in odločno
pritrdil, da ne bo imel predavanj na
velikonočni ponedeljek: »Veste, če
se jaz spomnim, kako je bilo v Šavni
Peči za velikonočni ponedeljek!
Kako so se naše mame pa tete zrihtale in so hodile na obiske tja do
Kuma pa do Radeč, pa kako so fantje tisti karbid in dinamit, ki so ga iz
rudnika pokradli, pokali tri dni, da je
grmelo. Če se jaz na to spomnim,
predavati ne morem.«
Zanimive prigode so se godile tudi
pisatelju Andreju Hiengu, ki se je
seznanil s Sovretom po prijateljskih
in sorodniških zvezah, mu nosil svoje spise v branje in mu enkrat dal
sledeči nasvet: » Eno napako imate,
ki jo ima mnogo mladih pisateljev,
da hočete razviti fantastiko, medtem ko prava umetnost izbira fantastiko iz ljudi in značajev.«
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Andrej
in Vitomil Zupan sta v
študentskih
letih
veliko
»lumpala«
in
se večkrat odpravila k Sovretu
na obisk na klepet.
Vedno jima je odprla prijazna gospa, profesorjeva
žena Binca. Sovre ju je velikodušno
sprejel in z njim sta razpravljala tako
dolgo, da je Binca v sobo prinesla
polič vina, ki so ga počasi
cukali. Včasih jima je po
dolgih nočeh zmanjkalo denarja, Sovre
je segel v predal in
jima rekel: »Hitro
spravita, da ne bo
ona videla, Binca,
je tako skopa.«
Pri odhodu pa je
gospa Binca segla
v žep po denar in
rekla: »Hitro skrijta,
da ne bo on videl,
vesta, je tako skop!«
Prof. dr. Erika Mihevc Gabrovec se je nekoč z družino
odpravila v rojstni kraj Antona Sovreta. Napotili so se iz Hrastnika peš do
Šavne Peči in potem šli naprej čez Kopitnik v Rimske Toplice. V Šavni Peči
so prvega mimoidočega vprašali,
če ve za Sovrétove in kje živijo. V
knjižni izreki se Sovre naglašuje na
končnem samoglasniku, medtem ko
domačini naglašujejo na prvem in
zato tisti domačin prvi trenutek ni vedel za to ime, a takoj zatem je rekel:
»Aja, ja pri Sóvret, aja, seveda, to je
pa tamle.«
Tista leta, ko je bila prof. dr.
Mihevčeva
slušateljica
klasične
filologije, je imel Sovre večinoma
študijski dopust, zato sta s kolegom
Alojzom Rebulo hodila na seminarje

Med služenjem vojaškega
roka so ga med 1. svetovno
vojno poslali na fronto najprej v
Karpate, nato v Črno goro, kjer
je zaradi svoje poštenosti dobil
vzdevek »Sofra providur« ali
»modrec«.
k njemu domov. Imel je izjemno skrb
za slovenski jezik, sodeloval je tudi v
uredništvu za slovenski pravopis in
pri raznih jezikovnih problemih. Ena
njegovih skrbi, ki se jih profesorica
spominja, je bila skrb za dovršni in
nedovršni glagol. Nekoč je prišla k
njemu, da bi mu vrnila knjige, ki ji jih je
posodil: »Gospod profesor, tule vam
vračam vašo knjigo!« Tedaj je vzkipel
in rekel: »Ja, vrnite jo že enkrat,
dovršni glagol je treba uporabiti!«
Kljub temu da je bil Sovre živahen in
dobrosrčen profesor, pa po pripovedovanjih njegovih študentov izpiti
pri njem niso bili šala. Ti so bili, kot
je ostalo na fakulteti na nekaterih
manjših oddelkih v navadi še danes,
pri njem doma v njegovi delovni sobi z usnjenim foteljem,
kamor so sedli študentje.
Njegovi izpiti iz la-tinske
in grške slovnice so trajali po več ur, ne glede
na to, ali je bil mraz ali
peklenska
vročina.
Izprašal pa je tako,
da je vzel slovnico
in po njej listal stran
za stranjo, vmes je
študentu za sprostitev
in boljše vzdušje brez
prevelikega strahu ponudil cigareto.
Naj zanimive pripovedi o Antonu
Sovretu, ki jih je še veliko, ostanejo
še za druge priložnosti. Zavedati se
moramo, da je to leto za obuditev
Sovretovih dni s pridobitvijo kašče,
nove zakladnice kulturne dediščine,
za prebivalce Šavne Peči in tudi za
celotno občino posebno leto. S tem
smo se Sovretovim časom še bolj
približali, vse prihodnje prireditve
pa bodo oznanjale še bogatejši etnokulturni pečat na našega rojaka,
ki nam je lahko v velik ponos.

Tadej Kralj
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UMETNIŠKI UTRINEK
Sovretov Odisej
med Skilo in Karibdo
Tokrat – za prvič – podajamo izsek iz znamenitega epa
Odiseja v prevodu Antona Sovreta, ki ga je prevedel
leta 1951. Izbrali smo znamenito dramatično vožnjo
junaka Odiseja in
njegovih mož med
Skilo in Karibdo.
Odisej se iz trojan»Plovemo skozi ožino, strahóske vojne z ladjo
ma, in tiho ječimo.
vrača na rodno
Itako. Njegova pot
Z leve nam Skila grozí, na
vodi med ožino,
desni božanska Karibda
kjer je na eni strani
visoka skala Skila z
strašno grgraje požira morjá
demonsko nevarvodeno slaníco:
nostjo od zgoraj in
na drugi požiralnik
vselej, kadàr jo izbruhne, kipí
Karibda, ki jih lahko
in vre kakor kotel,
pogoltne v temo.
Ta pot je razumv ognja žarini stojèč, iz
ljena kot umetniški
vrtinčaste zbrode pa brizga
prikaz poti, po kapena visoko v ozračje in
teri mora človek
med dvema skrapada klečéma na téme;
jnostma v življenju.

kadar pa zopet posrka morjá
vodeno slanico,
vidi globoko se v žrelo lijaka, a
skala okoli
besno rjuje, pokaže na dnu se
črna peščina:
zona zelena oblije drugove
ob divjem prizoru.
V tem pa, ko gledamo njo,
vsak hip bojèč se pogube,
že je iztrgala Skila iz srede mi
ladje trebušne
šest drugov, najboljših ljudi,
močnìh in okretnih;
ravno ko obrnem oči in pogledam po ladji in moštvu,
vidim roké in nogé, kriléče
visoko po zraku,

hipno ugrabljenih mož: glasnó
zovó me na pómoč,
kličejo moje ime, poslednjič v
smrtni tegobi.
Kakor če ribič, ki meče, sedèč
na skalni štrlini,
ribam bolj drobnim na ódični
vrvici vabilo slepilno,
trnek v morje spustí, pod tulcem iz bičjega roga,
potlej pa plen cepetávi
potegne in vrže na suho:
prav takó cepetaje oní so se
dvigali k špilji.
Tik pred vrati jih Skila pogoltne: možjé pa kričijo,
stezajo k meni roké, v
pošastnem tem boju za bitje.
To je biló najhujše, kar videle
kdaj so oči mi,
hujše ko vse, kar sem skusil,
cesté morjá preskušáje.
Kadar smo skálama ušli pa
Skili in strašni Karibdi,
kmalu dospeli nato na Heliov
bujni smo otok.«

(Homer, Odiseja, M-XII)

Davorin Peršič
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ANDREJ OROŽEN
direktor podjetja
Dewesoft d.o.o.

“ Dobre ideje pripeljejo v formulo 1, vesolje
ali do podzemne železnice iz Trbovelj do Hrastnika. “
Zasavje je kljub različnim
negativnim
statističnim
podatkom na področju
zaposlovanja
in
podjetništva okolje, kjer
imamo veliko uspešnih
podjetij in posameznikov.
Delovna mesta z visoko
dodano
vrednostjo
in
postopno a zdravo rastjo
so za širšo regijo izjemnega
pomena. V seriji intervjujev
vam želimo predstaviti
gospodarstvenike, ki so
povezani
z
življenjem
v Hrastniku na tak ali
drugačen način. Tokrat
vam predstavljamo Dolana
Andreja Orožna, direktorja
podjetja Dewesot d.o.o.
podjetje je pred kratkim
prejelo tudi nagrado –
zlato gazelo. Nagrado
podeljujejo
najhitreje
rastočim
podjetjem
v
Sloveniji.
–
Kakšni so vaši spomini na
mladost na Dolu pri Hrastniku?
Najprej smo živeli
v hiši na Dolu, reklo se je
pri Medvedovih. S starši
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in sestro Natašo smo se ;-)
kasneje preselili v »zlato Kot »golman« sem bil akhišo«, kjer mama Hermina tiven v rokometnem klubu
biva še danes. Tako se na od začetka ustanovitve klupoti domov še vedno rad ba. Vrednote in na-vade,
ustavim na Dolu, čeprav ki smo jih pridobili z ekipnim športom,
bi
mama
pa poleg dosedaj
rekla, Če narediš stvari, ki
bre
vzgoje
da
vsekakor komur koli škodijo,
predstavljajo
premalokrat. jih je bolje ne
dobre temelje
Moj
veliki narediti, pa četudi
za
kasnejše
vzornik
je si zato prikrajšan
izzive.
Veliko
n e d v o m n o sam.
tedanjih
soigralpokojni
ata,
cev je uspešnih podjetnikki mi je vcepil
osnovne principe življenja. ov, s katerimi se še danes
S svojim zgledom je srečujemo. Po končani
pokazal, da je izrednega osnovni šoli na Dolu me je
pomena biti deloven in pot vodila na srednjo stropošten ter v vseh svojih jno šolo v Celje, nato pa
dejanjih pozoren na vpliv na delo v Steklarno Hrastle-teh na okolico. Če nik. Šele kasneje pa tudi na
narediš stvari, ki komur študij strojništva.
koli škodijo, jih je bolje ne
narediti, pa četudi si zato Kakšni so bili začetki v
prikrajšan sam. Še danes podjetju Dewesoft?
Po naključju smo
me na Dolu kdo pokliče
Marko po atu in ponosen se spoznali z gospodom
(gospod
sem na to. Z ženo Loti in Werniggom
dvojčicama smo se leta Wernigg je poročen s
1992 preselili v Hrastnik, Hrastničanko), za katpred enim letom pa v erega sem najprej do
Gore. Nazaj h koreninam. leta 2000 prodajal me-

rilne inštrumente za avstrijsko podjetje Dewetron
(drugi partner v podjetju
Dewetron je bil gospod
Degen). Nato pa sva skupaj z Juretom Knezom
ustanovila podjetje Dewesoft, ki je za Dewetron
izdelovalo software (programsko opremo).
Dewesoft
je
specializirano podjetje, s čim se
pravzaprav ukvarjate?
Ukvarjamo se z veliko dodano vrednostjo za
zelo specializirane izdelke,
merilne naprave. Kot primer bi navedel uporabo v
avtomobilski industriji, kjer z
uporabo le-teh opravljajo
meritve, ki jim pomagajo
v razvoju komponent avtomobila. Trenutno aktualno je na primer, kako
povečati varnost v prometu, da bi avtomobil sam
zaznaval spremembe, kot
so dremež voznika, premajhna varnostna razdalja in
podobno.
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Kakšni so v Zasavju pogoji leto, nato pa skupaj ugoza razvoj podjetja, kot je tovimo, če smo zadovoljni
z našim sodelovanjem. V
vaše?
Za razvoj pro- primeru obojestranskega
gramske opreme potre- zadovoljstva sklenemo pobujete dobro internetno godbo za nedoločen čas.
povezavo. Za nas ni bil Razvoj podjetja je postonikoli hendikep, da je pod- pen in strateško naravnan.
jetje locirano v Zasavju. Ker Delamo korak za korakom
so naprave namenjene in vedno porabimo le tonaročnikom po celem liko, kot imamo. V 12 letih
svetu, to ni težava. Tudi v nismo najeli niti enega
Zasavju imamo vsakod- kredita. Medijska preponevno dostavo hitre pošte. znavnost je poskrbela, da
Idealno bi bilo, če bi imeli k nam prihajajo boljši iz
še tunel do avtoceste. V generacije povpraševati
Zasavju ni težav s parkiran- za službo. Velikega pojem, na pošti in na banki mena je tudi to, da so zani nikoli gneče, skratka, dovoljni delavci tudi bolje
imamo prijazno okolje za motivirani. V podjetje uvajamo
možnost
poslovne akpostati solastnik
tivnosti.
Tu
Delamo korak za
podjetja in deje veliko dokorakom in vedno
litev
dobička
brih podjetij
porabimo le
med zaposlene
in ko nekaj
toliko, kot imamo.
ob koncu leta.
potrebuješ,
V 12 letih nismo
Vsekakor
se
so
vedno
najeli niti enega
držimo pravila, da
pripravljeni
kredita.
če gre dobro podna pomoč,
jetju, mora iti dobro tudi
na ta način
pa se tudi sami hitreje zaposlenim. Ob uspešnem
razvijamo. V kolikor bi šli v letu nekaj pridelanega
neznano urbano okolje, tudi razdelimo, večino pa
bi ubili domačnost, ki jo namenimo razvoju novih
imamo tu. Padli bi v gonjo izdelkov in novih trgov.
za dobičkom, to pa danes Zaposleni v našem podniso vrednote v našem jetju imajo tudi možnost
sodelovanja s partnerji kot
podjetju.
na primer z ekipo formule 1
V podjetju je trenutno 30 (Lotus), NASO in podobno.
zaposlenih, kakšna je vaša
Kakšna bi bila vaša vizija
politika zaposlovanja?
V letu 2012 smo razvoja Zasavja?
V Zasavju imamo
število zaposlenih povečali
za 50 % (z 20 na 30). Vsa- veliko možnosti za razvoj,
kega novega sodelavca sam imam veliko upanajprej zaposlimo za eno nja. Ko pripelješ gosta iz

IZKAZNICA PODJETJA
elava programDewesoft d.o.o., izd
odnja elektronske opreme in proizv
skih komponent
Gabrsko 11a
1420 Trbovlje
00
Ustanovitev: 29.12.20
Zaposleni: 30
ocena za leto
Prihodki iz prodaje:
2012 – 6.000.000 €
l motors, Volvo
Naročniki: Genera
tovaz, Makayev
car, Volvo truck, Au
u, MIRA, LockRocket design Burea
, BMW, Bosh, –
heed Martin, NASA
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Amerike, Rusije ali katere Na žalost so nekatera poddruge države na kmetijo, jetja v Zasavju propadla.
ta gost ne vidi kmetije, Manjka več povezovanja.
kot jo vidimo mi. Vidi, da Za začetek bi bilo koristno
sestaviti
ga je nekdo
s p i s e k
pripravljen
Za začetek bi bilo koristno
storitev,
spustiti v svoj
sestaviti spisek storitev,
ki jih podki jih podjetja koristijo,
dom in ga
pa jih v Zasavju nihče ne
jetja korispogostiti
z
nudi. Na ta način bi lahko
tijo, pa jih
domačimi
nastali zametki novih
v Zasavju
pridelki. Drupodjetij.
n i h č e
ga možnost
ne nudi. Na
je
obisk
ta način bi lahko nastali
»jame«. Ko v
njej gostje srečajo prave zametki novih podjetij.
rudarje, je to izkušnja, ki je Naše podjetje, recimo,
drugje ne dobiš. Predvsem potrebuje eluksiranje, ki bi
je potrebno ves ta indu- ga neka-tera podjetja v
strijski in podeželski turizem Zasavju s svojo tehnologipovezati v celovito po- jo lahko izvajala in s tem
nudbo in ga nadgraditi z izboljšala svoje poslovne
nečim, zaradi česar bo vse rezultate. Skratka, več
to vredno obiskati. Potre- sodelovanja in povezobujemo metro (podzemno vanja dobrih idej v prihodželeznico) iz Trbovelj do nosti lahko pospeši razvoj
Hrastnika. Jama je že na- Zasavja na vseh področjih.
rejena, šine so povezane
…
Marko Funkl
Podobno je v podjetništvu.

Cimos,
Siemens, IABG, DLR,
Gorenje in drugi.

LTH Ulitki,
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POČASTILI GENERALA
MAISTRA

Slovenci smo posvečali generalu
Rudolfu Maistru do nedavnega premalo pozornosti. Zato smo leta 2005

namenili 23. november – dan generala
Rudolfa Maistra, za
državni praznik. Na ta
dan je odločni general
s svojimi borci
preprečil, da bi
ostala Štajerska
z Mariborom v
avstrijskih rokah.
Hrastniški člani
Društva
generala Maistra
za Zasavje so
povabili v torek,
27. novembra
2012, v Knjižnico
Antona Sovreta
znanega novinarja in ekonomista
Aleksa Štakula, da počastijo njegov
spomin. Poleg zgodovinskih dejstev,

je poudaril Aleks Štakul, predvsem
pa moralne in etične kvalitete velikega domoljuba, ki so navduševale
ljudi še kasneje v NOB in v vojni za
Slovenijo. »Za zgled nam je še posebno v današnjem času, ko ne znamo
več ceniti svobode, maternega
jezika, odločne drže ..., politiki pa so
pozabili na moralne vrednote ... « je
dejal med drugim.
V knjižnici je tudi razstava knjig o
generalu Maistru in slikovno gradivo
Maistrovih borcev iz Hrastnika, ki so jo
pripravili šolarji pod mentorstvom Tine
Šantej. Andrej Mlinar, Ivo Vučetič in
Marjan Dolanc pa prijazno vabijo v
društvo GMZ, saj moramo ohranjati
vrednote velikega Slovenca.
				

FM

SIMBIOZ@ USPEŠNA
TUDI V HRASTNIKU
Največji jesenski prostovoljski projekt računalniškega opismenjevanja
Simbioz@ v oktobru je tudi letos uspel. Še več. Prijel se je. Ledena gora
odpora starejših proti tej tehnični realnosti se nezadržno tali. Vedno bolj
spoznavajo, da je delo z internetom
zelo koristno, zabavno in prijetno.
In mlajši so postali prvič v
zgodovini pedagogike čez noč profesorji... S kakšnim žarom pomagajo
udeležencem ob navodilih glavnega mentorja! In kako so starejši
hvaležni! Medsebojna vez starejši –
mlajši ob tem projektu ni le politična
fraza.

Statistika pove, da je
bilo po Sloveniji
300
Simbioz@ učilnic, 3250
prostovoljcev,
ki
je
poučevalo več kot 5000
udeležencev. V Hrastniku
je bilo 25 prostovoljcev in
55 udeležencev.
Poraja se v vprašanje
zakaj se je prijavilo več lanskih
udeležencev kot letošnjih? Verjetno so se prvi navdušili, novi pa so
se mogoče prestrašili, da ne bodo
kos lanskim sošolcem? Ker je bil prvotni namen projekta, da animira
starejše nad 65 let, bi kazalo temu v
tretjem letu nameniti več pozornosti.
V našem okolju sem tudi
opazila, da so bili med prostovoljci zelo redki osnovnošolci, ki jih
je bilo sicer v Sloveniji največ. Pa
sta se ravnateljica Marina Kmet in

Suzana Sevnšek se je kot mentorica v
Knjižnici Antona Sovreta zelo odrezala

pomočnica Mili Gornik iz Hrastnika s
svojim zgledom zelo lepo izkazali, saj
sta bili skoraj cel teden med prostovoljkami. Veliko bi pripomogli učitelji,
da tisti teden ne bi pisali kontrolnih
nalog. »Vsak dan pišemo,« so se
opravičevali, ko sem jih vabila, da
pridejo pomagat na delavnico vsaj
za en dan.
				
FM

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
Osnovna šola narodnega heroja Rajka se je tudi letos
aktivno vključila v vseslovenski projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk, ki krepi odnos do slovenske hrane.
Učenci so tako 16. novembra imeli za zajtrk črni
kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse domačega
porekla.

Z besedo in zgledom so v šoli skušali
poskrbeti, da bodo naši otroci zrasli v
zdrave odrasle, ki bodo cenili doma
pridelano hrano in skrbeli za zdravo

december 2012

okolje.
Učenci
so ob zajtrku, ki
ga je finančno
podprla občina
Hrastnik, uživali in
ga z veseljem pojedli. Na razredni uri
pa so jim učitelji in učiteljice razdelili
tudi zloženke »Dan slovenske hrane«

in posebno pozornost posvetili lokalno pridelani hrani. Zajtrka z učenci
šole sta se udeležila tudi župan Miran
Jerič in poslanec državnega zbora
Jože Velikonja.
			

JM
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VARNI INTERNET
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v sodelovanju z ekipo
izobraževalnega podjetja Varni internet sredi novembra pripravila delavnice za učence 6. in 7. razreda ter
predavanje za starše o nevarnostih
na svetovnem spletu.

Starši in otroci se pogosto ne
zavedajo, da jim internet poleg
obilo koristnih informacij nastavlja tudi ogromno pasti. Kraja
identitete, neprimerne vsebine,
ki jih objavljajo otroci, in zloraba
osebnih podatkov predvsem na
socialnem omrežju Facebook so
le glavne izmed nevarnosti, ki so jih
na delavnicah osvetlili pedagoški
delavci na šoli in usposobljeni

ICARUS DOWN NA
ZNANI TELEVIZIJI MTV
Skupina, za katero je značilno sprehajanje med glasbenimi stili, je tudi za
videospot skladbe poskrbela sama.
Kot je povedal Domen Učakar, so
pri tem skušali ujeti estetiko med
svetlobo in temo
ter pokazati performans
spot
na čim bolj svež
način. Ob tem

strokovnjaki iz Ljubljane. Učenci so
delavnice pohvalili in povedali, da
so izvedeli veliko koristnih informacij,
ki jih bodo skušali upoštevati pri
uporabi interneta. Udeležba na
predavanju, namenjenem staršem
otrok od 1. do 9. razreda, je bila
skromna. Tisti starši, ki so prišli, pa so
bili nad izvedbo navdušeni.
				
JM

Glasbena skupina iz Zasavja Icarus Down, ki jo sestavljajo
Domen Učakar, Jure Zdovc, Jaka Tavš, Alan Jančič in Tomaž
Mihelec, je 18. novembra na MTV-ju izdala nov singl in
videospot za pesem »Youth and The Claw«.

še dodaja: »Single
smo posneli, zmiksali
in masterizirali sami,
največji del pri tem pa je opravil
bobnar Jaka Tavš. Sam komad je
nova smernica v delu Icarus Down.

Želeli smo ohraniti ostrino in maso
zvoka ter se stilsko preroditi in izkoristiti žametnost Tomaževega vokala, ki
je nadomestil prejšnjega pevca.«
				

DP

November se je za
Klub Šoht začel s
tradicionalnim Martinovim izletom, ki ga
vsako leto pripravijo za svoje člane.
Tokrat so se skupaj s
trboveljskim Klubom B odpravili na Kras, kjer so si ogledali tipično kraško vasico
Pliskovico, degustirali vina in pokušali lokalne kulinarične dobrote.

ŠOHTOV IZLET IN VEČER Z
ANDREJEM PEGANOM

16. novembra pa so v
Knjižnici Antona Sovreta
Hrastnik pripravili večer
z Andrejem Peganom,
ambasadorjem Zavoda
Varna pot, ki je mladim
predstavil svojo življenjsko
zgodbo. Andrej je bil
udeleženec v prometni

nesreči, v kateri je umrl njegov prijatelj, sam pa je utrpel nepopravljive psihične
in fizične poškodbe. Vzroki, ki so pripeljali do prometne nesreče, so bili
povezani s prehitro vožnjo
pod vplivom alkohola. Na
dogodku je Andrej pred-

stavil tudi svojo knjigo Misli, ki jočejo. Predavanje je
bilo organizirano v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Hrastnik.
		

MJ

RAJANJE Z ŽELODKI
Društvo
Želodki
je 24. novembra
v kinodvorani na
Dolu pri Hrastniku
organiziralo
zabavo za otroke.
Udeležba je bila
izjemna, saj se je
rajanja
udeležilo
več kot 150 otrok,

16

staršev in starih
staršev.
Popolnoma brezplačna
“žurka”
za
najmlajše je bila
kot
nalašč
za
pripravo na veseli
december.
Prostovoljci društva
Želodki so otroke

december 2012

najprej
presenetili s sadnimi koktejli, nora zabava pa
se je nadaljevala z
dobro glasbo, plesom v družbi animatork, zabavnimi
nagradnimi igrami
in čarovnijami.
JM
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VELIK ODZIV NA TEČAJ
NEMŠČINE

V organizaciji
Mladinskega
centra Hrastnik poteka
štirimesečni
začetni tečaj
nemščine, ki
ga v dveh skupinah
obiskuje 30 posameznikov. Številčen
odziv mladih kaže
na potrebo in željo

po
znanju
tega
praktičnega
jezika. Ker je bilo prijav precej več kot
razpisanih mest, se
bo tečaj na pomlad
predvidoma
ponovil. Takrat si
obetamo tudi nadaljevalni tečaj. O
Gregorju Strniši, ki
vsak ponedeljek in

torek tečaj vodi, se
s strani tečajnikov
širijo le pohvale.
O
uspešnosti
slušateljev
bomo
še pisali, do takrat
pa jim želimo veliko
elana.
		
		
MJ

KONČAL SE JE RISARSKI REČAJ
Z JIRIJEM BEZLAJEM

Osem
mladih je uspešno
končalo tečaj
v
umetnosti
risanja, ki ga je
priredil Mladinski center Hrastnik. Akademski kipar, pedagog in publicist Jiři Bezlaj je s svojevrstnim
načinom vodenja tečaja, ki se je po šestih
dve urnih srečanjih končalo minuli petek,
navdušil udeležence. Ne tehnično znanje,
temveč širina njegovega znanja in izkušenj,
duhovite spodbude in hudomušen nastop

tudi drugim.
G l a v n a
prednost
tega tečaja
je,
da
bodo imeli
udeleženci
priložnost videti svoje
članke natisnjene v
čisto pravem lokalnem
časopisu.« Medvešek
je še poudaril, da se
mladi morajo oblikovati v kritične opazovalce in ustvarjalce
medijskega prostora.

NOVINARSKI
TEČAJ
V Hrastniku se je
novembra
začel
15-tedenski novinarski tečaj, ki ga organizira Mladinski center
Hrastnik.
Namenjen
je vsem mladim, ki si
želijo spoznati osnove
novinarstva.
Tečaj
vodi diplomirani novinar Jani Medvešek, ki
je prepričan, da si nov
lokalni časopis Hrastov
list zasluži spodoben
profesionalni nivo: »To
je prava priložnost za
mlade, ki so radovedni in bi radi tisto, kar
so izvedeli, sporočili

Brezplačni
tečaj
poteka ob sredah
popoldne v prostorih
Regionalnega centra
za razvoj v Hrastniku.
Prijavite se lahko na
info@mch.si ali 040 466
409.
DP
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so zaznamovali ta srečanja. Priznan umetnik, ki je udeležence že na prvem srečanju
soočil s težko nalogo risanja živega portreta, je razkril mnogo skrivnosti velikih umetnikov, umetniških del in umetnosti. Prav gotovo bo še kdaj gost v Hrastniku.		
				
MJ

VIOLINIST IN VIZIONAR MIHA
POGAČNIK V HRASTNIKU

Na Martinovo nedeljo je v tri
in pol urni delavnici s koncertom violinist svetovnega formata Miha Pogačnik predstavil nekatere zakonitosti
umetniške glasbe, ki jih sam
uvaja v delo z najvidnejšimi
gospodarstveniki po svetu.
Dogodek Mladinskega centra Hratsnik, ki ga je obiskalo
35 udeležencev iz Hrastnika
in okolice, je potekal v prostorih Regionalnega centra v
Hrastniku. Poleg umetniškega
procesa
je
Pogačnik
odprl tudi vprašanje slovenske identitete in stanje
današnjega duha. Nezased-

enih je ostalo še vsaj deset
prostih mest, kar je škoda,
saj je sta njegov žar in lucidnost njegove predstavitve
prevzela večino, če ne vse
udeležence. Seveda gre
za neobičajno stvar, ki jo v
današnjih časih ni enostavno približati ljudem, posebno
mladim. A iz navdušenja prisotnih gre sklepati, da se da
tudi iz tovrstnih, za lokalno
okolje malce nenavadnih
delavnic, da črpati številne
svetle ideje in spodbude.
		

DP
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TRIJE “OSKARJI”
V HRASTNIK
V Delavskem domu v Trbovljah je
24. novembra potekal šesti festival
slovenskega filma gluhih. Ustvarjalci
so številnim obiskovalcem festivala
prikazali 13 kratkih filmov z raznovrstno

tematiko. Žirija je nagrado za
najboljši film podelila kratkemu
i-granemu filmu z naslovom “Prizori
iz življenja”. Režiral ga je Hrastničan
Slavko Pavlič, ki je napisal tudi
scenarij in odigral glavno vlogo.
Pavličev film je prejel še nagradi za
najboljšo moško in najboljšo žensko
vlogo. Festivala so se udeležili gluhi
z vse Slovenije. Največ filmov pa je
prišlo iz učne delavnice Zavoda za

V nedeljo, 11. novembra, torej prav na dan Sv. Martina,
se je 73 članic in članov društva udeležilo martinovanja
v Makolah pri Slovenski Bistrici. Ogledali so si krst mošta,
degustirali različna vina ter imeli martinovo pojedino.

Krst mošta v vino (Avtor: Rajko Žagar)

Poseben dogodek pa
pripravljajo ob 3. decembru - svetovnem
dnevu invalidov, ko
bodo pripravili srečanje
članov
in
članic.
Srečanje bo 1. 12. ob
16.00 v veliki dvorani

Nagrajenec Slavko Pavlič (na sredini)

gluhe in naglušne v Ljubljani, kjer se
šolajo bodoči medijski tehniki.
		
JM

UTRINKI DRUŠTVA
INVALIDOV HRASTNIK
gostišča Zasavki Gurman na Dolu pri Hrastniku. Na dogodku bo
v kulturnem delu programa
sodelovala
Glasbena šola Hrastnik,
po uradnem delu pa
bo tudi pogostitev. Za

vse udeležence bo v
obe smeri organiziran
avtobusni prevoz z
vseh koncev Hrastnika,
na dogodek pa se je
potrebno predhodno
prijaviti.

JAVNA TRIBUNA
O VILI DE SEPPI
Društvo Rast je 26. novembra v Galeriji Delavskega doma Hrastnik organiziralo javno tribuno z naslovom
»Vila de Seppi - včeraj, danes, jutri«.
Organizatorji so želeli odpreti predvsem razpravo o vili in spodbuditi k
iskanju rešitev. Udeleženci tribune
so se na splošno strinjali, da je vilo
vredno ohraniti in da je pomembno,
da vila po obnovi tudi zaživi. Ugotavljali so, da bi takšen projekt zahteval
precejšnja finančna sredstva, ki pa
jih je možno dobiti v okviru evropskih
sredstev ter javno-zasebnega partnerstva. Prevladalo je tudi mnenje,
da je ugotovitve tribune treba predstaviti lastniku Igorju Lahu in skupaj z
njim najti ustrezno rešitev.
Vila de Seppi, poletna rezidenca
baronice Eme de Seppi, je bila
zgrajena leta 1894 po vzoru gradu
Miramar v Trstu in je edini v času
industrializacije zgrajen gradič na
Slovenskem. Poleg arhitekturne ima

vila tudi veliko umetniško vrednost, saj
v njeni notranjosti najdemo poslikave
slikarja Libeckyja, bogata je tudi
njena notranja oprema. Pred leti je
bila vila sicer proglašena za kulturni
spomenik lokalnega pomena, a žal
je vse ostalo le na papirju.
Marko Funkl iz društva Rast je povedal, da bi v vili lahko bili steklarski
muzej, kavarna, protokolarna dvorana, turistično-informacijska točka,
poletne delavnice za otroke, hostel,
center sodobnih umetnosti in podobno. Katja Drač, študentka Fakultete
za arhitekturo, pa je poudarila, da
je bistvena revitalizacija celotnega

območja okrog vile: »Prenova vile
zahteva več kot le sanacijo zidov,
vila potrebuje življenje.«
Miran Jerič, župan občine Hrastnik,
je pozdravil idejo iniciative, rešitev
pa vidi predvsem v javno-zasebnem
partnerstvu. Albert Zaletel, predsednik Krajevne skupnosti Steklarna, pa
je na tribuni videl izhodiščno idejo za
projektno skupino, ki bi se resno posvetila projektu Vile de Seppi. Tudi v
društvu Rast želijo, da razprava o vili
ne zamre, zato pozivajo vse zainteresirane, da svoje predloge pošljejo
na elektronski naslov
info@drustvo-rast.si.		
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NAGRADA NA LITERARNEM NATEČAJU

V lanskem šolskem letu je Žan
Bratuša, učenec 8. b razreda
OŠNHR Hrastnik, sodeloval na
literarnem natečaju Moja rodna domovina. Njegova mentorica je bila mag. Vesna
Žnidar Kadunc. Za svoje delo je bil
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nagrajen in v začetku letošnjega šolskega leta povabljen na sprejem k predsedniku države.
Tina Šantej
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Slovenija, moj pisan zmaj
Slovenske pokrajine so največji
zaklad,
preprosto moraš imeti jih rad.
Naša domovina je drugačna od
drugih držav …
Je majhna, a pomembna in prav
posebna!
Lahko bili bi zgled za cel svet!
Res, naša zgodovina ni najdaljša,
ozemlja nam brezkončnost ne
zaljša,
a kjer se pojavimo pustimo sled …
čeprav kdaj neopazno na prvi

»Predstava o Romuniji se mi
je popolnoma spremenila!«
so komentirali udeleženci
potopisnega predavanja v
četrtek, 15. novembra 2012,
v Knjižnici Antona Sovreta.
Prav tako so se sesuli v prah
stereotipi o Romuniji zasavsko-posavskim planincem, ki
so letos konec julija obiskali to našo bivšo sosedo.
Namesto zanemarjene in
dolgočasne dežele, kakršno

Dobrodelna
dražba
Društvo Rast v petek, 7. decembra,
ob 19.00 v Galeriji
Delavskega
doma
Hrastnik
pripravlja
dobrodelno dražbo.
Zbirali bodo sred-

Imamo odlične športnike,
ki so ponosni svetovni prvaki,
imamo majhna podjetja,
ki jim največji trusti niso enaki,
imamo briljantne ideje,
ki navdušujejo,
in velike umetnike,
ki na sceni kraljujejo.
Najboljši pa smo slovenski ljudje –
veseli, zabavni, prijazni do vseh.
In tujcem ne bomo nikoli se vdali,
ponosni bomo na svojem ostali.

december 2012

Nikoli ne izpustimo svojih zmajev:
vseh tistih krajev,
vseh različnih rajev,
ki se zdijo kot nebo.
Majhen, prijazen, lep kraj to je Slovenija, moj pisan zmaj.
Žan Bratuša, 7.b.

Seveda so naleteli tudi na
krvoločnega Drakulo in
sledi diktatorja Causeska,
se spomnili njihovih izjemnih športnikov ... Najbolj zavzeti planinci pa so zavzeli
tudi Moldoveanu (2.544 m),
najvišji vrh v Romuniji.		
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pa jih lahko na ŠOHT-ovi stojnici
na tržnici v Hrastniku (1. 12. od osmih do dvanajstih) ali na tržnici v
Hrastniku (15. 12. od devetih do
enajstih). Igrače lahko prinesete
tudi v Knjižnico Antona Sovreta
Hrastnik, kjer je do zaključka akcije
posebej za to namenjen kotiček.
Če vam navedeni termini ne ustrezajo, pa se lahko za oddajo
dogovorite tudi na številkah 030
343 545 (Luka), 031 724 829 (Tadej)
ali 041 275 604 (Neva).

stva za obdaritev
hrastniških otrok, ki
živijo v pomanjkanju.
Na dražbi bodo ponudili izdelke, ki so
jih podarili različni
ustvarjalci, tako kot
lani, pa bo tudi letos
nekaj izdelkov s podpisi znanih Slovencev,
med drugim kapa
s podpisom Petre

Lanska dobrodelna dražba

Prelepi slovenski kraji,
so kakor pisani zmaji.
Ponesejo te v sreče višave,
čez lepot poljane in ljubezni dobrave.

ROMUNIJA MALO DRUGAČE

so si predstavljali,
so odkrivali slikovita, ohranjena
srednjeveška
mesta, ki so pod zaščito Unesca. Opazovali so skromna,
a lepo oskrbovana naselja
na podeželju, hodili po slikovitih gorah z ledeniškimi jezeri,
se vozili po Transfagarasan
magistrali, eni najlepših gorskih cest na svetu, in okušali
njihovo okusno kulinariko.

V novembru je
študentski
klub
ŠOHT začel vsakoletno dobrodelno
akcijo za socialno
ogrožene družine
v Hrastniku. Tokrat
so se odločili za akcijo zbiranja
igrač, ki jih bodo ob koncu akcije s pomočjo Centra za socialno
delo Hrastnik podarili izbranim
družinam. Igrače bodo zbirali do
vključno 15. decembra, oddate

Akcija
zbiranja
igrač

pogled.

Majdič. Izklicne cene
bodo simbolne, tako
da je lahko to tudi
priložnost za nakup
božično-novoletnih
daril.
Dogodek
društvo prireja že drugo leto, k ponovitvi
pa jih je spodbudil uspeh prve dražbe, na
kateri so zbrali skoraj
700 evrov, ki so jih v
celoti namenili družini
v stiski za nakup peči,
kuriva ter oblačil in
obutve za zimo (celotno poročilo je na
voljo na njihovi spletni
strani).
MJ

KAJ JE
NA VIDIKU?
Anina
Zvezdica
Občina
Hrastnik
se je letos prvič
pridružila
dobrodelni
akciji
Anina
zvezdica.
Njihov cilj je zbrati
čim več hrane
z daljšim rokom
uporabe ter socialno ogroženim
družinam
iz
Zasavja
vsaj
malo
polepšati
praznične dni in
jim pričarati na-

smeh na obraze.
Za Anino zvezdico lahko darujete hrano vsak
torek in četrtek
med 17. in 19.
uro na Hrastniški
tržnici, zraven prodajalne sadja in
zelenjave (bivša
ribarnica), ter na
Dolu v cvetličarni
Lobelija.
Akcija
poteka vse do
20.
decembra.
Vsak vaš dar bo
prišel v hvaležne in
pomoči potrebne
roke.

Če potrebujete pomoč ali poznate
družino v stiski, prosimo kontaktirajte
Ano na 031 451 100.
Več si lahko preberete tudi na spletni
strani: www.aninazvezdica.si.
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KUD Svoboda
vabi na
Božično-novoletno
pravljico
Ženski pevski zbor KUD Svoboda Dol
pri Hrastniku pod vodstvom zborovodkinje Simone Weber Goljuf prireja letni koncert z naslovom Božičnonovoletna pravljica. Premiera bo v
petek, 14. 12. 2012, ob 19. uri v Kulturnem domu na Dolu. Na koncertu
bodo kot gostje sodelovali Mladinski
pevski zbor OŠNHR Hrastnik, učenke
baletnega oddelka Glasbene šole
Hrastnik in Dramska skupina KUD Svoboda Dol pri Hrastniku.

Pol stoletja rokometa
na Dolu pri Hrastniku
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik
bo 21. in 22. decembra organiziral
dvodnevni turnir ob 50. obletnici igranja rokometa v kraju. Dogodek
sovpada s 30. obletnico ustanovitve
rokometnega kluba na Dolu, kar
bodo obeležili s trideseturnim igranjem tekem v dvorani Dolanka. Nastopile bodo vse starostne selekcije,
članska zasedba pa se bo pomerila
s Celjem Pivovarno Laško. Gostujoči
ekipi bosta tudi Krim Mercator in
ženska rokometna reprezentanca.
Kot lahko preberemo na spletni strani
rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik,
ima rokomet v hrastniški občini bogato tradicijo. V Hrastniku je deloval
močan rokometni kolektiv v 60. in
70. letih prejšnjega stoletja. Še pose-
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Pevke bo na klavirju spremljal Dejan
Jakšič. To bo tudi prvi letni koncert
pod taktirko Weber Goljufove, ki je
vodstvo zbora prevzela aprila letos.
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Ponovitev predstave bo v četrtek, 3.
1. 2013, ob 19. uri v Delavskem domu
v Hrastniku.
			
MJ
		

bej lepe uspehe so žele
članice Rokometnega
kluba, ki je imel svoje
prostore na Kranjskem,
za Savo.
Rokomet že več desetletij združuje mlade
in stare na Dolu pri Hrastniku. Dolski klub pomeni
več kot le športno
druženje, še vedno je
Stari mački
tudi družabno stičišče
krajanov.
Rokometni
državnih prvenstvih ter mednarodnih
navdušenci so ga začeli
igrati še na starem igrišču iz ugaskov, turnirjih.
kjer danes stojijo bloki. Konec 70. V dolgih letih delovanja rokometno
let je rokomet z gradnjo asfaltnega druščino krasi izjemna predanost
igrišča oživel kot sekcija tedanjega staršev, navijačev in članov kluba, ki
Partizana, leta 1982 pa je bil ustanov- znajo s prostovoljnim delom izpeljati
izjemne prireditve. Prav taka pa bo
ljen samostojen Rokometni klub Dol.
Z izgradnjo nove dvorane tudi decembrska obeležitev dveh juDolanka leta 1999 so prišli tudi odlični bilejev, obljubljajo dolski rokometaši.
rezultati v vseh kategorijah, naslovi 				
državnih prvakov in medalje na 				NL

znana
zasavska
skupina
Red Five Point
Star. Znani so
po tem, da
ustvarjajo unikatno glasbo,
ki
je
zmes
skaja, swinga,
rockabillya, jazza,
kubanskih ritmov
ter brazilske glasbe pod vplivom
punk-rocka. Uveljavili so se predvsem kot koncertni bend, kar je

Koncert
Mladinskega
centra
Hrastnik
V klubu Rondo bo
v soboto, 15. decembra
precej
živo. Ogrela nas
bo
predskupina,
potem vstopi izvirni Icarus Down,
zvezda tokratnega večera pa bo

Ženski pevski zbor trenutno šteje 26 članic (na fotografiji le udeleženke
priprav v Strunjanu)

rezultat deset letnega nastopanja v
živo, ter stotine odigranih koncertov.
Že lep čas jih nismo
slišali.
Začnemo
ob 20.00. Vstop je
prost.
MJ

Študentska

organi-

zacija Hrastnik bo
ŠOHTova
v soboto, 22. 12.,
prednovoletna v klubu Rondo s
pričetkom ob 20.
zabava
uri priredila predno-

voletno zabavo za
mlade – študente
in dijake. Zvezda večera bo rapar
Zlatko. V času, ko Zlatko ne bo polagal rim, pa bo za glasbo in dobro
vzdušje skrbel DJ Frenky iz skupine
Top DJs. Vse člane kluba ŠOHT
v letu 2012/2013 pa bomo tudi
počastili s pijačo.
ŠOHT zbližuje!
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Pester konec
leta za rudarsko
godbo Hrastnik
Godbenike čaka še kar nekaj
nastopov pred koncem leta. V
začetku decembra bodo igrali
ob godu sv. Barbare, zavetnice
rudarjev, bodo 4. decembra
igrali v Sedražu, 22. decembra
pa na praznovanju obletnice
Rokometnega kluba Dol pri

Rudarska godba Hrastnik

Tečaj
bobnanja

Afriški ritmi se
bodo
naselili v Hrastniku
v soboto 15. in
nedeljo 16. decembra. Med peto in sedmo uro ste
vabljeni v prostore Regionalnega
centra za razvoj v Hrastniku (pri trgovini Spar), kjer vas čakajo bobni in
izkušen učitelj bobnanja Damir Mazrek.

Udeleženci tečaja bodo spoznavali
tradicionalne ritmične vzorce iz bogate zakladnice zahodno afriške
poliritmije. Ritmi so stari več kot tisoč
let, uporabljali so se pri različnih
življenjskih ter z naravo povezanih
ritualih tamkajšnjih ljudstev. Učili
se bodo igranja na tradicionalna
afriška tolkala in govorili o njihovem
nastanku, izvoru in namenu. Tečaj je
primeren tako za začetnike, kot tudi
za tiste z nekaj predznanja. Če še niste bobnali, je čas, da lahko začnete.

Mladinski center Hrastnik vas vabi na
začetni in nadaljevalni tečaj polstenja,
ki se bo pričel v ponedeljek, 10. decembra, ob 17. uri v prostorih Regionalnega
centra v Hrastniku. Štiriurno delavnico,
kjer si boste lahko iz nepredene volne
spolstili kakšno darilo, otroško figurico,
kroglico, modni dodatek, etui ali morda torbico … Vodenje delavnice je
brezplačno. Če se boste odločili za izde-

Sovretov večer
z Brankom
Gradišnikom
V četrtek, 13. decembra
2012, bo v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik ob

17.30 Sovretov večer,
saj se je naš veliki rojak
rodil v tem mesecu – 4.
decembra. Praznik bo
počastil s svojim obiskom
Branko Gradišnik, letošnji
Sovretov
nagrajenec,
pisatelj in prevajalec.
Slovi kot nadvse iskriv
in duhovit sogovornik

Pravljičnoigralna urica
Pred dobo računalnika je bila izdelava in pisanje voščilnic eno najbolj prijetnih, svečanih in družabnih
opravil v času, ko se pričnejo hladni
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Hrastniku v športni dvorani Dolanka. Osrednji dogodek pa bo
njihov vsakoletni novoletni koncert 28. decembra, ob 18.00 v
Športni dvorani na Logu. Naslednji dan, 29. decembra pa bomo
deležni tudi tradicionalnega
»paradnega špila« po ulicah
Hrastnika.
Sicer se godbeniki pripravljajo
tudi na visok jubilej – prihajajočo
160-letnico delovanja, ki jo
društvo praznuje v naslednjem
letu. 			
MJ

Na dogodek,
ki ga organizira Mladinski
center
Hrastnik,
je
vstop prost,
a prijave so
potrebne na
info@mch.si
ali
040 466 409.
MJ

Damir Maznarek

lavo večjega
izdelka, boste
morali volno
odkupiti. Vodita Alja Venturini in Primož
Kočar. Število
mest je omejeno, zato so prijave obvezne na: info@mch.si
ali 040 466 409. 		
DP

Enodnevni
tečaj
polstenja

kot maratonec, zadnja
leta pa tudi kot samoizobraževalni psihoterapevt in še kaj. Pogovor
bo vodila Fanči Moljk,
tako da nas zagotovo
čaka zanimiv in sproščen
večer z imenitnim gostom.		
		
JM

dnevi, dolgi večeri in zimski prazniki.
Da bi tako tudi ostalo, se v Knjižnici
Antona Sovreta Hrastnik vsako leto
v decembru otroci in starši pridružijo
izdelovanju novoletnih in božičnih
voščil, okraskov, postavljanju novoletne smrekice in izdelavi daril.
Prazniki nam pričarajo praznični čas,
hrepenenje po domačnosti in toplini,
kamor sodijo tudi pravljice. V dolgih

večerih, ko smo kot otroci poslušali
naše mame, ki so nam pripovedovale ali brale pravljice, nam odraslim še vedno odzvanja in pričara
toplino in domačnost v naših srcih.
Pridružite se nam pri poslušanju zimske pravljice, izdelovanju voščil, daril
in novoletnih okraskov. Dobimo se 6.
in 20. decembra ob 17.30.
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V letu 2011 na svetovni dan knjige,
23. aprila, smo v hrastniški knjižnici
pričeli s projektom bralna značka
za odrasle, ki smo jo poimenovali
Hrastničani beremo. Bralna značka
je projekt spodbujanja bralne kulture
za odrasle, bralcem želimo na tak
način ponuditi aktualno in kvalitetno
leposlovno gradivo. Bralna značka
je potekala do 1. decembra 2012.
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V torek, 18. decembra, ob 18. uri
pa hrastniška knjižnica organizira
zaključno prireditev, na kateri bodo
bralci, ki so sodelovali v projektu,
prejeli knjižno nagrado in priznanje za uspešno zaključeno bralno
značko. Naj povem, da bo gost na
zaključni prireditvi slovenski pisatelj
in pesnik Ivan Sivec, ki je napisal že
115 knjig za mlade in odrasle, poleg

Na Bralni znački
bo gost večera
pisatelj Ivan Sivec
tega pa še več kot 2000 besedil za
glasbo in več sto pravljic in humoresk.
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INTERVJU: Miha Halzer
svetovni podprvak v XC eliminatorju
Miha, se še spomniš svojega prvega
kolesa?
Hhmm ... Že pri šestih letih sem imel
BMX-a, ki sem ga tako obrabil, da
na koncu ni imel več niti zavor. Spomnim se, da sem se že takrat rad
vozil čez drn in strn.
Kako pa se začne tvoja gorskokolesarska zgodba?
V najstniških letih sem dobil prvo gorsko kolo, potem sem pri štirinajstih
letih z očetom naredil nekaj vzponov
na Kal in Kum. Že takrat sva kljub
gladkim cestnim gumam in dostikrat
premočenem terenu vozila navzdol
po gozdu.
Kaj pa tekmovanja?
Pri petnajstih sem kot član Kolesarskega društva Hrastnik začel tekmovati
v krosu. Spomnim se, da sem na prvi
tekmi v kategoriji mlajših mladincev
v sedmih krogih za zmagovalcem
zaostal za več kot en krog. To me je
motiviralo, da sem začel resno trenirati in tako sem v naslednji sezoni
že začel zmagovati. Skozi čas sem se
preizkusil v skoraj vseh gorskokolesarskih disciplinah: kros, spust, enduro,
eliminator, vzpon … Udeležil pa sem
se tudi nekaj cestnih dirk.
So te v vsem tem času doletele
kakšne poškodbe?
Poškodb je bilo veliko. Večinoma
gre za izpahe, zvine in udarce pri
padcih. Predvsem takrat, ko sem
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začel tekmovati v spustu, sem imel
kar nekaj težav. Enostavno sem bil
preveč divji na kolesu in vedno sem
rad pretiraval. Pri padcu z motorjem
za kros sem si zlomil roko in to je bila
tudi moja najhujša poškodba. Zgodilo se je, da sem v parih letih zaradi
poškodb odpeljal komaj nekaj
tekem, zato sem kmalu spoznal, da
ko treningi potekajo neprekinjeno
po več sezon skupaj, šele takrat
postaneš uspešnejši.
Kako to, da si se odločil prav za
eliminator, glede na to, da si doma
zmagoval na enduro dirkah, spustih
in v krosu?
Začelo se je lansko leto, ko sem od
vodje športnega društva Energija
– bolj v šali – dobil ponudbo, da
bi pod njihovim okriljem tekmoval
na svetovnem pokalu v šprintih.
Po dvomesečnem razmisleku sem
sprejel ponudbo. Enostavno sem
se odločil, da se bom pripravil za
svetovni pokal in res sem dal vse
od sebe. Zadeva je bila zame
povsem nova in na začetku sezone niti približno nismo vedeli,
kaj pričakovati. Že od začetka
pa sem vedel, da je to disciplina,
ki mi je pisana na kožo.

in dva najhitrejša se uvrstita v naslednji krog. Šprint pa predvsem zato,
ker gre za kratke dirke. Praviloma so
dolge nekje med minuto in pol do
dve minuti.
Kako so na kratko izgledale priprave? So bile drugačne od tistih za
domače dirke?
Neko grobo sliko, kako bom treniral,
si ustvarim že pred sezono. Začel sem
pozimi s treningi vzdržljivosti, vmes
pa trikrat tedensko obiskoval fitnes.
Proti začetku sezone so bili treningi
vedno krajši in vse bolj intenzivni. Formo sem stopnjeval čez vso sezono,
na tekmah svetovnega pokala sem

Enostavno sem se odločil,
da se bom pripravil za
svetovni pokal in res sem
dal vse od sebe.

Torej bi bil slovenski prevod za
eliminator šprint na izpadanje?
Res je. Najboljših 32 tekmovalcev
po času iz kvalifikacij se uvrsti na
glavni del tekmovanja, tam pa
potekajo boji na izločanje. V vsaki skupini so po štirje tekmovalci
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dosegel 9., 27. in 4. mesto. V zadnjih
dveh mesecih pred prvenstvom sem
na teden izvajal po dva treninga za
mopedistom. Po ravnini v zavetrju je
šlo okoli 60 km/h z gorskim kolesom,
s tem da sem velikokrat na koncu
hitrost še povečal in v šprintu prehitel
mopedista.

Potem treniraš že za naslednjo sezono?

Si delal tudi na svojem kolesu?

Si že razmišljal o dirki v Hrastniku?
Meniš da je teren pri nas primeren?

Kolo sem preizkušal kar na treningih s
štoparico, števcem in seveda z lastnim občutkom. Prednje vzmetenje
sem znižal za dva centimetra. Tako
sem dobil bolj agresivno geometrijo
kolesa in boljšo aerodinamiko, kar
koristi v šprintu. Je pa zato malce
slabše za spuste in premagovanje
raznih ovir na progi. Preizkusil sem
vsaj 10 parov različnih pnevmatik.
Uporabil sem tudi potopno sedežno
oporo, in sicer takšno, ki se zniža in
nazaj zviša s pritiskom na gumb. Vse
to so malenkosti, ki lahko odločajo o
zmagovalcu.
Tu pridejo prav sponzorji. Si pridobil
kakšnega?
Med sezono se s tem nisem ukvarjal.
Vso energijo sem namenil treningom.
Z dobrimi rezultati pridejo tudi sponzorji in vedno sem tako razmišljal. Za
naslednjo sezono sem dobil podporo
Proloca, slovenskega uvoznika koles
znamke Scott.
2. mesto na svetovnem prvenstvu
je zaenkrat največji slovenski moški
dosežek v kateri koli kolesarski disciplini. Ali si sam zadovoljen s srebrno
medaljo?

Nočem preveč popuščati. Seveda
forma čez zimo nekoliko pade, treningi niso tako intenzivni, a so daljši.
Poleg tega bo naslednje leto več
tekem, tako da bo tudi več možnosti
za uspeh.

Sprva nisem bil zadovoljen. Mogoče
se sliši samovšečno, a na tekmo sem
šel z mislijo, da grem po zmago.
Ko pa sem po kakšnem tednu dni
pregledoval posnetke tekme, sem se
začel zavedati, da sem vozil odlično
in da si nimam kaj očitati. Bolje v tistem trenutku ne bi mogel odpeljati.
Je odličen rezultat, zato sem zelo
motiviran za nadaljnjo kariero.
Si ugotovil, kaj te je stalo zmage?
Problem je bila vzdržljivost. Začel
sem hitro, da sem na tehnično
zahtevnejšem predelu proge prišel
v vodstvo in nato še povečal prednost. V tem sem nekoliko boljši od ostalih tekmovalcev. Pričakoval sem,
da bo na koncu zelo težko. Po minuti
in pol tako intenzivnega šprintanja so
noge povsem otrdele. Prav v zadnjih
50 metrih me je prehitel Švicar, Ralph
Naef, in bo tako nosil mavričasto
majico svetovnega prvaka v naslednji sezoni.

Teren je v Hrastniku odličen. Že v pretekli sezoni smo imeli idejo, da bi izvedli tekmo v sklopu festivala ŠTUOR,
a ni bilo časa. Naslednjo sezono bo
skoraj zagotovo ena izmed tekem
tudi v Hrastniku. V Kolesarskem
društvu Hrastnik imamo še tri tekmovalce, ki se na slovenskih tekmah
uvrščajo v sam vrh.
Kakšne so tvoje ambicije za naprej?
Želiš živeti kot profesionalec?
Prvi cilj je zmagati na tekmi za
svetovni pokal. Mogoče celo skupen seštevek, čeprav doslej nisem
bil ravno uspešen tekmovalec za
skupne seštevke. Na vsaki tekmi sem
bil sposoben priti v vrh, lahko pa se
mi je tudi zgodilo, da sem po kakšni
napaki izpadel že v kvalifikacijah. V
moji naravi je, da grem vedno na
vse ali nič. Tuji klubi mi zaenkrat ne
dišijo. Deset tekem v tujini na sezono
je zame zgornja meja. Tisti, ki tekmujejo za velike ekipe, so več kot
polovico časa na potovanjih, to pa
mi ne ustreza. Na srečo imam doma
vse pogoje, da lahko treniram kot
profesionalec.

V svetu gorskega kolesarstva – eliminator
Gorsko
kolesarstvo
je dokaj mlad šport.
Resneje se je začelo razvijati šele v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja.
Nastanek
tovrstnega
kolesarstva je povezan z
razvojem tehnologije, ko
so gorska kolesa postala
izredno lahka in trpežna,
kar pa na žalost pripomore k relativno visokim
cenam. Danes obstaja
že ogromno tipov gorskih koles. Razlog za to
je vse več gorskokolesar-
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skih disciplin, ki zahtevajo
zelo
specifične
nastavitve
vzmetenja,
zavor, prestav ipd.
Kolesarjenje izven asfaltnih cest je lahko odlična
rekreacija, ki pa zahteva
malce spretnosti, vztrajnosti in včasih tudi poguma. Morebitni padci so
običajno boleči, zato
moramo poskrbeti za
dobro zaščitno opremo.
V Sloveniji obstaja veliko
gorskokolesarskih društev

in klubov, kjer vam bodo
najbolje svetovali. Poleg gorskega pa se vse
bolj uveljavlja tudi turno
kolesarstvo. Pod strogim
etičnim kodeksom se
turni kolesarji poslužujejo
planinskih poti na dolgih
in napornih turah.
V tekmovalnem smislu
poznamo veliko disciplin,
med katerimi sta najbolj
prepoznavni kros in spust.
V letošnji sezoni so organizatorji tekem za svetov-

ni pokal na seznam
uvrstili podzvrst krosa,
imenovano eliminator.
Eliminator je četveroboj
na kratki progi. Prva dva
se uvrstita v naslednji
krog, zadnja dva pa izpadeta oz. sta eliminirana iz tekme. Na prvem
svetovnem prvenstvu v
tej disciplini se je odlično
odrezal Hrastničan Miha
Halzer, ki je v avstrijskem
Saalfeldnu osvojil srebrno medaljo.
Sebastjan Leskovšek
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ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA
V Hrastniku je leta 1907
Schulverein zgradil nemško
šolo. Ob njej je v zasebnem
poslopju na Frtici uredil
še nemški vrtec in telovadnico. Schulverein ali
uradno Deutscher Schulverein (Nemško šolsko
društvo) je bila zasebna
nemška šolska organizacija v Avstro-Ogrski. Formalno naj bi zagotovila
šolanje nemškim otrokom
v njihovem jeziku tam,
kjer tega javne šole niso

»Hrastniška nemška šola je
priredila v nedeljo svojim
zvestim veselico in sicer
letos prvič v gornjem delu
doline v Studencih. Mi nimamo nič proti zabavam –
če so dostojne! A dostojne
morajo biti in vršiti se morajo tam in tako, da nikogar
ne izzivajo! Spraviti se pa
v gornji del doline, kjer je
med 2000 ljudmi glasom
ljudskega štetja približno
deset Nemcev, to je že
samo ob sebi izzivanje in mi
bi se prav nič ne čudili, če
bi padlo komu v glavo, da
bi napodil fabriške škrice.
A do tega ni prišlo, ker
naši rudarji visoko
nadkriljujejo v
izobrazbi
večino

Veseljačenje
hrastniške
nemške šole
omogočale, dejansko pa
je s svojimi vrtci in osnovnimi šolami ponemčevala
zlasti češke in slovenske
otroke. Nemška šola je
bila sprva dvorazredna,
v letu 1908/09 pa triraz-

onih iz obeh tovarn, zaradi
katerih ni ob nedeljah varno iti tam mimo brez orožja.
Pokazalo je vendar nebo,
da naj nemškutarji v Hrastniku ne prirejajo nobenih
veselic: Ko je bila vsa
»gospoda« ter seveda tudi
par »gratis-piva« lakomnih
domačinov navzočih, se je
zdelo, da hoče bog izdajalce potopiti, tako silno
se je vlilo. Nemška gospoda je dirjala k Logerju, ki
se je že popolnoma odtujil svojemu narodu. Ob 7.
so odšli otroci iz gostilne
domov.
A

redna. Najprej je bila ta
šola si-cer zasebna, toda
nemški pobudniki so kmalu dose-gli, da je postala
javna z obveznim nemškim
jezikom, druge javne šole v
revirjih so bile dvojezične.
Nemški kapital, ki je stal za
šolo, je tako mirno pritiskal
na slovenske delavce, da
so svoje otroke pošiljali v to
šolo. Temu pa so se močno
uprli zastopniki občin Trbovlje, Dol, Št. Krištof
pri Laškem (danes je to

katastrska občina Sv. Jurij
– Gore) in okrajni šolski svet
v Hrastniku, ki so svoje prav
iskali tudi na upravnem
sodišču. Ta šola je bila do
razpada
Avstro-Ogrske
tako v središču narodnih trenj med hrastniškimi
Slovenci in Nemci. V
časopisu Slovenski narod
so 22. julija 1911 takole komentirali dogajanje glede
organizirane
veselice
hrastniške nemške šole …

kakšni so bili? Pijani, da so
se zapotekali. Kričali so, ko
zveri svoj »heil« in prepevali
so po cesti na ves glas pesmi kakor »Das deutsche
Lied«, »Gaudeamus« (z
drugim tekstom itd.) Sreča
je, da jih je dež prepodil:
če bi ostali na veseličnem
prostoru pozno v noč, bi
se zgodilo kdo ve kaj, kajti,
če v kričanju posnemajo
svoje nemške učitelje in
druge »vzgojevalce«, jih
bodo tudi v razsajanju.
Deželni šolski svet štajerski
je lahko ponosen na te
hrastniške svoje nemške
protežirance. Učitelje, ki
po gostilnah na
tako
sirov
način,
da bi
se

ga morala vsaka baraba
sramovati, napadajo slovenske kolege-učitelje, ki
mečejo ravno tam kupice
ob tla in ki hočejo ravno
tam eden deklo, eden
pa omočeno gospodinjo
posiliti, dalje učitelje, ki
ponoči po Dolu s samokresi razsajajo, take učitelje
hoče z vso silo vzeti v svojo
oskrbo! Škandal je to, ki je
mogoč le vsled strupenega sovraštva do Slovencev
in opične ljubezni do svojih
sinov.«
Nemška skupnost v revirjih
se je ohranila še vse do 2.
sv. vojne in je po podatkih
iz orožniških postaj marca
1941 v Hrastniku štela 46
oseb, v Zagorju je bilo 16
družin nemškega porekla,
v Trbovljah pa 6. Tovrstnih
političnih in kulturnih konfliktov danes ni več. Imamo pač druge.

Primož Frajle
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Kovk iz Dola pri Hrastniku
– po Sovretovi poti

lnimi pustolovci. Na
žalost se je vhod vanjo
z leti tako pogreznil, da
je zaprla svoja vrata
današnjim radovednežem. Nadaljevanje poti nam bo morda nekoliko
otežilo nekaj manjših podrtih dreves,
ki jih lahko brez večjih težav obidemo. Kmalu nad nami opazimo asfaltno cesto, ki pripelje iz Turja proti vasi
Kovk. Naša pešpot pa zavije v desno. Strmina popušča in malo preden
pridemo do prvih hiš, se desno čez
travnik odcepi kolovoz (smerokaza
ni). Ta nas skozi slikovit gozd pripelje
do televizijskega oddajnika, kjer se
naša pot tudi konča.

Kovk (659 m) je zadnji vrh na planoti, ki
se proti vzhodu razteza v smeri Kopitnika. Pohod na ta hrib nam omogoča
lepo sprostitev v naravi. Sam vrh
zaradi gozda nima odprtega razgleda, kot zanimivost pa si lahko na
vrhu ogledamo televizijski oddajnik.
Tudi vedenje, da so na Kovku odkrili staro keltsko grobišče, nas lahko
malce preseneti. Kovk je tako rekoč
najbolj prepoznavna vzpetina nad
hrastniško občino, saj je dobro viden
s Podkraja, centra Hrastnika in Dola.
Za začetek smo namenoma izbrali
lažji pohod, da se lahko nepoznavalci
privadijo na hojo po razgibanem
terenu. Pameten pohodnik mora
težavnost vedno prilagoditi svoji
kondicijski
pripravljenosti.
Ne
pozabimo, da gremo na pohod
uživati in ne trpeti.
Čas vzpona: 1 ura.
Izhodišče: Začnemo pri Žagarjevi
kmetiji, ki je le nekaj korakov stran od
športne dvorane Dolanka, kjer lahko
tudi parkiramo.
Opis: Sledimo cesti, ki vodi čez potok naravnost mimo kmetije. Takoj za
kmetijo cesta zavije desno v klanec. Z
vsakim korakom je pogled na dolino
Dola lepši, hkrati pa je lepo viden vrh
smučarske proge na Kalu. Cesti sle-
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dimo do konca, kjer na razpotju zavijemo levo na široko gozdno pot. Za
orientacijo nam je tu v pomoč majhna rdeča tablica na enem izmed
prvih dreves, tik preden nas pot vodi
v gozd. Sledi nekaj ovinkov po ne
preveč strmem, a dokaj razgibanem
terenu. Smerokazi nas nato usmerijo
strmo navzgor, kar poti doda droben
priokus kondicijsko zahtevnejšega
pohoda. Tu se približamo znameniti
Kovški luknji, ki se nahaja le kakšnih
sto metrov desno od poti. Gre za veliko votlino v velikosti sobe, ki je bila
pred leti zelo popularna med loka-

Kje nazaj v dolino? Najhitreje bomo
v dolini po smeri prihoda, lahko pa
gremo po cesti proti Turju. Če smo
pozorni, bomo čez približno kilometer ali dva na levi opazili označeno
pot NOB, po kateri se spustimo do
izhodišča. Če cesti sledimo v vas
Kovk, nas ta pripelje do imenitne
turistične kmetije Doberšek, kjer
se lahko pred povratkom v dolino
pokrepčamo z domačimi dobrotami in odpočijemo v prijetnem
podeželskem ambientu.
Nevarnosti: Sovretovo pot včasih uporabljajo tudi konjeniki, zato malce
pozornosti ne bo odveč.
Besedilo in fotografije:
Sebastjan Leskovšek
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Mai pen rai – ni problema
Na Tajsko sem se odpravila
s prijateljicami letos februarja, ne da bi prej kaj dosti
načrtovale. V lastni režiji, kar je
seveda ceneje. Toliko lepega
smo že slišale o tej deželi, da
se je enostavno ne da prezreti.
Množice turistov privabljajo
eksotični templji, slikoviti otoki, živopisne tržnice, srečanja
s sloni, okusna hrana, toplo
podnebje, učinkovite tajske
masaže, ugodni nakupi ...
Turisti obiskujejo Tajsko predvsem v sušnem obdobju –
od novembra do marca. Leži
na površini 514.000 km2 in ima

preko 65 milijonov prebivalcev. Samo v glavnem mestu Bangkok živi ob rečnem
obrežju v kartonastih kolibah
več kot tri milijone ljudi na robu
preživetja. Tajsko sicer štejejo
za gospodarski čudež, ki pa
ima svoje politične vzroke. Njeno vlogo kot trdnjavo za boj
proti komunizmu so poplačali
zahodni zavezniki, bila pa je
tudi odskočna deska ZDA v vietnamski vojni. Za protiuslugo
je dobila od zaveznikov ugodna gospodarska posojila in
tuje naložbe.

Po ulicah je zaradi slikovitih trikolesnih mopedov, tuk-tukov,
taksijev in ostalega prometa neverjetna gneča. Vendar
nihče ne pritiska nervozno na trobila.
Navadno se lahko s tuk-tukom peljeta dva do trije, nas pa je
bilo pet, tako da so vozniki kar zavijali z očmi, ko smo zavzele
sedeže. Za ceno pa je treba barantati. Kljub neverjetnemu
kaosu vse deluje.

TREKING PO PRAGOZDU
Prve dni smo načrtovale iz mesta Chiang Mai na severu tridnevni treking.
Pot je speljana po pragozdu, vendar
je zelo obhojena. Prespali smo pri
domačinih, ki živijo zelo skromno. Riž
čistijo na primer v starem lavorju, a
je hrana okusna in lepo postrežena
z obilico sadja. Drugi dan, ko smo
se spustili spet navzdol in prišli do
reke, so nas pričakali sloni. Ježa je

Črnolasi Tajci se kar naprej čudijo
moji barvi las
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čisto varna, bala sem se le za fotoaparat, ker sem ves čas fotografirala eksotično drevje in sopotnice na
drugih slonih le z eno roko. Še sreča,
da so vse tri ure adrenalinske ježe po
reki sloni ves čas malicali – lomili veje
in jedli liste – dvesto kilogramov na
dan jih pospravijo.
Tudi vožnja na bambusovem splavu po deroči reki je bila doživetje,

Povsod je polno mladih menihov

čeprav smo pred tem kar malo cvikale. Nekje ob koncu splava je bila
pritrjena pokončna palica, kamor
smo obesile svojo prtljago, zaščiteno
s polivinilom. Jaz sem se je več ali
manj držala ves čas. Sopotnice pa
so se oprijele mene, če je bila brzica
prehuda.

Staša in Julija sta naši turistični
vodnici
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Lep spomin na Chiang Mai bo ostal tudi zaradi masaže. Izvajale
so jo mlade Tajke v zaporu, ki se jo tri leta učijo, pol leta pred
izpustom pa jo lahko že izvajajo. A tudi erotika je zaščitni znak
Tajske. Cveti prostitucija, ki izkorišča predvsem revna dekleta s
severa. V Bangkoku smo pokukale na ulico rdečih luči in opazile
plesalke ob drogu, ki so čakale, da bi lahko pričele predstavo.

MASAŽA, TEMPLJI IN TRŽNICE
V prestolnici je približno štiristo templjev. Buda je
največkrat upodobljen v zamišljeni sedeči drži. V nekem
templju pa počiva šestinštirideset metrov dolg in petnajst metrov visok ležeči Buda. Videle smo še stoječega,
pa zlatega, srečnega. No, na koncu se teh ogledov

Na startu

Lotosovi cvetovi na cvetlični tržnici

že naveličaš, čeprav je počutje v templjih prijetno oz.
veličastno. Sicer pa ima svoj oltarček vsaka hiša, prodajalna ... Celo na avtobusu je bil spredaj oltarček z obveznim Budom, svečo, kadilom, sadjem in oranžnimi
rožami.

Na plavajoči tržnici tudi kuhajo

Pathaj je na levi

Kakšnih 80 kilometrov od Bangkoka
smo šle obiskat plavajočo tržnico.
Ko sediš v čolnu, ne smeš preveč
gledati v razstavljene predmete, ker
te prodajalec v drugem čolnu kar
potegne k sebi s posebno ukrivljeno
palico. V samem središču mesta pa
smo občudovale tudi cvetlično in
zelenjavno tržnico. Ljudje strežejo
z nasmehom, zraven pa še ves čas
nekaj delajo ali pa jedo. Saj na vseh

tržnicah, kot tudi na ulicah, pripravljajo okusno hrano, temelječo na
rižu, testeninah, ribah, belem mesu,
zelenjavi. In seveda na začimbah.
Največkrat smo naročile pražene
riževe rezance »Pad Thai«, zelenjavne rolade in seveda nadvse
okusno eksotično sadje. Nobenih
prebavnih težav nismo imele.

Sicer so arheologi odkrili zametke kmetijstva že sedem tisoč let pr. n. št.. V 4. stoletju pr.
n. št. pa so bili že naseljeni in so gojili riž ter druge poljščine. Še vedno je tajski riž med
največjimi izvozniki. Poleg riža pa bi morali Tajci izvažati še svojo dobro voljo, prijazen
nasmeh, skromnost, strpnost in potrpežljivost.
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Besedilo in
fotografije:
Fanči Moljk
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NAGRADNA KRIŽANKA
MCH

PRISTOP K
POGODBI

PUHLOBA,
PUHLOTA

ŽENSKA
OBLIKA
IMENA
ERVIN

DENARNA
ENOTA V
SAVDSKI
ARABIJI

TRMOGLAVEC

LUČ BREZ L

OTROK, KI GA
VZAMEJO
V OSKRBO

GORSKE
REŠEVALNE
SANI

PREMER
ODPRTINE
PRI OPTIČNI
NAPRAVI

MLAD
KURIR
JURE
IVANUŠIČ
HR. GLASB.
SKUPINA
UNIČEVALKA
ŽELEZA

SLOG, STIL

KUBANSKI
SLOG
GLASBE

VLADARSKI
NASLOV
KOROŠKI
PLES

BOSANSKI
KNJIŽEVNIK
SAMOKOVLIJA

KRILO RIMSKE
LEGIJE

JOŽE
TISNIKAR

PLOŠČAT
SPLAVARSKI
ČOLN

KARTE ZA
NAPOVED.
USODE
Avtor:
Vladimir
Milovanović,
NAJETO PERO

PEVEC
MEŽEK

LASTNICA
DELNIC

MUSLIMANSKA
VERA

IZRAELSKO
PRISTAN.

IT. DRAM. IN
IGRALEC
(DARIO)

GRMIČASTI
LIŠAJ NA
SKALAH

MESTO V
ASTURIJI

DEJANJA
MED DOBRIM
IN ZLIM

IGRALEC
RANER

VELETOK V
ZAHODNI
EVROPI

VRSTA PLESA
(DUNAJSKI,
ANGLEŠKI)

ČAS STARIH
GRKOV IN
RIMLJANOV

BRODNIK,
KDOR
SPLAVARI

SLOVENSKI
PEVEC
(LADO)

DAN. PESNIK
MUNK

ANG. SVETLO
PIVO

BODLJAJ,
ZBODLJAJ

SLO. ZGOD.
(VASILIJ)

ELEMENT Z
ENAKO ATOM.
MASO A RAZL.
VRST. ŠT.

AMER.
JAZZOVSKA
PEVKA
FITZGERALD

STROJ ZA
MLETJE
MESTO V
ČRNI GORI

NAČIN DELA
SLO. SLIKAR
(ANTON)

SESTAVINA
OLJA
POPROVE
METE

ORIENTALSKO
BARVILO ZA
LASE, KANA

ŠKOTSKI
IGRALEC
(ALASTAIR)

ANTON
ČEHOV

VRSTA
OSTRIŽA
SLO. PESNIK
(SEVERIN)

EGIP. BOG
ROKODELCEV

PLOD AFR.
PALME

LUTKAR
MAJARON

IZDELAVA
DO KONCA

PONOŠENA
COPATA

VZDRŽEN
ČLOVEK

IGRALEC IN
DRAMATIK
(JAKA)

PAPEŠKA
DRŽAVA
PENTATEVH
PRI JUDIH

ČOPIČ
(ZASTAR.)

KRAJ PRI
KRANJU

DREVESNA
NIMFA V GR.
MITOLOGIJI
RAZTEZALNIK,
VZMETI ZA
KREPITEV
MIŠIC
OBROK,
DELEŽ
ODPLAČILA
POSOJILA

POZNAVAL.
ESTETIKE

LOVRO
TOMAN

JUŽNOAM.
KUKAVICA

PAS PRI
KIMONU
SPOD. DEL
GOBE, BET

ČUTILO
ZA VID

DUŠAN
HAUPTMAN

UROŠ
SLAK
NEKD. HR.
KANUIST
(MATIJA)

KRČEVIT JOK

DREVO
TREPETLIKA

Težje besede:
ADIAFORA, AKCESIJA, APERTURA, EKSPANDER, IZOBAR, OVIEDO.
Rešitev nagradne križanke napišite na dopisnico in skupaj s svojimi
podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik.
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Med prejetimi
pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali nagrajenca.
Nagrajenec bo
lahko izbiral med
USB ključem ali
knjigo.
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Ponedeljek, 3. 12.
Ob 17.00, OŠ Hrastnik
Predstavitev in sodelovanje pri dejavnosti
karate kluba,
Zumba za otroke
OZPM Hrastnik v sodelovanju s Karate
klubom Hrastnik

Petek, 14. 12.

Sreda, 5. 12.

Ob 19.00, Kulturni dom Dol
Muzikal
KUD Svoboda Dol

Ob 18.00, Galerija Delavskega doma
Hrastnik (Razstava bo odprta do 20. 12.)
KUD Svoboda Dol
Otvoritev razstave Foto sekcije KUD Svoboda Dol pri Hrastniku
Ob 17.00, pred cerkvijo Sv. Jakoba na
Dolu
Miklavževanje
KS Dol in Zasavski Gurman
Četrtek, 6. 12.
Ob 18.00, Muzej Hrastnik
Lutkovna predstava Janko in Metka
Marionetno gledališče Jurček, Hrastnik
Petek, 7. 12.
Od 16.30 do 18.00. Delavski dom Hrastnik
Veselo zimsko popoldne
16.30 Lutkovna predstava Vesoljček Pip
17.10 Nastop navijaške skupine Mini miške
17.15 Plesno glasbena animacija škratka
Mema
18.00 Zabava s čarodejem Marisom
V tem času bodo potekale tudi ustvarjalne delavnice.
OZPM Hrastnik v sodelovanju z MC Hrastnik in društvom Feniks
Ob 19.00, Galerija Delavskega doma
Hrastnik
Dobrodelna Dražba
Društvo Rast
Ponedeljek, 10. 12.
Ob 17.00, prostori RCR v Hrastniku
Enodnevni tečaj polstenja – začetni in
nadaljevalni
Mladinski center Hrastnik
Torek, 11. 12.
Ob 18.00, Delavski dom Hrastnik
Božično novoletni koncert Glasbene šole
Hrastnik
Glasbena šola Hrastnik
Sreda, 12. 12.

Od 16.00 do 19.30, Športna dvorana
Hrastnik, Dolanka, bazen
Športne igre
OŠNHR Hrastnik

Sobota, 15. 12.
Ob 17.00, prostori RCR v Hrastniku
Tečaj bobnanja na djembe
Mladinski center Hrastnik
Ob 20.00, Rondo Hrastnik
Koncert skupine Red Five Point Star in
Icarus Down
Mladinski center Hrastnik
Nedelja, 16. 12.
Ob 16.00, Zasavski Gurman na Dolu
Prihod dedka Mraza in veselo rajanje
Zasavski Gurman
Ponedeljek, 17. 12.
Ob 16.00, 17.00 in 18.00, Delavski dom
Hrastnik
Prihod dedka Mraza, predstava in obdaritev otrok
OZPM Hrastnik
Sreda, 19. 12.
Ob 17.00 in 18.00, Kulturni dom Dol
Prihod dedka Mraza, predstava in obdaritev otrok
OZPM Hrastnik
Četrtek, 20. 12.
Ob 18.00, Športna dvorana Hrastnik
Srečanje članov Združenja borcev za
ohranjanje vrednost NOB
ZB NOB Hrastnik
Ob 17.00, Zasavski Gurman na Dolu
Prihod Božička in veselo rajanje
Zasavski Gurman

Ob 20.00, Rondo Hrastnik
Koncert: rapar Zlatko in DJ Frenky
Klub ŠOHT
Nedelja, 23. 12.
Ob 17.00, Športna dvorana Hrastnik
Novoletno srečanje članov društva Sožitje
Društvo Sožitje
Torek, 25. 12.
Ob 18.00, Športna dvorana Hrastnik
Novoletni koncert Steklarske godbe
Hrastnik
Steklarska godba Hrastnik
Sreda, 26. 12.
Od 15.15 do 19.00, Telovadnica OŠ
Hrastnik
Otroški živ-žav
15.30 Zalino božično presenečenj
16.00 Čarovniška predstava čarodeja
Tonija
16.45 Nastop navijaške skupine Mini
zverinice
16.50 Dedkov pridnometer, predstava
17.35 Druženje z dedkom Mrazom
18.00 Nastop navijaške skupine Mini
zverinice
18.05 Glasbena zabava z Gregom
Na prireditvi bodo otroci v malem
»prazničnem mestu« ustvarjali, se zabavali, … v
družbi škratov, ki tu domujejo,
Klub ŠOHT bo izvedel praznično obdarovanje
Podarimo igračo vsem otrokom
OZPM v sodelovanju z MC Hrastnik in
klubom ŠOHT.
Ob 19.00, Delavski dom Hrastnik
Mojs3 smeha v 3D, stand up predstava
(Vstop je prost.)
KRC Hrastnik
Četrtek, 27. 12.
Ob 19.00, Športna dvorana Hrastnik
Novoletni koncert KUD Veter Hrastnik
KUD Veter
Petek, 28. 12.

Petek. 21. 12.

Ob 18.00, Športna dvorana Hrastnik
Koncert Rudarske godbe
Od 15.00 dalje, Športna dvorana Dolanka Rudarska godba Hrastnik
30 ur rokometa
RK Dol
Ponedeljek, 31. 12.

Od 17.00 do 18.30, OŠ Hrastnik
Ustvarjalne delavnice
OZPM Hrastnik

Ob 17.00, Galerija Delavskega doma
Hrastnik
Otvoritev razstave Marije Wohlfond
KRC Hrastnik

Ob 20.00, Delavski dom Hrastnik
Slovenska muska od A do Ž, gledališka
predstava
KRC Hrastnik

Ob 18.00, dvorišče pred OŠ Hrastnik
Nočni pohod
OZPM v sodelovanju z MC Hrastnik in
klubom ŠOHT

Četrtek, 13. 12.

Sobota, 22. 12.

Ob 19.00, Delavski dom Hrastnik
Prifarski muzikanti, glasbeni koncert
KRC Hrastnik

Od 13.00 dalje, Športna dvorana Hrastnik
Srečanje starejših občanov Hrastnik
Rdeči križ Hrastnik

Od 20.00 dalje, Športna dvorana Hrastnik
Silvestrovanje z Manco Špik
KRC Hrastnik
Od 20.00 dalje, Zasavski Gurman na Dolu
Silvestrovanje (Vstop je prost.)
Zasavski gurman

VESELO
NOVO
LETO!

