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Tako bomo kmalu rekli letu 2014. 
»Adijo«, seveda izhaja iz »ad Deus«, 
kar v latinščini pomeni kot »zbo-
gom«, tudi »v«, »pri« ali »k Bogu«. Bog-
sigavedi, od kod se je to preneslo v 
slovenščino. Bolj malo verjetno, da 
neposredno iz latinščine ali iz kakšne-
ga francoskega »adieu« ali portugal-
skega »adeus«. Najbrž iz italijanskega 
»addio«. Ni pa to kakšna slovenska 
posebnost. Besedo uporabljajo tako 
Nemci, kot Skandinavci in Poljaki … 

In ko rečemo adijo 2014, se leto 2014 
ne bo nikoli več vrnilo, ampak bo za 
vedno ostalo tam nekje, kamor smo 
ga poslali, pri Bogu. Zopet pa se bo 
vrnil december, zopet se bo vrnila 
zima, zopet se bo vrnil božič, zopet 
se bo dan začel daljšati, zopet bo 
prišlo novo leto … Pri tem, ko nekaj 
»za vedno« mine, lahko opazimo, 
da imamo obenem nekaj, kar se ne-
nehno pojavlja in izginja v ritmih. Za 
dnevom pride noč, za nočjo zopet 
dan, za budnostjo pride spanje, za 
spanjem budnost … Lepo si pojem 
pesem Lipa zelenela je, ki govori rav-
no to, da po zimi vedno pride nova 
pomlad. Zanimivo je, da se danes 
zelo pogosto poje na pogrebih. V 
trenutkih zadnjega slovesa se je torej 
potrebno spomniti, da po zimi   zo-pet 
pride pomlad, novo rojstvo, »novi 
cvet«.

Po eni strani stvari minevajo, po dru-
gi se vedno znova vračajo. S kon-
cem leta se obenem najavlja novo 
leto. Nov ciklus letnega časa. Tako 
na-stane tudi nova številka časopi-
sa, in potem – najkasneje z nasled-
njo številko – mine in postane stara. 
Skoraj natanko pred dvema letoma 
smo spisali prvi Hrastov list s to izda-
jo pa šteje že deset številk ... To niti 
ni veliko, vendar bi lahko našteli kar 
nekaj urejenega gradiva. Enkrat v 
(upamo, da daljni) prihodnosti bo 
tudi ta časopis – kot vsi ostali – izginil. 

Ne želimo si delati 
iluzij, da bo ta stvar 
tu za vedno. Več-
no ne bo. In takrat 
mu bomo ali bodo 
lahko rekli, tako kot 
rečemo zdaj vsaki 
številki – adijo. Po-
tem pa bo znova 
nekaj vzniknilo …

Vse mine, vse, 
razen ritmov, ti 
se napajajo iz 
vrelcev izven časa 
in pro-stora.  Ritmi 
vodijo procese, v 
katerih stvari nas-
tajajo in minevajo.  
Ritme v naravi lah-
ko hitro prepozna-
mo, tudi ritme (pri 
dihanju, srčnemu 
utripu itd.) v našem 
telesu, brez katerih 
v nekaj minutah 
povsem odpove-
mo, hitro spozna-
mo. Težje pa je 
prepoznati ritme v 
človeški duševni zgradbi, v družbi, v 
medčloveških odnosih ... Tudi tam 
obstajajo ritmi, kjer nas, recimo, sim-
patija zbližuje, antipatija pa oddalju-
je. 

Stvari so tako le sredstva, po katerih 
se pretakajo ritmi. Stvari same zase ni-
majo posebnega pomena, tudi naj-
dražji diamanti ne. Pomen in smisel 
pridobijo šele, ko pridejo v človeške 
odnose. In zdi se, da smo to v družbi 
velikokrat pozabili, saj so danes stvari 
veliko bolj pomembne kot odnosi. Ko 
gremo, recimo, v trgovino, gremo tja 
zaradi neke stvari, ki jo želimo kupiti. 
Tisto, kar pa res šteje, pa je naš odnos 
do trgovk ali trgovcev in do vseh, ki 
so kakorkoli vpleteni v naš nakup. 
Jasno je, da brez stvari ne moremo 

živeti. Vprašanje je le, če so bistvene. 
Seveda niso. Že davno je pisano: 
»Človek naj ne živi samo od kruha …« 
Ko postanejo stvari bolj pomembne 
od človeka, nastopijo slabi časi za 
vse. To velja omeniti, ko se bližajo 
prazniki polni obdarovanj. Darilo je 
dobra stvar le, če je to izraz dobrih 
odnosov, znak za poglobitev le-teh. 
In slaba stvar, če je to nadomestek 
za odnos … 

Vse stvari minejo, ostanejo le odno-
si. Duhovni odnosi. Lepe praznike in 
adijo.

Adijo

Foto: Ciril Bec
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Intervju:
Melita 

Žarn 
Tahirović

V času pred vašim prevzemom 
mesta direktorice je pri vprašan-
ju podeljevanja koncesij prišlo do 
nasprotij med bivšo direktorico Alen-
ko Starič ter Občino Hrastnik. Obči-
na je zdravnici, ki je zaprosila za 
koncesijo, le-to kljub nasprotovanju 
direktorice odobrila. Sledil je njen 
odstop. Menite, da je bila podelitev 
koncesije eden od vzrokov za odhod 
gospe Starič? Kako je bilo prevzeti 
mesto direktorice v takšnem ozrač-
ju?

Situacijo kot zaposlena v hiši poz-
nam. Dejstvo je, da se z vsako 
podelitvijo koncesije ZD zmanjšujejo 
finančna sredstva. Mi smo želeli ta 
sredstva ohranjati še naprej. Ne vem, 
ali je bil to razlog za njeno odločitev 
ali ne. Kolikor je meni znano in kakor 
je povedala na občinskem svetu, 
je dobila priložnost za nadaljevanje 
svoje poklicne poti drugje. Priložnost 
se ji je zdela zanimiva, mandat se ji je 
iztekal in to je izkoristila. Še glede kon-
cesij. V ZD sem zaposlena od 1995, 
ko so se začele podeljevati prve kon-
cesije. V tem obdobju smo pogreša-
li državne oz. zakonodajne okvire, 
kako se lotiti podeljevanja koncesij, 
v kolikšni meri naj se jih podeljuje, 
pod katerimi kriteriji … Dejstvo je, da 
so koncesije tu, ZD pa se poskuša 
temu čim bolj prilagoditi. Seveda 
pa vplivajo na naše poslovanje, saj 
nam zmanjšujejo finančna sredstva. 
Včasih imamo zato manjše težave, 
ne zmoremo se takoj prilagoditi na 
te ekonomske spremembe. V hiši 
imamo trenutno dvanajst različnih 
pravnih oseb, a se vsi trudimo po 
svojih najboljših močeh, saj imamo 

tudi nekaj skupnih služb, v katerih 
moramo sodelovati. Le glavna sestra 
in strokovna direktorica imata zara-
di te organizacije malce več težav. 
Mogoče bi bilo laže, če bi bili vsi pod 
eno streho, a mislim, da smo uspeli 
najti neke oblike, ki jih pacienti ne 
čutijo. Pacientu je vseeno, saj mu 
morata koncesionar in ZD nuditi ena-
ko storitev in trudimo se, da pacienti 
tega pri stiku z nami ne bi čutili. 

Omenili ste, da je trenutno pod eno 
streho kar 12 različnih pravnih oseb. 
Lahko po vašem mnenju v naši 
občini sploh še govorimo o javnem 
zdravstvu? Bi se morala občina jas-
neje opredeliti do te problematike in 
sprejeti določene smernice?

Koncesionarji in ZD prejemajo enaka 
sredstva, na enak način so financira-
ni, iz istega vira. Oboji podpišemo 
pogodbo z Zavodom za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Davčno 
so malo drugače obravnavani, saj 
smo mi kot zavod zavezani k ne-
pro-fitnemu delovanju, kar pa za njih 
ne velja. Pri vsakodnevnem stiku pa-
cienta se to ne sme čutiti, saj tako ZD 
kot koncesionarje zavezuje splošni 
dogovor, ki na letnem nivoju postavi 
okvire, kako mora zdravstvena de-
javnost teči. Mogoče prej pogreša-
mo, da se v vseh teh letih od začetka 
podeljevanj koncesij nismo domenili, 
do kod bomo šli, koliko dejavnosti bo 
ostalo v ZD in koliko jih bo šlo na kon-
cesijo. Res smo zelo majhni – imamo 
eno splošno ambulanto, šolskega 
dispanzerja, 0.7 dispanzerja za žene, 
eno ekipo dispanzerja za medicino 
dela, eno odraslo in eno mladinsko 

zobozdravstvo. Malo boljše smo zas-
topani na področju patronaže, saj 
imamo tri ekipe proti eni zasebnici. 
Imamo dve fizioterapiji, zasebne de-
javnosti ni. Smo organizator dežurne 
službe in neprekinjene zdravstvene 
pomoči, imamo zdravstveno službo 
in svoj pravno-tehnični kader. Dejst-
vo je, da če si majhen, je v teh zao-
strenih gospodarskih razmerah, sploh 
zadnjih pet let, zelo težko. Če bi bili 
večji, bi bilo marsikaj laže. Najboljše 
poslovne rezultate v tem obdobju 
dosega Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, ki je zelo velik zdravstven dom, 
saj združuje pod eno streho več 
krajev. Če si majhen, si se prisiljen 
bolj prilagajati na dano gospodar-
sko situacijo. A res se trudimo, da so 
poslovni rezultati okrog ničle. 

S katerimi finančnimi težavami se 
srečuje ZD in kje je razlog za rdeče 
številke?

Lansko leto smo imeli velike težave s 
financiranjem tretje četrtine izplači-
la nesorazmerij osnovnih plač javnih 
uslužbencev, kjer smo skozi delov-
no-plačno zakonodajo dobili ob-
vezo, da to svojim zaposlenim povr-
nemo. A urejen ni bil vir financiranja, 
saj bi ta strošek moral biti priznan skozi 
ceno zdravstvene storitve. Tu rešitve 
žal še vedno ni. ZD bo moral v dveh 
obrokih (enega smo že) izplačati 
približno 70 tisoč evrov svojim zapos-
lenim skupaj z zamudnimi obrestmi. A 
niti evra nismo dobili financiranega 
skozi ceno zdravstvene storitve. Za-
kon o zdravstveni dejavnosti namreč 
nalaga, da se take stvari upošteva-
jo, ko se določajo cene zdravstvenih 
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storitev. Te rešitve še nimamo, stvari 
se še niso dorekle, tega denarja še 
nismo prejeli. Združenje zdravstvenih 
zavodov se zavzema za skupinsko 
tožbo, če se bo skupina oblikovala, 
se bomo pridružili. Upam, da bomo 
našli kakšno rešitev že prej, da se bo 
skozi splošni dogovor leta 2015 to 
upo-števalo in vsaj deloma povrnilo.

Kakšen je sanacijski načrt?

Sanacijski načrt je bil sprejet že pred 
dvema letoma. Od takrat so se 
nekatere okoliščine spremenile, saj 
takrat še nismo predvideli podelitve 
nove koncesije. A osnovne usme-
ritve smo si takrat zadali, in sicer da 
poskušamo najti načine, ki bi nam 
omogočali čim manjšo odvisnost od 
zunanjih sodelavcev, ter zmožnost 
likvidnostnega plačevanja svo-
jih dolgov. Sklenili smo tudi, da se 
pridružimo skupnim javnim naroči-
lom povsod, kjer je to le mogoče. 
Združenje zdravstvenih zavodov je 
kot krovna organizacija vseh bol-
nišnic in zdravstvenih domov v državi 
namreč pripravila nekaj takšnih skup-
nih naročil (npr. za elektriko, stacio-
narno in mobilno telefonijo, zdravila). 
Občina je pripravila skupno naročilo 
za zavarovanje premoženja. Čutimo, 
da se nam to res splača, saj smo ma-
jhen izvajalec in smo v večji skupini 
tako lahko dosegli nižje cene, zato se 
bomo tovrstnim aktivnostim zagoto-
vo še pridružili. V zadnjih petih letih 
so bili varčevalni ukrepi na področju 
zdravstva zelo rigorozni, zelo smo jih 
čutili. Ocenjujemo, da smo izgubili 
med dvanajst in štirinajst odstotkov 
letnih sredstev, kar je v našem prim-
eru okrog 250 tisoč evrov. V tem ob-
dobju smo imeli srečo, da smo prido-
bili nekaj novih programov, tako da 
se je proračun ustavil na isti ravni. 
A to pomeni, da z istim denarjem 
upravljamo več programov, zapos-
lujemo več ljudi in zato moramo 
toliko bolj paziti, da stvari tečejo. A 
še večji ukrepi so bili pri investicijah. 
Finančna sredstva za plačna nesora-
zmerja smo morali nekje prihraniti, 
zato zadnji dve leti slabo investira-
mo v razvoj in novo opremo. Tako 
nadomeščamo samo tisto, kar je 
nujno potrebno, da dejavnosti teče-
jo dalje. To me skrbi, saj dolgoročno 
ni dobro, ampak enostavno nismo 
imeli druge možnosti prihraniti, da 
lahko delavcem izplačamo, kar 
jim po zakonodaji dolgujemo. Vse 
druge sanacijske ukrepe poskušamo 
izvrševati. Nismo bili uspešni pri zman-
jševanju stroškov vzdrževanja (ne)
medicinske opreme, saj nismo uspeli 
obnavljati opreme tako, kot bi si žele-
li ali bi morali. Dobro je, da imamo 

po več letih zdaj redno zaposlenega 
zdravnika v ambulanti dve, saj s tem 
nismo več odvisni od podjemnih po-
godb. Imamo pa zadnje leto veliko 
težav z bolniškimi staleži ter z izgore-
lostjo zaposlenih.

Ali te sanacijske ukrepe pacienti 
občutijo?

Vse ukrepe, ki jih delamo, želimo pr-
venstveno delati na področjih, kjer 
pacienti tega ne bi čutili. Na primer 
nadomeščamo osnovna sredstva, ki 
dosežejo takšno starost, da niso več 
v funkciji in tista imajo prednost pred 
nabavo drugih. Zagotovo ne sledimo 
razvoju, kot bi želeli, a že pet let živi-
mo s tem, da je denarja premalo in 
trudimo se varčevati na takšnih po-
dročjih, kjer pacienti tega ne bi čutili. 
Ravno zato smo se pridružili javnim 
naročilom. Ker gre za ekonomijo 
obsega, smo dosegli nižje cene, ni 
pa storitev nič slabša, mogoče celo 
boljša. Zmanjšali smo tudi stroške izo-
braževanja zaposlenih, ampak le do 
določene mere. Svojim zaposlenim 
moraš omogočati, da se strokovno 
izobražujejo in napredujejo, saj je to 
dobra popotnica za nadaljnje delo. 
Iščemo torej ukrepe in variante, ki jih 
pacienti ne čutijo. Kako nam uspe-
va, bodo morali povedati pa paci-
enti sami.

ZD v zadnjih letih nima težav le z 
rdečimi številkami, temveč tudi s 
pojavom legionele. Kaj je razlog 
za pojav, katere ukrepe ste izvedli 
oziroma jih izvajate in ali je zadeva 
sa-nirana?

Legionela se nam je pojavila leta 
2010. Gre za okužbo z bakterijo vrste 
legionela, ki se dobro počuti v tem-
peraturnih razmerah okrog telesne 
temperature. Prvi ukrep je bil toplotni 
šok. Vodo smo ogreli na sedemdeset 
stopinj, saj to legioneli ne ustreza. Žal 
smo ugotovili, da ne moremo ogre-
ti zadostne količine vode in do za-
dostne temperature, da bi ta vroča 
voda stekla skozi celotni sistem in ga 
na nek način dezinficirala. Šli smo v 
nakup novega bojlerja in grelca za 
vodo, ki bi vodo segrel na 70 stopinj. 
Po tem nakupu smo ugotovili, da se 
nam dogajajo izgube na poti. Bojler 
je namreč lociran v stari stavbi ZD 
(včasih sta bili dve stavbi) in preden 
je voda prišla do skrajnih točk ZD na 
vseh nivojih, se je že ohladila. Razlog 
je bil v slabi izoliranosti cevi, tople 
in mrzle cevi pa so bile tudi preblizu 
speljane. Topla voda je ogrevala 
hladno in ustvarjala za legionelo 
ugodne pogoje. Izpeljati smo morali 
nov instalacijski sistem za vodo. Bila 

je zelo draga investicija, na srečo 
nam je na pomoč priskočila tudi 
občina. Lotili smo se odpravljanja 
vseh morebitnih slepih rokavov po 
hiši. Računamo, da nas je skupaj z 
dezinfekcijami v vseh letih vse skupaj 
stalo okrog 33 tisoč evrov, od tega 
je 10 tisoč evrov prispevala obči-
na, ostalo pa je kril ZD. Imeli smo še 
to težavo, da smo ugotovili, da se 
meša sistem stare in nove stavbe in 
tudi to ločitev smo morali fizično stor-
iti. Na ta način smo legionelo ukrotili, 
ko se spet pojavi, ponovno naredi-
mo dezinfekcijo in se je spet znebi-

mo. A težave so vseskozi. Razmišlja-
mo o testu obarvanosti vode, da bi 
videli, kje na vseh teh instalacijah bi 
se morebiti pojavila obarvana voda. 
Imamo občutek, da še nekje imamo 
eno stično točko med staro in novo 
stavbo, ki jo moramo odpraviti.

Ali so občani ogroženi?

Težava pri legioneli je v vdihavanju 
in ne pitju vode. Zato to za ZD ne 
predstavlja tako velike težave kot za 
bolnišnico. A vseeno moramo izvesti 
vse ukrepe za preprečevanje bol-
nišničnih okužb. Med temi so ukrepi 
točenja vode, npr. občasno odpre-
mo vse pipe v hiši, da se splakuje. 
To je najboljši način, da voda ne 
zastaja po kašnih kotičkih in ustvarja 
pogoje za legionelo. Trenutno smo 
pri tem uspešni, saj legionele ni, a v 
podzavesti imamo vseskozi skrb, da 
se ne bi ponovila. 

INTERVJU INTERVJU

Melita Žarn Tahirović, nova direkto-
ri-ca Zdravstvenega doma Hrastnik 
(ZD). Prihaja iz Trbovelj, zato je med 
našimi občani manj poznana, zapos-

leni pa jo poznajo zelo dobro, saj je v 
tej instituciji zaposlena že skoraj dve 
desetletji. Pred nastopom funkcije 
direktorice je opravljala delo vod-

je finančno-računovodske službe, 
novo službo pa je prevzela ravno v 
času največje krize v zdravstvu. 



Prej ste že omenili, da ste dopol-
nili zdravnike in da delo domačih 
zdravnikov opravljajo tudi zdravniki 
iz drugih držav. Koliko jih dela v tem 
trenutku in v katerih ambulantah?

V ZD delajo trije takšni zdravniki. 
Zdravnik v splošni ambulanti, specia-
li-zant in ena zobozdravnica. Dejstvo 
je, da te zdravnike nujno potrebuje-
mo in predpogoj za zaposlitev je, da 
ne uspeš zaposliti rezidenta iz Sloveni-
je. Potrebuješ potrdilo, da si poskusil 
zaposliti domačega zdravnika in šele 
nato lahko tujcu izdaš dovoljenje. Mi 
smo zelo veseli, da jih imamo, zelo 
so nam olajšali delo. So zelo dobri 
sodelavci in brez njih ZD ne bi mogel 
normalno funkcionirati. Upam, da 
bodo s časom pridobili državljanstvo 
ali pa vsaj stalno dovoljenje za delo. 
Mi jih nujno potrebujemo. 

Kaj pa je po vašem mnenju razlog, 
da primanjkuje zdravnikov?

Primanjkuje jih, odkar sem zaposle-
na v ZD. To je večdesetletni priman-
jkljaj zdravnikov. Država je poskusila 
to reševati z vzpostavitvijo še ene 
fakultete. Leta nazaj je bil način dela 
takšen, da so bili vsi zdravniki, ki so 
končali šolanje, dve leti zaposleni v 
splošnih ambulantah zdravstvenih 
domov. Šele nato so lahko zaprosili 
za specializacijo. Sedaj se je to spre-
menilo, takoj po šolanju se morajo 
vključiti v proces specializacije in ne 
smejo delati, dokler ne končajo štiri 
leta specializacije. Mi bi si želeli še 
koga zaposliti, a jih enostavno ni, ker 
ni zdravnikov specializantov družin-
ske medicine. To dolgotrajno šolan-
je je eden od teh bremen. Zadnje 
čase poslušamo, da na zavodu za 
zaposlovanje so zdravniki – mi tega 
ne čutimo, saj na razpisih ne prejme-
mo nobenih vlog. 

Kakšni pa so odzivi pacientov?

Odzive pacientov navadno meri-
mo v mesecu decembru z anketnim 
vprašalnikom. To navado imamo 
sedaj približno tri do štiri leta. V teh 
vprašalnikih sprašujemo o    zadovolj-
stvu pacientov z nami – od sester, do 
ordinacijskega časa, zadovoljstva 
glede opreme, zdravnikov. Povratne 
informacije so dobre, dosegamo vi-
soke ocene. Naše povprečje je 4,5 
(4,2 do 4,83), kar kaže na     zadovolj-
stvo, da uspešno izpolnjujemo njiho-
va pričakovanja. V zadnjih treh le-
tih je trend naraščanja ocene, torej 
gremo v pravo smer. Vedno je na 
teh anketah tudi možnost osebnih 
pripomb. Trudimo se, da vedno to 
analiziramo, izpolnjujemo, skušamo 

popraviti. Mislim, da imamo kar do-
ber odnos s pacienti, saj so načelo-
ma zadovoljni z našim delom. A so 
seveda izjeme, sploh ob posebnih 
situacijah, ko ne gre vse po načrtih 
in pričakovanjih. 

Kaj pa druga stran – kakšno je za-
dovoljstvo med zaposlenimi?

Zadovoljstvo je nižje od zgornje 
ocene. Težava je, da se v zad-njih 
dvajsetih letih vse bolj povečuje 
administriranje storitev, tako da to 
zajema večji del sestrskega časa. 
Pogrešajo delo, kjer bi bilo več ko-
munikacije s pacientom in manj bi-
rokracije. Pa tudi plačni sistem je pre-
cej rigorozen, trd, malo možnosti je 
nagrajevati dobre kadre. Že nekaj let 
ni stimulacij, variabilnega dela plače 

sploh ni. Tu bi si želeli več možnosti, 
da se pokaže in prikaže dobro delo, 
a tu je problem zakonodaje. Ocena 
zaposlenih je 3–3,5. Nekaj srednjega. 
Seveda obstajajo plusi zaposlitve v 
javnem sektorju, a tudi slabosti. 

Pacienti se lahko v primeru kršitev 
njihovih pravic obrnejo tudi na varu-
ha pacientovih pravic? Kako poteka 
postopek in na koga se lahko obr-
nejo?

Tukaj vas moram malo popraviti. 
Če pacient čuti, da ni zadovoljen, 
je prva pot, da pride do mene. Po 
zakonu se skušajo problemi najprej 
reševati znotraj hiše. Če se želijo obr-
niti na varuha pacientovih pravic, 
pa imajo tudi to možnost. Gre za ob-
liko brezplačne pomoči pri varovan-
ju pacientov pravic. Varuhinja mu 
svetuje, pomaga, ga lahko za-stopa 
pri uresničevanju pravic, mu daje os-
novne informacije. Varuhinja za ce-
lotno Zasavje ima pisarno v sosednji 
stavbi, torej relativno blizu. Pacient 
ima pri njej možnost uveljavljati pravi-
co do varne, kakovostne in primerne 
zdravstvene oskrbe. Moram pa ome-
niti, da zakon o pacientovih pravicah 
ne govori samo o pravicah, ampak 
tudi o pacientovih dolžnostih. Nalo-

ga pacienta je, da sodeluje v pro-
cesu zdravljenja, da izvaja načrt, ki 
mu ga je zdravnik predpisal. Število 
oseb, ki so se v lanskem letu obrnile 
na varuha, je okoli devetdeset za 
celotno Zasavje.

Izvajate tudi preventivne programe. 
Katere?

S preventivnimi programi skušamo 
zaobjeti vse skupine – od žensk, 
otrok do šestega leta, šolarjev, 
odraslih, športnikov, posebej pa še 
zobozdravstvena in patronažna os-
krba. Oblike izvajanja so različne. 
Najbolj poznana so vzgojna preda-
vanja za šolsko mladino, materinska 
šola ali šola priprave na porod ter 
podobna predavanja v razredih v 
času roditeljskih sestankov (zdrava 

prehrana, tekmovanje za 
čiste zobe). Obstajajo tudi 
čisto klasični preventivni 
pregledi. To je tisti pregled, 
ko te zdravnik povabi na 
pregled odkrivanja srč-
no-žilnih obolenj, pa prak-
tične delavnice Cindi, ki so 
nadaljevanje preventivnih 
pregledov. Če zdravnik 
ugotovi, da pri pacientu 
obstajajo razlogi, ki bi vodili 
v resno žilno obolenje (visok 
krvni tlak, teža, pritisk, ho-
lesterol), te lahko usmeri v 

praktične delavnice z namenom, da 
se seznaniš z dejavniki tveganja in jih 
odpraviš. Poteka delavnica zdrave-
ga hujšanja ter test hoje na stadionu, 
kjer preizkusiš svojo telesno kondicijo. 
Ta hoja je povsem odprtega tipa, la-
hko se odzove kdorkoli, zdravnikova 
napotitev ni potrebna. Je res dobro-
došla meritev, namenjena ljudem v 
vsakodnevnem življenju in ne samo 
športnikom. Z letošnjim letom se uva-
ja nova delavnica – Spoprijemanje z 
depresijo, ki je namenjena tako lju-
dem, ki čutijo problem, kot tudi nji-
hovim svojcem. Predvideno je, da 
bodo te delavnice usmerjali zdravni-
ki in sestre, tako da naj se tisti, ki bi jih 
udeležba zanimala, pogovorijo s svo-
jim zdravnikom. Ne smem pa pozabi-
ti še enega preventivnega vidika – to 
so državni presejalni programi, kate-
rih prvi rezultati so že vidni. Izvajamo 
tri programe– ZORA (odkrivanje raka 
na maternici), DORA (program za 
preprečevanju raka na dojki) in SVIT 
(program za preprečevanje raka na 
debelem črevesju in danki). Vsi, ki 
prejmejo vabilo na ta program, naj 
ga izkoristijo in ne odložijo. Program 
ZORA, ki je bil eden prvih, že kaže 
zelo ugodne rezultate, saj število no-
voodkritih rakavih obolenj upada. S 
pomočjo programa se namreč že v 

zgodnejših fazah vidijo predrakave 
spremembe. Res je pomembno, 
da se na povabila na te programe 
odzovemo. 

Kakšna pa je splošna zdravstve-
na slika v Hrastniku oziroma Zasav-
ju? Katere bolezni prevladujejo, kje 
iz-stopamo?

Samo za Hrastnik je malo podatkov, 
večinoma se zbirajo na ravni Zasav-
ja. Sami razpolagamo z nekaterimi 
števili diagnoz. Glavni zdravstveni po-
datki, ki nakazujejo na stanje v občini 
Hrastnik, kažejo, da medtem ko šte-
vilo prebivalstva v Sloveniji narašča, 
pri nas upada. Ko sem se pred dva-
jsetimi leti tukaj zaposlila, je bilo skoraj 
dvanajst tisoč ljudi, danes pa manj 
kot deset tisoč. Tudi rojstva v Sloveniji 
v zadnjih letih naraščajo, v Zasavju 
pa upadajo. Več ljudi umre, kot se 
jih na novo rodi. Število mladih je v 
upadu, število starejših se veča. Če 
gledamo kako obolevamo – obole-
vamo največ za boleznimi dihal, 
mišično-skeletnimi sistemi (hrbtenica, 
sklepi), tudi poškodbe so pomemben 
faktor (razlogi za bolniške staleže). 
V zadnjih letih ekonomska situacija 
gotovo kaže na to, da v ambulan-
tah čutijo porast bolezni, povezanih 
s stresom, socialno stisko, z občut-
kom neper-spektivnosti. Bolniški stalež 
ne odstopa bistveno od slovenske-
ga povprečja, oba se vrtita okoli 4 
odstotkov, je pa bolniška v Zasavju 
povprečno daljša od povprečja. 
Najpogostejši vzroki za umiranje so 
v Sloveniji srčno-žilna obolenja, nato 
maligna obolenja ter bolezni dihal 
in prebavil. V Zasavju so srčno-žilna 
in maligna enakega obsega, sledijo 
dihala in prebavila. Po umrljivosti na 
tisoč oseb smo po statističnih regi-
jah na tretjem mestu, slabše je le še 
v Pomurju in na Spodnjeposavskem. 
Z raziskavo Zdravje za Zasavje, ki je 
potekala do leta 2005, so ugotovili, 
da v Zasavju umiramo prej kot drugje 
po Sloveniji. Najmanjšo umrljivost pa 
beležijo osrednja, kraška in gorenjska 
regija.

Dobro bi bilo, da se čim več vklju- 
čujemo v preventivne programe. 
Odzivnosti na vabila ni, kot bi si žele-
li. Sestre se morajo zelo potruditi, da 
je dovolj udeležencev za izvedbo 
delavnic. Tega morda še nismo toliko 
sprejeli, a bi bilo te delavnice pamet-
no izkoristiti.

Pojavljajo se številne iniciative za 
prostovoljno cepljenje otrok. Kaj 
menite o tem in ali ste že prejeli kak-
šno tovrstno zahtevo v ZD?

V Hrastniku se jaz s takšnim primerom, 
da bi se kdo oglasil s pobudo, da bi 
spremenil sistem v prostovoljnega, 
še nisem srečala. Vem, da obstajajo 
takšne iniciative, a stroka temu ni na-
klonjena. Kar se tiče pa prostovoljnih 
cepljenj, so določene oblike, ki so 
izključeno prostovoljne – proti gripi, 
proti klopnemu meningitisu. Slednja 
je v porastu, za gripo upada. Težko 
rečem, kakšen je na splošno odnos 
do cepljenja. Več bi o tem lahko 
povedal dr. Kuharjeva kot otroš-
ka zdravnica, ki je bolj v stiku s temi 
st-varmi. Odziv na cepljenja je sicer 
visok, višji od slovenskega povprečja. 
Trend kaže, da se bo ta tematika vse 
bolj odpirala, informacij z interneta je 
vse več in s tem tudi več vprašanj. 
Je pa nekaj novosti pri cepljenju, 
zadnji dve leti sta tako na voljo dve 
novi neobvezni. Prvo je cepljenje 
HPV za deklice ob koncu osnovne 
šole ter cepljenje za zaščito pred 
pnevmokoknimi obolenji za majhne 
otroke, pri katerih se bolezen lahko 
razvije v resna dihalna stanja. Obe 
sta vezani na premislek in na obvez-
no zdravstveno zavarovanje. 

Katere tržne aktivnosti izvajate?

Dve, tri glavne aktivnosti izvajamo. 
Najbolj poznana je medicina dela, 
prometa in športa. Gre v bistvu za 
program, tako da niso vezani na 
vsakoletno pogodbo z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje, temveč 
na pogodbe z delodajalci, pa za 
namene zdravniškega pregleda za 
opravljanje vozniškega izpita. Drug 

program, ki je tudi bolj poznan, je 
merjenje kostne gostote – program 
za odkrivanje osteoporoze. Gre za 
bolezen, ki ne boli, je ne čutiš, dok-
ler ne pride do zloma, a takrat je že 
prepozno. Že nekaj let si sicer zelo 
prizadevamo, da bi bila to pravica 
iz obveznega zdravstvenega za-
varovanje in ne samoplačniška. Pri 
izvajanju programa smo sicer zelo 
uspešni, a še vedno se za pregled 
odloči premalo ljudi. Če namreč 
pride do zloma, nam lahko to precej 
okrni kvaliteto življenja, rehabilitacija 
je dolga. Če pa je dovolj hitro odkri-
to, se da to preprečiti. 

Trenutno v svetu vlada panike glede 
ebole. Kakšna je v ZD pripravljenost 
na ebolo oz. na splošno na nalezljive 
bolezni in epidemije?

ZD je zgrajen tako, da ima na eni 
strani izolirno sobo za namene nalezl-
jivih bolezni, predvsem otroških, tako 
da lahko pacienta takoj izoliramo od 
ostalih čakajočih. Tudi dežurno am-
bulanto smo pred leti preuredili tako, 
da se lahko ločijo čiste in nečiste 
poti. Razporeditev prostorov je bila 
takrat spremenjena tako, da lahko 
delo poteka tudi v času največje 
nalezljive bolezni, saj se dežurna am-
bulanta lahko loči od ostalega dela 
ZD. 

Kar se tiče ebole – pripravljamo se 
v sklopu navodil z ministrstva. Nekaj 
opreme smo že imeli in jo še vedno 
imamo, a ta bolezen zahteva še do-
datna oblačila (maske, čevlje, itd.), 
kar smo morali dokupiti. Posebnost 
je le ta, da se bo za uporabo teh 
oblek organizirala posebna delavni-
ca. Prejeli smo navodila, kako ko-
municirati z državnim nivojem, kako 
oni nato ravnajo, kako ravnati s 
pacientom, ki kaže znake na sum 
okužbe z ebolo. Takoj, ko bi pri kom 
odkrili takšne znake, bi se povezali z 
epidemologom, ki obrazloži nadaljnji 
postopek ravnanja. 
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Nova pridobitev- defibrilator

ZD Hrastnik je z mesecem novem-
brom bogatejši za defibrilator, pri 
nakupu katerega sta pomagali tudi 
Občina Hrastnik in država. Defibri-
lator je prepotreben pripomoček 
pri nudenju nujne medicinske po-
moči. Gre za nepogrešljiv aparat 
pri diagnostiki in oživljanju. Aparat 
omogoča snemanje EKG-ja, meri 
krvni tlak, vsebnost CO2 in kisika v 
krvi, srčni ritem, lahko pa služi tudi 

kot zunanji spodbujevalnik. Upora-
blja se ga lahko tako pri zdravljenju 
otrok kot odraslih, za delo v domu ali 
na terenu. Deluje tudi med vožnjo, 
saj tresljaji nanj ne vplivajo. Aparat 
analizira, prepozna zdravstveno 
stanje pacienta ter z enostavnim 
načinom delovanja pomaga ekipi, 
da na najboljši način oskrbi pacien-
ta. Ima tudi avdiovizualne učinke. 
Ključen učinek pa je defibrilacija, ki 
pomaga vzpostaviti normalno delo-
vanje srca. 

Mateja Jecl
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Franc Kozar...le kdo ga ne pozna?
V Občini Hrastnik najdemo veliko 
ulic, ki so poimenovane po raznih 
dogodkih ali osebnostih, kot so: 
Pot Vitka Pavliča, Pot Josipa Brinar-
ja, Veličkova cesta, Cesta Adama 
Dušaka, Naselje Aleša Kaple, Pot 
Franca Pušnika, Cesta Hermana 
Debelaka, Pot Hamršek Emila in Trg 
Franca Kozarja. Toda, kdo so bili ti 
ljudje in kaj so v življenju ustvarili, da 
so se lokalni veljaki na marsika-teri 
seji odločili, da je po njih vredno 
poimenovati ulice. Morda bi kdo od 
starejših Hrastničanov o teh ljudeh 
še znal kaj povedati, pri mlajših pa 
bi bilo verjetno že težje …Meni je 
najprej padel v oči ulični napis pri 
hrastniški blagovnici – Trg Franca Ko-
zarja 1.  Kdo je bil ta gospod? 

France Kozar je bil slo-ven-
ski rudar, partizan ter 
delavski pesnik in pisatelj. 
Rojen je bil 3. februar-
ja leta 1904 v Hrastniku,  
umrl pa je 22. decembra 
leta 1944. Kozar je leta 
1931 končal rudarsko šolo v Celju. 
Po končani šoli je bil rudar v Velenju 
in Srbiji, pozneje je delal pri jamskih 
meritvah v Premogovniku Trbovlje. 
Zaradi sodelovanja v delavskem 
gibanju je bi večkrat zaprt – prvič 
že leta 1921. Nemški okupatorji so 
ga leta 1941 odpeljali v taborišče 
Mauthausen, od koder se je vrnil leta 
1942. Julija 1944 je odšel v partizane 
in še istega leta padel nekje v Zgornji 
Savinjski dolini.

Za delavska glasila je pisal pesmi, 
črtice in članke s socialno tema-
tiko. Sodeloval je v antologiji Knjiga 
drugova (1929). V samozaložbi je 
izdal zbirko pesmi Izpod zemlje (1941). 
Zadnje prozno delo, En svet večer 
1941, nastalo decembra leta 1942, je 
prva črtica v slovenski književnosti, ki 
govori o življenju v nemških koncen-
tracijskih taboriščih.

Fabriškim kaminom
Kadar vas gledam, vi kamini visoki,
ki strahotno kakor brezčutni kiklopi
stezate svoje vratove v mračno, pusto jesensko nebo —
vedno, o vedno moja krvava bolest
krike spočenja
o Solncu, carujočem blesku pravljičnih zvezd.

O, ko vi sajasti, vi brezizrazni kamini 
visoko v nebo bljuvate svoj sivi, temni dim,
— o, ti Solnce, ki si v meni! — 
takrat gledam v jasnini
življenja otok blaženih, otok brez solznih dolin.
Jaz sem človek, vi sajasti dimniki,
človek, obremenjen s svetim gnevom v svoji črni praznoti,
m da sem kamin, vaš brat —
črnega dima in zubljev plamtečih
nasul bi v žrelo tej dobi vsevečne, krvave sramote,
tej dobi,
ki ustvarja človeku ponižanja, bol Golgote 
Umirajoči kriki jetnikov iz glavnjač balkanskih zemelj 
užigajo grozo, nemir in upor Alijev, Saccov, Vanzettijev 
v  n a s,
Jernejih prelepe slovenske dežele, 
v  n a s,
ponosnih dedičih ideje svetovnega punta, 
v  n a s,
ki spoznali smo veliki čas
in ki štejemo in bijemo smrtnonosne utripe propadajočih 
despotov 
vse zemlje, Evrope, Amerike, Azije .. .

O, da smo mi vsi:
vi, sajasti dimniki, svoj dim bljuvajoči v nebo, 
jaz, človek, 
mi vsi ljudje,
da smo vsi z vami, stalagmiti kvišku strmečimi, bratje — 
to bi zapalili punt!
In svetu, zemljici božji, bi se 
(in se bo) 
ustvaril nov človek — 
           človek Dela.

Franc Kozar (Mladina, 1927, letnik 4 št. 2)

Primož Frajle

Franc Kozar, okoli 1935; vir: wikipedia

KULTURA KULTURA

Zlato za rudarsko godbo Hrastnik
V Ormožu je 8. novembra poteka-
lo 19. tekmovanje godb Slovenije v 
zabavnem programu za pokal Vin-
ka Štrucla. Nastopilo je približno 500 
godbenikov iz 13 godb iz vse Sloveni-
je. Godbe so najprej skupaj zaigrale 
tri skladbe, nato pa se je začel tek-
movalni del. Hrastničani so se pred-
stavili s skladbo Bohinjska koračni-
ca Vinka Štrucla ter z aranžmajem 
skladb Frana Milčinskega - Ježka z 
naslovom Frnikule za Franeta avtorja 
Mojmirja Sepeta. Strokovna komisija 
je RGH dodelila 91,5 točk, kar je 

hrastniškim godbenikom prineslo po-
kal in zlato plaketo s pohvalo. 

Dirigent Uroš Razpotnik je takole 
komentiral nastop RGH: »Trdo smo 
delali, bili smo dobro pripravljeni, 
na odru pa so se stvari enostavno 
dobro odvile. Zmaga godbenikom 
predstavlja nagrado za ves vložen 
trud ter dobro motivacijo za naprej. 
Hvaležen sem jim za potrpežljivost ter 
dobro energijo na vajah in upam, 
da me bodo prenašali še naprej.« 
Tudi predsednik godbe Jurij Ban-

tan je ponosen na dosežen rezultat: 
»RGH je kljub težkim ekonomskim 
razmeram zvesta dolgoletni tradiciji. 
Ob druženju in ohranjanju rudarske 
kulturne dediščine stremimo h kako-
vosti orkestra, kar se je izkazalo tudi 
na zadnjem tekmovanju. Z mlado in 
perspektivno zasedbo smo na poti, 
da to še nadgradimo.« 

Primož Frajle

Sava v Banja Luki do 
bronaste plakete 
Srbsko kulturno 
društvo Sava Hrast-
nik je 11. in 12. okto-
bra 2014 sodelova-
lo na 19. evropski 
folklorni reviji v Ban-
ja Luki. Dogodka se 
je udeležilo 31 ans-
amblov, kar pome-
ni, da se je v Banja 
Luki zavrtelo več 
kot 1700 plesalcev 
iz enajstih držav. 
Društvo Sava je 
doseglo lep uspeh 
na tekmovanju in 

v Hrastnik prineslo 
bronasto plaketo. 
Sicer pa folkloristi 
poudarjajo, da je še 
pomembneje, da 
se na teh kulturnih 
srečanjih mladi iz 
diaspore povežejo, 
vzpostavijo nove 
stike, se družijo in 
izmenjujejo izkušnje.

  JM
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Skupinska razstava Foto kluba Hrastnik 
Člani Foto kluba Hrastnik so pripravi-
li skupinsko razstavo in na odprtje 
27. oktobra povabili svoje obču-
dovalce, prijatelje in sorodnike ... 
Seveda niso manjkali niti člani MPZ 

Hrastnik, ki popestrijo vsako njihovo 
prireditev. Najprej je Vinko Žagar, 
predsednik kluba, pozdravil vse 
zbrane in povedal, da tokrat razstav-
lja 20 avtorjev, kar je največ doslej. 

To pomeni, da se število 
članov povečuje in da so 
njihovi posnetki vedno bolj 
kakovostni. Opozoril je še 
na Matica Peklarja in Vida 
Stopa z Dola, najmlajša 
člana, ki tudi razstav-ljata 
svoji fotografiji. 

Simon Tanšek, tajnik društ-
va, je prav tako poudar-
il kakovost fotografij, saj 
posvečajo tehniki fotogra-

firanja v klubu veliko pozornost. »Naj-
bolj pomembna pa je ideja in seve-
da užitek ob delu, ki se prav tako 
odraža v dobri fotografiji,« je dodal. 
Kritično pa je ocenil samozvane fo-
tografe, ki zaradi pohlepa po slavi 
in zaslužku večkrat objavljajo slabe 
posnetke ter pozabljajo na estetiko 
in celo, kar je še huje, moralo. »Go-
to-vo pa je dostopnost fotografiran-
ja v današnjem času tudi pozitivna, 
saj lahko posamezniki talenti izražajo 
svoja čustva in umetniško žilico.«

KULTURA KULTURA

Sovretov pohod 2014
4. oktobra smo spet počastili spomin 
na Antona Sovreta, našega velike-
ga rojaka, s pohodom v Šavno Peč, 
v njegovo rojstno vas. Pohodnike je 
pozdravil Zdravko Teršek, predsednik 
KS Krnice-Šavna Peč. Tokrat je bilo 
največje število pohodnikov doslej, 
čeprav vremenske napovedi niso 
bile obetavne. »V zvezek turistične-
ga društva, ki je skupaj z občino or-
ganizator pohoda, se je vpisalo z 
dolske strani 75, s hrastniške pa 148 
pohodnikov,« je povedala Radojka 
Odžič, ki spremlja te podatke. Kot 
prejšnja leta se jih priključi še kakšnih 
sto  – iz  bližnjih vasi ali pa se pripeljejo 
z avtomobili.

Poleg tega, da so si Hrastničani to 
pot prisvojili, je pohodnike zagotovo 
pritegnil privlačen program, ki ga je 
pripravila Knjižnica Antona Sovre-
ta. Nastopile so Coronke, odlična 
vokalna skupina pojočih učiteljic, 
iz Boštanja pri Sevnici. Ena izmed 
njih – Nataša Kreže, je postala pred 
kakšnima dvema desetletjema celo 

naša krajanka. Vedno so simpatični 
najmlajši nastopajoči; tokrat so bile 
najmlajše mažoretke Steklarne Hrast-
nik, ki so s tremi točkami navdušile 
gledalce. Na prijateljstvo Antona 
Sovreta s pisateljem Vitomilom Zu-
panom pa je spomnila Rebeka 
Durnik, šolarka iz Šavne Peči, ki je 
prebrala njegovo Zasebno hvalnico. 
Letos se spominjamo stoletnice rojst-
va Vitomila Zupana.

Najbolj imenitna točka kulturnega 
programa je bil govor Tine Mahko-
ta, slavnostne gostje letošnjega po-
hoda. Lahko bi rekli, da jo je z naši-
mi kraji povezal ravno Sovre, ker je 

lani prejela Sovretovo 
nagrado za prevod 
Dublinčanov. Takoj 
smo zastrigli z ušesi in 
se spomnili, da izvira-
jo njene korenine po 
očetu iz Zasavja. Torej 
je Sovretova nagra-
jenka tudi naša! Ni tra-
jalo dolgo, ko smo se 
z njo povezali, in se o 
tem tudi pogovorili. Z 
največjim veseljem je 
sprejela povabilo na 
pohod in tudi na Sovre-
tov večer, 4. decem-

bra 2014, ko bo naša gostja. Priznala 
nam je, da je prišla že lani pred dol-
sko šolo s svojo hčerko Marušo in ji 
pokazala, kje se je rodil njen dedek 
Ante Mahkota, velik alpinist, novi-
nar in pisatelj. Tudi tokrat sta vstopili 
s hčerko v dolsko šolo in si ogledali, 
kje je bil rojen in kje je stanovala štiri-
deset let njegova mama Pavla Mah-
kota, legendarna učiteljica. Mnogi 
starejši so v Šavni Peči stopili do nje 
in ji ganjeno pripovedovali, kako 
radi so imeli učiteljico Pavlo Mahko-
ta in kako je s svojo aktivnostjo da-
jala pečat našim krajem. Tudi Tina 
Mahkota je bila ganjena nad  toplim 
sprejemom ljudi in še posebej, ko so 
Coronke zapele pesem Zvončki in 
trobentice od Marjane Držaj, njene 
matere. Izjemne acapello priredbe 
Borisa Pokorna doslej še ni slišala.

Kasneje si je vzela čas še za nekaj 
obiskov okoliških krajev. »Navduše-
na sem nad čudovitimi kraji – Gore, 
Kovk, Kopitnik, Marno, Črdenec, Dol 
–, ki sem jih doslej poznala samo po 
pripovedovanjih. Zdaj pa so pred 
mano oživeli. Gotovo jih bom še kdaj 
obiskala s svojo družino in prijatelji!«

Jani Medvešek, ki je povezoval pro-
gram, je na koncu povabil na mini 

amfiteater ob spomeniku devet 
zvestih pohodnikov, ki so prišli na po-
hod že petkrat (Anita Greben, Vera 
Deželak, Gaja Kolenc, Rudolf Križa-
nec, Zdenko Jurinič, Vid Jerič, Jožko 
Potočnik, Iris Potočnik, Blaž Klančišar), 
Anton Mežnar pa si je zaslužil priznan-
je za deseti pohod. Vsa priznanja je 
podelila je pobudnica poti, Fanči 
Moljk.

Pohodnike so povabili tudi v bližnjo 
kaščo, v kateri je skrinja s Sovretovimi 
knjigami in etnografskimi predmeti. 
Ogled sta vodila Liljana Oplotnik, 
predstavnica KRC-a, in Milko Pla-
huta, član TD. V domu KS, kjer imajo 
slikovni in pisni material o Šavni Peči, 
pa si je bilo mogoče ogledati multi-
vizijsko predstavitev in predstavitev 
panojev pod vodenjem Karmen Gr-
bec, predstavnice TIC Zasavje.

Oboje si je mogoče pogledati vse 
druge dni v letu, le najaviti se je 

potrebno nekaj 
dni prej na Kul-
turno-rekreacijski 
center Hrastnik. 
Povejmo še, da 
so obiskovalci 
Sovretove rojstne 
vasi pohvalili 
po-strežbo v Kr-
nicah, kjer so 
krajani pripravili 
bogat prigrizek. 
Na Kovku pa so pri Doberšku spek-
li potico in ponudili okusen čaj. Niti 
gostinska ponudba z bogračem ni 
zatajila. Na prodajni stojnici so se 
predstavili: Čebelarsko društvo Hrast-
nik, Kamnoseštvo Šergan in Zeliščni 
vrt Cvetka.

S potjo, ki je predvsem z Dola na 
začet-ku precej strma, so bili pohod-
niki zadovoljni. Zanjo je poskrbel, kot 
vsa leta doslej, Toni Paulič, predsed-
nik TD Dol s pomočniki, s hrastniške st-

rani pa Vid Jerič. Obe poti sta slikoviti 
in nezahtevni, otroci iz mestnih okolij 
pa imajo priložnost spoznati podežel-
je. Lahko pobožajo krave, ki pridejo 
iz radovednosti čisto blizu ali poma-
hajo konjem in ovcam, ki opazujejo 
nenavadne obiskovalce iz daljave. 
V tem okolju je svoja otroška leta 
preživljal tudi naš Anton Sovre.

   

Zaključek bralne značke za odrasle
V četrtek, 20. novembra 2014, je bil 
dan slovenskih splošni knjižnic, ki so 
ga slovesno obeležili tudi v Knjižnici 
Antona Sovreta v Hrastniku. Povabi-
li so pisatelja, pesnika in dramatika 
Petra Rezmana in podelili priznanja 
članom bralne značke za odrasle ob 
zaključku projekta Hrastničani bere-
mo. Letos je  potekal že četrto leto, 
sodelovalo je 46 bralk in bralcev, us-
pešno pa jih je zaključilo 39. Večer so 
popestrile članice ženskega pevske-
ga zbora z Dola in učenci GŠ Hrast-
nik.

Peter Rezman je postal širšemu občin-
stvu znan z zbirko kratke proze Skok iz 
kože, za katero je dobil nagrado fab-
ula leta 2009. Njegova zbirka kratke 
proze Nujni deleži ozimnice (Založba 
Goga, 2011) je bila uvrščena med fi-
naliste za fabulo 2011, njegov roman 
Zahod jame (Založba Goga, 2012) 
pa med finaliste za nagrado kresnik 
leta 2013.

Obiskovalcem v knjižnici je približal 
Šaleško dolino in rudarske zgodbe, ki 
imajo precej skupnega z zasavskim 
rudarjenjem. Ker na gimnaziji ni us-
pešno končal prvega letnika, se je 
prepisal na Elektro šolo Velenje. Za 
prakso so imeli na voljo tri smeri izo-
braževanja in njega so dali v jamo, 
ker jih je takrat ravno manjkalo. »Nič 
nisem imel proti delu v rudniku, le to 
sem si dejal, da več kot pet let ne 
bom delal v jami,« je povedal. Delal 
je v letih od 1975 do 1981. Kot elek-
trikar je delal večkrat v samoti, zato 

je imel vedno s seboj beležko, kamor 
si je zapisoval pesmi, ki so se mu po-
rodile globoko pod zemljo. Dobro 
pa je pisal že v osnovni šoli in seveda 
veliko bral, kar je osnova dobrega 
pisanja. Rad je poslušal književnike, 
ki so prihajali na šolo, še posebno je 
občudoval Kajuhovo mater, ki jih je 
obiskovala vsako leto ob kulturnem 
prazniku. Kasneje pa sta mu posta-
la zakon Kosmač in Prežih. Njegove 
Pesmi iz premoga so izšle leta 1985. 
Sodeloval je pri reviji Mentor in se 
udeleževal srečanj za 
mlade književnike na 
Gradišču. Pisal je po 
resničnih dogodkih, ki 
so se dogajali v jami in 
v njegovi okolici. Ko je 
prejel nagrado za delo 
Skok iz kože, je dobil 
ponudbo, da napiše 
roman. »Malo je takih 
srečnežev, ki dobijo 
ponudbo založbe, da 
nekaj napiše,« je de-
jal. »Moje zgodbe so 
pravzaprav kulisa za 
občutja oseb.«

Ana Černuta, ki je vodila pogo-vor, 
ga je vprašala tudi o njegovem 
političnem delovanju. »Okolje-
varstvene zadeve smo izpostavljali 
v lokalnem časopisu in preko kul-
turnega društva,» je pojasnil. »Člani 
foto kluba so na primer fotografirali 
pepel iz elektrarne.« V 90-ih letih so 
dočakali, da so dali na elektrarno 
čistilne naprave. Njegova stranka 

zelenih je dobila 12 %, tako da se je 
znašel v občinski službi kot sekretar.

Černutovo je zanimalo tudi njegovo 
dramsko ustvarjanje. «Stanovali smo 
v gasilskem domu, kjer je bil tudi oder 
za prireditve. Večkrat sem naletel na 
vloge, ki so jih puščali na stolih in jaz 
sem jih  z veseljem bral. Tako sem se 
srečal s teatrom. In zgodbe Šaleške 
doline sem želel ubesediti še na dru-
ge načine...«

Na vprašanje, kaj piše oziroma načr-
tuje, je književnik Rezman povedal, 
da si želi zgodbe o rudarjih zaokrožiti. 
Vse, kar napiše, ima prej že dolgo v 
glavi. Na kratko, pisanje ga osrečuje.

   
                  

Fanči Moljk

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Fanči Moljk
Foto: Lovro Tozina
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Za nami so lokalne volitve, na kat-
erih ste občanke in občani izvo-
lili župana in svoje predstavnike 
v občinski svet in svete krajevnih 
skupnosti. Novoizvoljeni svetniki 

in svetnice občine Hrastnik so že 
pričeli s svojim delom. Sestali so se 
na dveh sejah, ki sta bili namen-
jeni predvsem konstituiranju sveta 
in delovnih teles. Sestavo odbo-

rov in komisij si lahko pogledate 
na spletni strani občine Hrastnik, 
kdo bo predstavljal vaše interese v 
občinskem svetu pa vam nazorno 
predstavljamo v priloženi grafiki. 
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Dijana MOŽINA 
ZUPANC
Vinko ŽAGAR
Mateja PLANKO
Darko PLANINC

Ksenija JAKOPIČ
Valentin MOLJK
Vesna PLANINC
Gregor ERMAN

Soniboj KNEŽAK
Rosanda KLADNIK

Franc BOKAL

Božo MAJCEN
Maša KOVAČ
Anita KOZOLE

Ivana ASSAYED
Marko FUNKL 

LISTA MIRANA JERIČA

SOCIALNI DEMOKRATI

SMC

NAŠ HRASTNIK

Franjo KRSNIK
Vojka POVŠE KRASNIK

DESUS

Gregor PAJIĆ

LISTA GREGORJA PAJIČA

Anton AVBELJ

SDS

Država mora spodbuditi 
investicije

Posebej za Hrastov list smo se pogovarjali z zma-
govalcem letošnjih županskih volitev v Hrastniku, 
županom Miranom Jeričem. Z dobrimi 53 odstotki 
glasov je zmagal v prvem krogu in tako začel že 
svoj četrti mandat na čelu Občine Hrastnik.

Na letošnjih lokalnih volitvah ste imeli 
kar 9 protikandidatov. Kako ocenju-
jete razplet? Je bila zmaga v prvem 
krogu tudi za vas presenečenje?

Težko je zmagati v prvem krogu, če 
se v to tekmo podaja 10 kandidatov. 
Verjamem, da je ta rezultat priznanje 
za dobro opravljeno delo v manda-
tih, ki so za nami, seveda pa je tudi 
velika odgovornost, da bomo v do-
bro občanov delali v prihodnje. V 
volilnem štabu smo delali vse v smeri, 
da bi zmagali v prvem krogu in to 
nam je tudi uspelo. Tudi v občinskem 
svetu je lista Mirana Jeriča dobila 
osem mandatov od dvajsetih.

Precej se je spremenila sestava 
občinskega sveta. Imeli ste že dve 
seji. Kakšno je vzdušje med svetniki?

Vzdušje na prvih dveh sejah je bilo 
konstruktivno. Upam, da bo takš-
no tudi v prihodnje in da bomo vse 
stranke oziroma liste, ki smo zasto-
pane v občinskem svetu, delale v 
dobro občanov. To smo ne nazad-
nje volivcem obljubili pred volitvami 
in upam, da se bo ta obljuba ures-
ničevala skozi ves mandat, ki je pred 
nami.

Vaš volilni program smo si lahko pre-
brali. Verjetno boste skušali v čim 
večji meri realizirati tudi občinski raz-
vojni program. Kateri pa so tisti pro-
jekti, ki so za vas osebno prioritetni v 
tem mandatu?

Cilje, ki smo jih zapisali v razvojni pro-
gram, bomo lahko uresničili z do-
bro pripravo projektov in če bomo 
zanje zagotovili ustrezne finančne 

vire. Tu bomo precej odvisni od 
odločitev vlade. Pripravlja se paket 
varčevalnih ukrepov za raven loka-
lnih skupnosti. V razpravi je zakon o 
uravnoteženju javnih financ, znižuje 
se višina povprečnine, ki predstavlja 
osnovo za določitev višine občinskih 
proračunov, znižujejo se sredstva za 
sofinanciranje ne samo evropskih 
investicij, ampak tudi investicij na lo-
kalni ravni. Po tej plati bomo morali 
biti zelo preudarni, da bomo z ome-
jenimi finančnimi možnostmi izvajali 
naloge, ki jih lokalni skupnosti nalaga 
zakonodaja. Dinamiko uresničevan-
ja ciljev, ki smo si jih zastavili, pa 
bomo morali prilagajati tem ome-
ji-tvam. Zato moram ponovno pou-
da-riti, da je avtonomnih finančnih 
virov občine zelo malo in bomo 
močno odvisni od odločitev vlade.

Urejanje mestnega jedra v Hrastniku 
bo drugo leto zaključeno, prav tako 
energetska sanacija Osnovne šole 
NHR Hrastnik. Pripravili bomo projek-
te na področju energetskih sanacij 
javnih objektov,  kar bo tudi ena od 
prioritet države in EU. Na področ-
ju razvoja podeželja bomo skupaj s 
Kmetijsko zadrugo Laško in KUD Svo-
boda Dol pripravili projekt ureditve 
prostorov kulturnega doma na Dolu. 
Podobno tudi na Marnem in v Turju. 
Na področju kulture imamo v mis-
lih tudi projekt ureditve Delavskega 
doma v Hrastniku. Seveda pa želimo 
dokončati projekt regijskega centra 
za ravnanje z odpadki, manjkajoče 
vodooskrbe in zgraditi manjkajoče 
kanalizacijsko omrežje za čistilno 
napravo. Za tiste, ki ne bodo nikoli 
priključeni na čistilno napravo, bomo 
šli v smeri subvencij za nakup malih 

oziroma individualnih čistilnih naprav. 
Sredstva bomo delili na podlagi 
javnega razpisa, višina pa bo odvis-
na od proračunskih možnosti. 

Na področju predšolske vzgoje želi-
mo v tem mandatu energetsko 
sanirati še vrtec Sonček. Aktivno se 
bomo kot lastnik vključevali tudi v en-
ergetske sanacije večstanovanj-skih 
objektov ter v izvajanje ukrepov za 
izboljšanje zraka. Prav tako želimo 
pričeti z gradnjo nove osnovne šole 
na Dolu pri Hrastniku. Te investicije 
samo z občinskimi sredstvi ne bomo 
mogli izpeljati. Računam, da bo 
država pri tem sodelovala vsaj s tre-tji-
no sredstev, dve tretjini pa bi zagoto-
vila občina. Pred realizacijo tega 
projekta bo treba pogledati, kaj je z 
rekonstrukcijo regionalne ceste čez 
Dol, ker sta ti dve investiciji poveza-
ni s sprejetim podrobnim prostorskim 
načrtom za Dol. Če država v tem 
mandatu ne načrtuje vlaganj v re-
konstrukcijo te ceste, bomo morali v 
naslednjem letu spremeniti podrobni 
prostorski načrt za Dol in poiskati lo-
ka-cijo za novo šolo, ki ne bo vezana 
na rekonstrukcijo ceste, ter pričeti z 
vsemi postopki projektiranja in prido-
bivanja ustreznih finančnih virov ter 
upam, da tudi s čimprejšnjo izgrad-
njo nove šole. 

Ste se na to temo že sestali z minis-
trom za infrastrukturo?

Z ministrom Gašperšičem sva se 
se-stala 20. novembra. Pogovarjala 
sva se o treh odprtih vprašanjih na 
področju državne cestne mreže v 
naši občini, s poudarkom na glavni 
cesti iz Hrastnika proti Zidanemu Mos-

V nadaljevanju objavljamo tudi sestave svetov vseh krajevnih skupnosti v naši občini. 

Rudnik: Igor Pogačnik (predsed-
nik), Božo Majcen, Jožef Med-
vešek, Darja Užmah, Milena Rak, 
Gregor Jelenko, Nika Zavrašek.

Dol pri Hrastniku: Nataša Kreže 
(predsednica), Borut Špacapan, 
Damjan Pap, Jani Medvešek, 
Timotej Funkel, Jože Buden, 
Janez Košir.

Steklarna: Adalbert Zaletel 
(predsednik), Matej Kaiser, Nina 
Pečnik, Petra Kolenc, Bojan 
Peterlin.

Marno: Jože Velikonja (predsed-
nik), Marjeta Kovač, Samo Kle-
men, Marinka Anžlovar, Dušan 
Selinšek, Damjan Napret, Janez 
Kotnik.

Kovk: Darinka Ostanek (predsed-
nica), Damjan Škoberne, Marko 
Doberšek, Nada Bračun, Anže 
Rovšek.

Turje-Gore: Vojka Grešak 
Kramžar (predsednica), Polonca 
Draksler, Tina Peklar, Stojan Mast-
nak, Stanislav Polak, Sašo Peklar, 
Ladislav Železnik.

Boben: Jože Gregorčič (pred-
sednik), Nada Žagar Seničar, 
Samo Korbar, Simona Krajnc, 
Primož Frajle.

Krnice - Šavna Peč: Janez Lušina 
(predsednik), Jožefa Strgaršek, 
Dejan Mejač, Karmica Ska-
lič Holešek, Uroš Durnik, Urška 
Gornik, Matjaž Zupanc.

Prapretno: Igor Hrovatič (pred-
sednik), Marko Štrovs, Agnes 
Kumlanc, Simona Opresnik, Jure 
Jovan.

Podkraj: Roman Vene (predsed-
nik), Mojca Kavšek, Martin Kos, 
Marija Simončič, Regina Odžič 
Tržan.



tu, ki ni pomembna samo s promet-
nega vidika za Hrastnik in Zasavje, 
ampak tudi z razvojnega in okolj-ske-
ga vidika. Drugo je rekonstrukcija 
ceste čez Dol in tretje – dokončanje 
regionalne ceste skozi Boben, zad-
nja etapa od Korbarja do Rinalda. 
Dogovorili smo se, da bo ministrstvo 
za infrastrukturo prevzelo koordi-
nacijo projekta ceste Hrastnik–Zidani 
Most in da bo čim prej sklicalo ses-
tanek vseh deležnikov, da bi se čim 
prej pričeli postopki za projektiranje. 
V tej skupini morajo biti predstavniki 
bodočega koncesionarja (izgrad-
nje HE na srednji Savi), Slovenskih 
železnic, vodarjev, prometnikov, lo-
kalnih skupnosti in drugih. Za ostali 
dve cesti je bilo rečeno, da bodo 
videli, kakšne bodo finančne možno-
sti v okviru načrtov razvojnih progra-
mov za ta štiri leta in nas o tem tudi 
čim prej obvestili. Potrudili se bomo, 
tudi s pomočjo naših poslancev, 
da bi vse te tri investicije našle svoje 
mesto v razvojnih programih države 
za naslednja leta.

Na Dolu je zelo aktualna debata o 
pobudi pedagoških delavcev o sa-
mostojni osnovni šoli Dol. Kakšno je 
vaše stališče?

Mi smo pobudo zelo resno vzeli, 
tako kot vse druge. Opravil sem več 
pogovorov, med drugim tudi z zapos-
lenimi na šoli. Imenoval sem delovno 
skupino, ki mora preučiti vse predno-

sti in slabosti takšne odločitve, pred-
vsem pa preučiti vso zakonodajo na 
tem področju, še posebej veljavne 
normative in kriterije. Pomembno 
vlogo pa bo imelo pri tem resorno 
ministrstvo, ki tudi zagotavlja sred-
stva za plače in učila. Ko bo delov-
na skupina končala z delom, bomo 
z rezultati in možnostmi seznanili ne 
samo zaposlene in vodstvo šole, am-
pak tudi starše in organe v lokalni    
skupnosti. 

Termoelektrarna Trbovlje je v likvi-
daciji. Bo Zasavje očitno res ostalo 
brez energetske lokacije? 

V Zasavju veliko od energetike, kot 
kaže, res ne bo ostalo. Za projekt 
hidroelektrarn sem prepričan, da 
se bo izpeljal. Če bomo v letu 2018 
začeli graditi prvo elektrarno, bom 
zadovoljen. Zdi se mi, da je to realen 
rok. Država pa mora najprej razčis-
titi, ali je koncesionar, ki mu je bila 
podeljena koncesija izrabe vode 
na tem območju, sploh sposoben 
zgraditi hidroelektrarne. Če jih ni, je 
potrebno po postopkih, ki veljajo na 
tem področju, prekiniti koncesijsko 
pogodbo in izbrati novega konce-
sionarja in čim prej podpisati novo 
koncesijsko pogodbo. 

Očitno pa je, da v prihodnje ne 
bomo več odkopavali premoga v 
zasavskih dolinah in da je zgodba 
okrog rudnika Brnica končana, razen 

če se ne bo res našel nekdo, ki ima 
denar in interes, da ohrani  energets-
ko lokacijo – na način, da se bo tukaj 
tudi v prihodnje kopal hrastniški pre-
mog, ki se bo v termoenergetskem 
objektu spreminjal v električno 
e-nergijo. Veliko je faktorjev, ki bodo 
odločali o tem. Lokalne skupnosti so 
po mojem mnenju premalo vključili 
v te aktivnosti. Ko je vlada lani spre-
jemala program konkurenčnosti in 
razvojne pomoči za občine Trbovlje, 
Hrastnik in Radeče, je bil eden od 
ukrepov tudi imenovanje delovne 
skupine za pripravo kratkoročnih in 
srednjeročnih ukrepov in dolgoročne 
strategije na področju zasavske 
e-nergetike. Poročilo je nato žal os-
talo v predalu. Prejšnja vlada nas z 
njim ni seznanila oziroma ga ni niti 
obravnavala. Odgovoren lastnik bi 
to poročilo moral obravnavati ter 
ugotoviti, ali so predlagani ukrepi 
smiselni in ne nazadnje odločiti, kaj 
je realno ohraniti znotraj energetske 
lokacije in kaj ne. Ker nimamo na-
cionalne strategije na področju 
energetike, prav tako za promet, 
okolje in ostala področja, se pred-
stavniki lastnika na nek način izmika-
jo konkretnim odločitvam. Prav zato 
so bili s strani predstavnikov Zasavja 
ukrepi za zasavski prostor pripravlje-
ni in predlagani lastniku. Seveda v 
zasledovanju cilja, da se sprejmejo 
ustrezne odločitve, da se vsaj zdravi 
del zasavske energetike ohrani. Pa 
nismo bili vredni niti obravnave tega 

poročila. Upam, da se bodo znotraj 
TET našla zdrava jedra vsaj v postop-
ku likvidacije, čeprav bi zdrava jedra 
ter program likvidacije in razgradnje 
energetske lokacije morali obravna-
vati pred samim sprejetjem sklepa o 
likvidaciji, da bi zaposleni in lokalne 
skupnosti vedeli, kaj nas čaka, pred-
vsem pa, da bi ohranili čim več de-
lovnih mest v energetiki. Naj ob tem 
navedem samo en podatek. Konec 
osemdesetih let je bilo v zasavski 
energetiki zaposlenih več kot 6100 
ljudi, po likvidaciji TET in zmanjšanju 
števila zaposlenih v rudniku – v drugi 
polovici prihodnjega leta jih bo dela-
lo samo še okrog 30 – bo ta številka 
krepko pod 100! 

Omenili ste že predlog ukrepov, s 
katerimi naj bi vlada v proračunu 
prihranila manjkajoče milijone. Ve-
liko ukrepov se nanaša na lokalne 
skupnosti oziroma na občine. Zdi se, 
da gre znova za rokohitrske ukrepe, 
ki jih bodo žal občutili predvsem 
občani.

Res je. Vse te ukrepe bi morali 
pri-pravljati in sprejemati v soglasju z 
lokalnimi skupnostmi. Med drugim so 
v predlogih ministrstva takse, ki naj bi 
jih občine tako ali drugače pobirale 
od občanov, pri tem pa se ne za-
vedajo, da ljudem ni od kod jemati. 
Vsekakor moramo vsi skupaj poiskati 
ukrepe, s katerimi bi zmanj-šali javno 
porabo, tu ni dvoma. Toda pavšal-
no zmanjševanje prihodkov, brez 
tega, da se prouči odhodkovna 
stran posameznih občinskih pro-
računov ali pa prevalitve bremen na 

občane, je nesprejemljivo. Pred leti 
določena metodologija za določan-
je višin občinskih proračunov pri 
številnih občinah, ki se soočajo s so-
cialnimi problemi, ne zdrži več. Na 
osnovi tako določene metodologije 
nastajajo namreč ogromne razlike 
v višini povprečnine na prebivalca 
v Sloveniji, poraba sredstev pa je 
silno različna. Zato me zelo skrbi na-
povedano pavšalno zmanjševanje 
občinskih prihodkov v bodoče tako 
skozi povprečnino oziroma primerno 
porabo, kot tudi iz naslova sredstev 
za sofinanciranje občinskih investicij. 
Na drugi strani je namreč ogromno 
pravic občanov, ki se financirajo iz 
tega denarja, na nekatere ima obči-
na vpliv, na številne pa ne. 

V Hrastniku socialno stisko obča-
nov vsa leta lajšamo skozi različne 
ukrepe, ki jih številne občine ne izva-
jajo ali pa nimajo takšnih potreb. Od 
sofinanciranja šolskih potrebščin, na-
kupa ozimnic, zagotavljanja sredstev 
za štipendije, subvencije najemnin 
za stanovanja, do subvencij cen 
komunalnih storitev, plačila domske 
oskrbe, pomoči na domu ... Teh 
ukrepov je veliko. V naši občini za 
socialne transfere tako ali drugače 
dajemo pribl. 40 odstotkov primerne 
porabe. Čez dva milijona evrov! 

Če se bo obseg prihodkov s 
povprečnino drastično zmanjšal – 
ocenjuje se na 4.5 mio evrov – bomo 
prisiljeni sprejeti varčevalne ukrepe 
tudi na nivoju lokalne skupnosti. 
Gotovo se bomo odločali v smeri, 
da bomo čim manj posegali v so-

cialne transfere, ampak potem nam 
ostane le še zmanjšanje sredstev za 
vzdrževanje cest, od zimskega do 
letnega vzdrževanja, javne komu-
nalne rabe, sredstev za delovanje 
društev, … in kar najbolj skrbi – za 
razvojne projekte. Investicijski ciklus 
bo tako zelo upočasnjen. Intenzivno 
pripravljamo proračun za nasled-
nje leto, pregledujemo programe, 
stroške, vendar hkrati čakamo, da 
nas vlada z vsemi ukrepi seznani, 
šele potem bomo sprejeli ustrezne 
odločitve. 

Upam, da bo krizno obdobje čim kra-
jše in da bo vlada s sredstvi državne-
ga proračuna in z dobrim izkoriščan-
jem evropskega denarja zagnala 
investicijski ciklus. Gospodarsko rast, 
ki se je zgodila v letošnjem letu, so v 
mnogočem poleg uspešnega izvo-
za generirale tudi lokalne skupnosti, 
ki so v tem zadnjem obdobju vsaj 
na področju gradbeništva peljale 
približno 70 odstotkov vseh investicij. 
Gospodarska rast bo stabilna, če 
bo investicijski ciklus tudi v prihodnje 
tako velik, kot je bil doslej. S tem se 
bo zmanjševalo število brezposelnih, 
zmanjševale se bodo potrebe po so-
cialnih transferjih. To je prava pot, po 
kateri morajo iti tako država, kot tudi 
lokalne skupnosti. Sem optimist, da 
se bo tako zgodilo.

Jani Medvešek
Foto: Branko Klančar

13december 2014 HRASTOV LIST št. 1012 december 2014 HRASTOV LIST št. 10

LOKALNE VOLITVE LOKALNE VOLITVE



OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Delež malih kurilnih naprav v skupnih 
emisijah trdnih delcev v zraku (PM 
10) v Sloveniji znaša kar dve tretji-
ni. Najbolj onesnažujejo zastarele 
kurilne naprave na les, še posebej, 
če se v njih kurijo premalo sušena 
drva. Z upoštevanjem navodil za 
pravilno kurjenje prihranimo gorivo 
in zmanjšamo onesnaževanje zraka. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor so 
v okviru ukrepov za izboljšanje ka-
kovosti zraka na območju Zasavja 
pripravili zloženko o pravilnem kur-

jenju. Avtor zloženke je Jože Kaplar, 
projekt pa koordinira Jože Jurša. V 
nadaljevanju povzemamo ključne 
poudarke.

Les je obnovljivi vir energije in z zgore-
vanjem v pečeh ne povečuje izpuste 
toplogrednih plinov, kar pomeni, da 
je z vidika CO2 nevtralno gorivo. Pri 
zgorevanju lesa kljub vsemu nastaja-
jo delci, ki so manjši od 10 mikronov, 
zato so zdravju škodljivi.

Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij 
delcev so: 

Z nepravilnim kurjenjem se namreč 
lahko emisije ogljikovega oksida 
in delcev povečajo celo za dva-
jsetkrat. Prav tako se lahko zaradi 
nepravilnega kurjenja prepolovi iz-
koristek kurjenja in doseže vrednosti 
samo do 40 %, pri kurilnih napravah z 
odprtimi kurišči pa tudi manj.

Pripravlja Jani Medvešek

Polena naj 
bodo nasekana, 
okrogla polena 
so manj pri-mer-
na za sušenje in 

kurjenje.

Nasekana drva sušiti zložena in z 
naravnim prezračevanjem, pokri-
ta proti dežju, na sončni strani.

Z dodajanjem bolj drobnih polen 
v kurišče se povprečna intenziteta 
zgorevanja povečuje in posledič-
no toplotna moč kurilne naprave, 
z dodajanjem debelejših polen pa 
znižuje. Zato predrobna, kot tudi 
predebela polena, pomenijo višje 
emisije dimnih plinov. 

V malih kurilnih napravah je pre-
povedano kuriti:

prebarvan les (npr. stavbno pohišt-
vo, pohištvo, izdelki iz iverice), 
embalažo iz lesa (npr. zaboji za sad-
je, zelenjavo) in drugih materialov 
(npr. plastenke, vrečke, zamaščen 
papir),

papir (npr. karton, časopisi, pisarniš-
ki papir), 
druge gorljive materiale (npr. blago, 
čevlji, plastika). 

S kurjenjem prepovedanih snovi 
se lahko močno poveča vse-bnost 
toksičnih snovi, tudi dioksinov v 

delcih. Osnovno pravilo kurjenja drv 
je, da se v kurišču doda le toliko po-
len, kot jih je potrebno za  zmoglji-
vost trenutne toplotne moči kurilne 
naprave. Tako se v navadnih pečeh 
in v drugih kurilnih napravah na pe-
lete in sekance zagotovi, da zgorijo 
hlapne gorljive sestavine lesa.

vgradnja primerne kurilne naprave 
z visokim izkoristkom,
uporaba zračno suhih drv s prime-
rno velikostjo polen,
pravilno dodajanje drv v kurišče in 
kurjenje,
pravilna regulacija zgorevalnega 
zraka in 
redno vzdrževanje kurilnih naprav.

V pečeh se lahko kurijo le zračno 
suha drva primerne velikosti. Pri-
poročljiv čas sušenja drv iz smreke in 
topola je približno eno leto, iz jelše, 
lipe in breze pa približno leto in pol. 
Les bukve, gabra in sadnega drevja 
je za kurjavo primeren po približno 
dveh letih, hrastov les pa potrebuje 
celo od dve do tri leta sušenja.

Temno rdeč plamen pomeni 
slabo zgorevanje lesa z veliko 
saj, CO, ...

Zaželen je svetel plamen, ki 
pomeni dobro zgorevanje lesa.

Iz kurišča in pepelišča, če ga kurilna 
naprava ima, je potrebno pred   pon-
ovno uporabo peči odstraniti pepel 
in morebitne druge ostanke zgo-re-
vanja. Še posebej je pomembno, 
da se očisti rešetka in reže za dovod 
zgorevalnega zraka. Pred kurjenjem 
se mora praviloma odpreti loputa za 
dovod zgorevalnega zraka na stežaj. 
Preveriti moramo, ali je zagotovljen 
dovod zgorevalnega zraka in odvod 
dimnih plinov. Po pogoreli naloženi 
količini kuriva je smiselno, da se zapre 

dovod zgorevalnega zraka in tako 
prepreči ohlajanje kurilne naprave, 
še posebej, če gre za akumulacijsko 
kurilno napravo, kot je npr. krušna ali 
lončena peč.

Kadar kurilne naprave ne uporablja-
mo, naj bo dovod zgorevalnega zra-
ka v le-to zaprt, da preprečimo ohla-
janje bivalnih prostorov in zniževanje 
bivalnega ugodja ter energetske 
učinkovitosti stavbe, še posebej v 
slučaju kurilne naprave, odvisne od 

Temnejši ali temen gost dim na vrhu 
dimnika je pokazatelj zelo slabega 
zgorevanja.

PRAVILNA UPORABA KURILNIH PEČI NA DRVA
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zraka v prostoru.

Za čim boljše zgorevanje moramo 
kurilno napravo redno vzdrževati, 
zato so priporočljivi naslednji ukrepi:

odstranjevanje pepela iz pepelišča 
in kurišča,
redno čiščenje površin kurilne 
naprave, ki pridejo v stik z dimnimi 
plini, dimniškega priključka, dimnika 
in po potrebi zračnika (storitve javne 
dimnikarske službe),
zamenjava morebitnih iztrošenih ali 

poškodovanih delov (npr. tesnila 
vrat, rešetka, šamotne obloge),
zamenjava ostalih morebitno poško-
dovanih delov kurilne naprave.

Podrobnejše informacije o pravilnem 
kurjenju so objavljene tudi na spletni 
strani www.hrastnik.si in na spletnih 
straneh Ministrstva za okolje in pros-
tor.

Svetel – neviden dim, razen pare je poka-
zatelj dobrega zgorevanja, za strokovno 
presojo so sicer potrebne meritve emisiji. 

Povzel Tadej Kralj

Občina Hrastnik je v športnem 
parku na Logu namestila naprave 
za fitnes na prostem in opremo za 
tako imenovano ulično vadbo ali 
Street Workout. V parku potekajo 
še zadnja zaključna dela, odprtje 
pa se pričakuje v prihodnjih dneh. 
Fitnes bo na voljo vsem občankam 
in občanom brezplačno, saj se na 
občini zavedajo, da šport in giban-
je pomenita boljše zdravje in splošen 
dvig kakovosti življenja.

Na otvoritvi nove športno-rekreacij-
ske infrastrukture se bo predstavilo 

tudi društvo Street Workout Hrastnik, 
ki je bilo eden izmed pobudnikov 
ureditve parka. Člani se ukvarjajo s 
konceptom treninga na prostem s 

svojo lastno težo in pozivajo ljudi naj 
izkoristijo priložnost, ki se jim ponuja v 
Hrastniku, ter se jim pridružijo pri vad-
bi.

FITNES NA PROSTEM

Občina Hrastnik je 
za tekoče šolsko leto 
podelila 14 štipendij 
za študente z nižjim 
socialnim statusom, 
eno štipendijo za študente s poseb-
nimi potrebami in eno štipendijo za 
obrtne poklice. Štipendije so bile 
podeljene za različne študijske smeri, 
študentje iz Hrastnika pa jih bodo 
prejemali do konca julija v nasled-

njem letu. Ena kadrovska štipendija 
za celoten čas študija pa se izplaču-
je že od leta 2012 za študij specialne 
in rehabilitacijske pedagogike za 
potrebe Osnovne šole narodnega 
heroja Rajka Hrastnik.

V letu 2014 bo za štipendije Občina 
Hrastnik zagotovila skoraj 30 tisoč ev-
rov.  Štipendije se podeljujejo na os-
novi določil Pravilnika o štipendiran-
ju. Razpis za študijsko leto 2014/2015 
je bil objavljen v septembru. Na raz-
pis je prispelo 37 vlog. Javni razpis 
za podelitev štipendij za naslednje 
študijsko leto se načrtuje spet za pri-
hodnji september.

ŠTIPENDIJE OBČINE HRASTNIK
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Občina Hrastnik je fitnes na prostem 
umestila v razširjen projekt urejan-
ja mestnega jedra, s katerim je bila 
uspešna na 8. razpisu Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Občina 
je tako upravičena do nekaj več 
kot 380 tisoč evrov iz naslova ope-ra-
tivnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov. Razpis 
je temeljil na ostankih sredstev vseh 

slovenskih regij in z njim so tako v tem 
programskem obdobju presegli pr-
votno predvideno višino EU sredstev 
za vlaganja v razvojne projekte naše 
občine.

Razširjen projekt predvideva obdela-
vo območja do pešpoti proti Novem 
domu ter s parkiriščem na platoju 
nad bazenom in športno dvorano 

ob objektu Novi Log 7 a. Parkirišče s 
16 parkirnimi mesti je že asfaltirano, 
namestile se bodo še ograje in nari-
sale talne označbe. Z ureditvijo dela 
ulice v dolžini pribl. 300 m z razširitvijo, 
s hodnikom za pešce, stopnišči pro-
ti Novemu Logu in športni dvorani 
bo projekt pomembno prispeval k 
povečanju prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. Na celot-
nem območju se predvideva tudi 
ureditev komunalne infrastrukture.  

UREJANJE MESTNEGA JEDRA SE NADALJUJE



Društvo zaupni telefon Samarijan 
vabi na uvodno izobraževanje vse, 

ki želite del svojega prostega časa name-
niti ljudem v stiski,

na telefonu za klic v duševni stiski.

Izobraževanje se začne v februarju 2015 
in bo potekalo v Ljubljani.

Če te tovrstno delo zanima,
pokliči na 01 2391 673 ali  piši na 

samarijan@gmail.com in se prijavi.
Toplo vabljeni :-)

V času pred lokalnimi volitvami je 
bila med občani aktualna tema tudi 
v preteklosti že omenjena možnost 
prestavitve centralnega občinske-
ga pokopališča na Dolu. Na Obči-
ni Hrastnik so v zvezi s tem pojasnili, 
da z urejanjem obstoječih površin 
pokopališča, urejanjem dodatnih 
pokopnih polj in spremenjeno struk-
turo pogrebov (90 % žar) problema z   
zagotavljanjem potrebnih grobov ni. 
Ne glede na to dejstvo pa je v Občin-
skem prostorskem načrtu (OPN), ki je 
v fazi pridobivanja končnih soglasij 
nosilcev razvoja, opredeljena mož-
na lokacija novega pokopališča na 
območju Brnice. 

Pot do novega pokopališča pa bo 

tudi po sprejemu OPN dolga, 
tako zaradi izdelave vse po-
trebne prostorske in gradbe-
ne dokumentacije, kot tudi 

zaradi zagotavljanja velikih 
investicijskih sredstev za izgradnjo 
kompleksa – pokopna polja, poslo-
vilni objekt, parkirišča. Po dokončan-

ju novega pokopališča in pridobitvi 
uporabnega dovoljenja bo mogoče 
začeti s pokopavanjem na novem 
pokopališču in prenehati s pokopi 
na sedanjem dolskem pokopališču. 
Po 20 letih mirovanja pa je potem 
mogoče na sedanjem pokopališču 
urediti parkovne površine.

POKOPALIŠČE NA DOLU
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NOVEMBRSKE POPLAVE
Posledice poplav, ki 
so v začetku novem-
bra prizadele Slo-
venijo, smo občutili 
tudi v naši občini. Po 
podatkih občinskega štaba za 
civilno zaščito je bila 7. novem-
bra zaradi padavin in posledič-
no naraščanja reke Save, ki je v 
dopoldanskem času prestopila 
bregove, zaprta lokalna cesta 
Podkraj–Radeče. Prav tako je 
bila nekaj časa zaprta tudi držav-
na cesta Hrastnik–Zidani Most. S 
cesto so odstranili naplavine, 

na poškodovanih delih cestišča 
pa so izvedli zavarovalna dela. 
Vse od pričetka naraščanja reke 
Save so bile pristojne službe v pri-
pravljenosti. Za zavarovanje up-
ravne zgradbe TKI Hrastnik je bilo 
napolnjenih 40 protipoplavnih 
vreč, ravno tako so vreče razde-
lili tudi nekaterim posameznikom 
na ogroženem oziroma poplav-
nem območju.

NOVICE

TOPLINA LJUDI NA VSAKEM KORAKU

Člani Združenja borcev za vrednote 
NOB so se 8. oktobra odpravili na 
izlet kar z dvema avtobusoma. Go-
to-vo jim je ostal v najlepšem spo-
minu lanski obisk Narodnega doma 
v Trstu, Rižarne, spominskega parka v 
Občini Dolina, obisk pri županji Fulviji 
Premolin in postanek ob spomeniku 

v Bazovici. In zavest, da se moramo 
s Slovenci za mejo bolj povezovati. 
Tokrat so se namenili v Gorico, Če-
dad, Benečijo in Goriška Brda. Želeli 
so spoznati delovanje združenj ita-li-
janskih in slovenskih partizanov ter 
mlajših generacij antifašistov. Izlet 
sta vodila Rudi Potisek in Vid Jerič, 
sicer podpredsednika ZB NOB. 

Na meji sta nas pričakala Dani-
lo Bašin, predsednik Komisije OZ 
ZB NOB Nova Gorica za čezme-
jno sodelovanje, in Štefan Cigoj, 
član predsedstva ter predsednik 
Komisije za mednarodno sodelo-
vanje ZZB NOB Slovenije. Vodila 
sta nas do prvih dveh spominskih 
obeležij, posvečenih prvim italijans-
ko-slo-venskim partizanskim enotam 
na Trgu mučenikov, pred železniško 
postajo v Gorici (Gorizia). Besedo je 
povzel Mirko Primožič, predstavnik 
VZPI – Vsedržavnega združenja par-
tizanov Italije, ki je spomnil, da je bil 
skupen boj italijanskih in slovenskih 
partizanov do zdaj zamolčan. Kako 
so se bojevali skupaj proti Nemcem, 
zdaj pripovedujejo po šolah očividci. 

Pot nas je peljala naprej po videms-
ki pokrajini do Čedada (Cividale), 
središča Beneških Slovencev. Spom-
nili smo se na Franceta Bevka, ki v ro-
manu Kaplan Martin Čedermac pre-
tresljivo opisuje posledice prepovedi 
slovenskega jezika na Primorskem. 
V Čedadu je bil predviden obisk 
osrednjega, mogočnega spomeni-
ka, posvečenega vsem, ki so se bo-

rili za svobodo in združeno Evropo. 
Pozdravili so nas predstavniki ANPI – 
VZPI Občine Čedad in čedadskega 
območja. Med njimi Elio Nadalutti, 
predstavnik italijanskih partizanov. 

Naslednja postaja je bila muzej v 
Špetru, ki ima sporočilen naslov SMO. 
Kar lahko razumemo, da so Slovenci 

tu aktivni, obenem pa je to kratica 
za Slovensko multimedialno okno. 
Komunikacijski stroj upravljamo sami, 
ko raziskujemo zgodovino in sedan-
jost teh pokrajin. Presenečeni se us-
tavimo ob govorečih razglednicah 
in potem še v govoreči knjižnici. Na-
leteli smo ravno na Alojza Rebulo s 
knjigo Kačje rože. Za devetdesetlet-
nika Rebulo je večina vedela, da ži-
vita z ženo v Loki pri Zidanem Mostu, 
se pravi, v naši bližini. V muzeju de-
luje tudi Inštitut za slovensko kultu-
ro. Opazili smo napis ob vhodu: MI 
SMO TLE – v nadiškem, rezijanskem 
in terskem narečju. Dobro se zave-
dajo, kakšna dobrina je za človeka 
in narod izražanje v svojem, mater-
nem jeziku. Dvajset let so bili izbrisani, 
nekaznovano so jih pretepali, žalili, 

uničevali knjige in spomenike. 
Ogromno Primorcev se je izselilo 
... Zato znajo ceniti svoj jezik, kul-
turo in zgodovino. »Zdaj je dru-
gače,« pravi Marina Černetič, 

naša gostiteljica v muzeju. »Že pet-
najst let imamo dvojezične šole, kar 
pomeni, da lahko učitelj popoldne 
sprašuje v italijanskem jeziku, kar so 
se dopoldne naučili v slovenskem.«

In in že se vozimo proti Goriškim 
brdom. Že od daleč se izrisujejo vasi 
tega slikovitega področja – med 
njimi Dobrovo, kjer nas na šoli čaka 
kosilo: golaž, polenta, sladica in 
seveda njihovo vino. Potem se us-
tavimo v kraju Gonjače, v katerem je 
njihov osrednji spomenik, posvečen 
vsem padlim borcem NOB iz Brd in 
Benečije. Reliefni spomenik je delo 
Janeza Boljke, 23 m visok razgledni 
stolp pa je bil zgrajen po načrtu ar-
hitekta Marka Šlajmerja. Žal je zače-
lo deževati, zato smo podvig do 
vrha stolpa prestavili za kdaj drugič.

Predsednik KO ZB Dobrovo Žarko 
Kodermac je povedal, da dobro 
sodelujejo z zamejskimi organizacija-
mi, ki nadaljujejo tradicijo italijanskih 
partizanov in z briškimi veterani vo-
jne za Slovenijo. Milena Beguš, tajni-
ca ZZB NOB in turistična vodnica, pa 
je med drugim povedala: 

»Brici so bili od konca 1. svetovne 
vojne do kapitulacije Italije, 9. sep-
tembra 1943, pod Italijo. Zato na 
tem ozemlju do kapitulacije Italije 
pravzaprav vojne ni bilo; vendar so 
že sredi leta 1942 odhajali v boje na 
druga območja Slovenije.« 

Sončni res nista bili na ta dan goriška 
pokrajina in Benečija; toplino ljudi pa 
smo čutili na vsakem koraku.
   
            
                      Fanči Moljk
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NOVICE

ANINA ZVEZDICA V HRASTNIKU

Konec novembra se je tudi v Zasav-
ju znova pričela dobrodelna akci-
ja Anina zvezdica. Cilj je zbrati čim 
več hrane z daljšim rokom uporabe 
ter socialno ogroženim družinam iz 
Zasavja vsaj malo polepšati priha-
jajoče praznike ter jim pričarati nas-
meh na obraze.

Hrano lahko oddate vsak de-
lovnik od 9. do 20. ure v Mladin-
skem centru Hrastnik (malo na-
prej od tržnice). Če bi radi svoje 
donacije oddali neposredno 
predstavnikom Anine zvezdice, 
se oglasite ob četrtkih med 17. in 
18. uro. Zbiranje poteka do 24. de-

cembra 2014. Hrana se zbira tudi v 
posebnem vozičku, ki ga najdete v 
trgovini Spar v Hrastniku.

ZLATA POROKA IZ SOFIJINEGA DVORA Na prelepo jesensko sobo-
to je sonce sijalo čudovito in 
nebo je bilo brez oblačka kot 
še nikoli letos poleti. Prav tako 
sta sijala zlatoporočenca In-
grid in Ervin Meterc, ki sta nas s svojo 
pozitivno energijo povsem omreži-
la. Prelep ambient na zunanji terasi 
Sofijinega dvora v Rimskih termah, 
kjer je potekal obred zlate poroke, je 
bil samo potrditev, da bo dan eden 
izmed najlepših za zlatoporočenca, 
kot tudi za sorodnike in prijatelje. 

Zakonca sta svojo mlado, a veliko 
ljubezen okronala s poroko leta 1964 
in si obljubila zvestobo in pomoč 
v dobrem in slabem. Ta obljuba je 
imela trdne temelje v iskreni ljubezni 
in medsebojnem spoštovanju, zato 
je njuna zveza ostala čvrsta vseh teh 
50 let.

Ervin je poklicno in družinsko življenje 
uspešno uskladil, saj je bil tako druži-
ni, kot tudi drugim, vedno pripravl-
jen pomagati. Do svojega okolja in 
kraja je vedno izkazoval odgovoren 
odnos, še posebej z aktivnim sodelo-
vanjem pri Steklarski godbi Hrastnik 
še danes. Mnogi se ga spominjamo 
kot pravega virtuoza na različnih 
instrumentih, v zadnjih letih pa je 

navdušen nad urejanjem hiške, ki s 
svojo popolnostjo oddaja pozitivno 
energijo.

Ingrid se je po končanem šolan-
ju zaposlila v Steklarni Hrastnik. Po 
rojstvu Denisa in Loti je bila skrb za 
družino vedno na prvem mestu, saj 
je svojima otrokoma v njuni mlado-
sti posvečala največ pozornosti. Ka-
dar jo obiščejo vnuki, se ji razvedri 
obraz. Je odlič-
na kuharica, 
predvsem pa 
skrbna žena, to-
pla mati, ljubeča 
stara mama in 
širokosrčna sose-
da. Ljubi življenje, 
rada prepeva, 
še posebej pa ji 
je blizu risanje.

V prijetni družbi 
zakoncev Me-
terc je bilo ved-
no veliko ljudi in 
tako je bilo tudi 
na praznovan-
ju zlate poroke. 

»Pravijo, da življenja ne merimo po 
tem, kar smo zbrali, temveč po tem, 
kar smo dali – drug drugemu, svojim 
otrokom, prijateljem, znancem, druž-
bi. Vidva sta v življenju dajala mno-
go, zato se lahko s ponosom ozreta 
na svojo življenjsko pot,« sta zaželela 
nasmejanima zlatoporočencema 
župan Miran Jerič in matičar Rok 
Jenko.
     RJ

TEK ZA ŽIVLJENJEM Mladinski  center Hrastnik 
je 28. novembra pripravil 
pogovorni večer in pred-

stavitev kn-
j i ž n e g a 
p r v e n c a 
Mitje Duha 
z naslo-
vom Tek za 
ž iv -l jenjem. 
Bil je smeh, 
bile so sol-
ze in bila je 
zgodba, ki 
se je vseh 
dotakn i la . 
Mitja Duh 

je Mateji Jecl, ki je doživeto vodila 
pogovor, priznal, da je iz njega tokrat 
izvlekla več globljih izpovedi, kot jih 
je po navadi pripravljen deliti na 
tovrstnih predstavitvah.

Številni obiskovalci so tako spoznali 
vedoželjnega fanta, problematične-
ga najstnika, odvisnika od mamil, 
zapornika. Ko je že skoraj padel na 
teku za življenjem, se je pobral in z 
lastno močjo vrnil v življenje. Danes 
je humanitarec, osebnostni trener in 
človek z veliko začetnico. 

     JM

NOVA PREOBLEKA ZABOJNIKOV ZA OBLAČILA

Zabojniki za rabljena čista 
oblačila, obutev, posteljni-
no, brisače in torbice, ki so jih 
sicer na Komunalno-stano-
vanjskem podjetju (KSP) Hrast-
nik namestili že pred desetimi 
leti, so v mesecu septembru 
dobili novo privlačnejšo preo-
bleko. Direktorica KSP Hrastnik 
Nives Venko je izrazila upanje, 
da bodo tako občani še raje 
odlagali oblačila v zaboj-ni-
ke in pomagali tistim, ki te 
stvari potrebujejo, hkrati pa 
poskrbeli za okolje, ker upora-
ben tekstil ne bo končal med 
mešanimi odpadki.  

Zabojniki so postavljeni na treh 
lokacijah v Hrastniku, in sicer v 
blokovskem naselju Novi Log 
19 a–e, v blokovskem nasel-
ju Abeceda in za cerkvijo. En 

zabojnik je postavljen na Dolu 
pri Hrastniku v blokovskem 
naselju Trg borcev NOB 16–19. 
Mesečno zberejo v teh zabo-
jnikih najmanj 4 m3 oblačil. 
Najbolj polna sta zabojnika za 
cerkvijo v Hrastniku in zabojnik 
na Dolu. 

Zabojnike praznijo vsak drugi 
in četrti ponedeljek v mesecu, 
vsebino pa predajo Rdečemu 
križu (RK) Hrastnik. Ti uporabna 
oblačila, posteljnino in ostalo 
razdelijo našim občanom. Na 
RK so stvari iz zabojnikov za 
oblačila zelo veseli, občane 
pa prosijo, da čiste tekstilne 
izdelke najprej zložijo v vrečke 
in potem vržejo v zabojnik.

       JM

STAREJŠI ZA STAREJŠE

Letos smo z našo drugo prireditvijo, ki 
jo v Knjižnici Antona Sovreta pri-pravi-
mo ob koncu leta, res malce po-
hitele. Kljub temu, ali pa morda prav 
zato, ker je decembra obilo drugih 
prireditev, se je našemu vabilu   odz-
valo lepo število vključenih v projekt, 
saj je bila knjižnica 26. novembra za-
sedena do zadnjega kotička.

Zbrane sta nagovorila župan občine 

Miran Jerič in predsed-
nik DU Franjo Krsnik. Oba 
sta poudarila pomemb-
nost projekta, tudi za v 
bodoče obljubila svojo 

pomoč, pohvalila naše delo in vsem 
prisotnim zaželela zdravja in sreče.

V tokratnem kulturnem programu, 
ki ga je povezovala naša koordi-
natorka Branka Roglič, so nastopali 
učenci OŠ NHR. S svojo prisrčnostjo 
nas je razveselil otroški pevski zbor s 
štirimi malce navihanimi pesmicami 
in z veseljem smo prisluhnili recitator-

jem, ki so nam prebrali pesmi Toneta 
Pavčka ter Albine Žmavc Štampe. V 
goste smo povabili imenitno ubran 
pevski zbor parov Dobrna iz Trbovelj, 
ki deluje pod vodstvom Ota Frasa 
in folklorno skupino iz Trbovelj, v kat-
eri nastopajo tudi Hrastničani, pod 
vodstvom Jožice Brečko. Sodeč po 
obrazih navzočih, bi nekateri kar z 
veseljem zapeli, zaplesali in tudi za-
vriskali z njimi. Matej Kaiser nas je z 
doživeto recitacijo pesmi Ivana Mi-
nattija spomnil na njegovo pesniško 
zbirko z naslovom Nekoga moraš 
imeti rad. Naša humoristka Joca je 
kot češnja na vrhu torte in kot običaj-
no zaključila enourni program s prav 
po hrastniško povedanimi šalami 
našega vsakdana, ki nikogar niso 
pustile ravnodušnega.

Velika udeležba na prireditvi, za-
dovoljni in nasmejani obrazi so na-
jlepša zahvala za naše delo. Vsem 
udeležencem projekta, tudi tistim, 
ki zaradi kakršnega koli vzroka niso 
mogli priti na prireditev, v imenu 
vseh prostovoljk projekta Starejši za 
starejše za boljšo kakovost življenja 
doma želim obilo zdravja, dobre vol-
je, sreče ..., z obljubo, da se bomo 
s svojim delom še naprej trudile po 
svojih najboljših močeh.

      Joži Umek

NOVICE
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Spoštovane občanke, cenjeni občani,
ob vstopu v novo leto vam želimo veliko 
zdravja, uspehov, dobre volje in osebne 
sreče. 

Naj nas v letu, ki je pred nami, vodi 
spoznanje, da smo v želji po sreči, zdravju 
in blaginji vsi ljudje enaki. Veliko lahko še 
naredimo za pomoč bolnim in starejšim, 
pa tudi za to, da bi bile mladim čim bolj 
odprte poti v polno in uspešno življenje.

Skupaj smo sposobni najti rešitve za vse 
težave, ki so pred nami. To pa nam bo 
uspelo le, če nas bosta vodila razum in 
pozitivna energija ter če bomo znali stopiti 
skupaj in spoštovati drug drugega.

Številna društva in javni zavodi so za vas, 
spoštovane občanke in občani, v decem-

bru znova pripravili 
široko paleto prired-
itev. Na Občini smo 
jih podprli v njihovih 
prizadevanjih, da 
nam vsem skupaj 
pričarajo pravo 
praznično vzdušje. 
Vabimo vas, da se 
nam pridružite v čim 
večjem številu in da 
se skupaj poveselimo 
ob iztekajočem letu.

Srečno!

Župan Miran Jerič s sodelavci
ter svetnice in svetniki Občinskega sveta
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SPOMINSKO OBELEŽJE 
HRANITELJEM OROŽJA

Delegacija Občine Hrastnik se je 
28. oktobra udeležila svečanosti ob 
odkritju spominskega obeležja hra-
ni-teljem orožja posebne enote mi-
lice v Kamniku pod Krimom. Osrednji 
govornik je bil naš rojak Stane Le-
skovšek, takratni poveljnik posebne 
enote milice (PEM) Ljubljana mes-
to in okolica, ter hkrati organizator 
tega tajnega skladišča. Slovesnost 
sta popestrila učenca Osnovne šole 
Preserje in kvartet policijske godbe. 

Stane Leskovšek je za Hrastov list 
povedal, da se želi Policijsko ve-
te-ransko društvo SEVER Ljubljana 
na simbolen način zahvaliti vsem 
državljankam in državljanom, ki so 
hranili v tajnih skladiščih oborožitev, 
strelivo, minsko-eksplozivna sredstva, 
opremo in dokumentacijo za potre-
be osamosvojitve. Kot organizatorju 
tajnega skladišča v Kamniku pod 
Krimom 143 pri družini Rozman mu je 
kot komandantu 1. bataljona PEM 
pripadla čast, da je na svečanost 
povabil nekdanje sošolce, prijatel-
je rezervne miličnike in teritorialce iz 
Hrastnika. Kot poznavalec takratnih 
operativnih in krajevnih razmer je z 
enoto PEM prispeval k organiziranju in 
varovanju konvojev vozil in zbirnega 
centra ujetih vojakov JLA v Hrastniku. 
Po besedah Leskovška so teritorialci, 
rezervni miličniki in miličniki iz Hrast-
nika skupaj z občankami in občani 
dali velik prispevek pri pregonu JLA 
preko naših meja in osamosvojitvi. 
Enota PEM je bila prva pred tanki 

ob izvozu iz 
vojašnice 
na Vrhni-
ki, zajeti 
so bili prvi 
vojaki ob 
r a z c e p u 
avtoceste 
proti Šiški 
in kasneje 
z drugimi 
oficirji pre-
peljani v 
Hrastnik. Ista enota je bila častno 
postrojena 26. 10. 1991 v koprskem 
pristanišču, ko so odpravili še zadnjo 
enoto JLA z ladjo Vilnius z ozemlja R 
Slovenije.

Leskovšek nadalje pripoveduje, da je 
bilo potrebno še pred vojno pridobiti 
orožje iz vojašnic JLA in ga premes-
titi na varna mesta za potrebe osa-
mosvojitve. Slovenska generala bivše 
TO Ivan Hočevar in Drago Ožbolt sta 
namreč pod pretvezo slabo varo-
vanih skladišč TO zahtevala, da se 
premesti oborožitev v skladišča JLA 
in jih s tem delno razorožila. Skladišča 
so našli pri zaupanja vrednih ljudeh. 
Ena izmed pomembnih lokacij je 
bila hiša družine Rozman v Kamni-
ku pod Krimom. Janez je poskrbel 
za varno namestitev, žena Magda 
in še občasno njena sestra Marjeta 
Leskovšek sta skrbeli za varnost hiše. 
Premestitve oborožitve so potekale 
skrajno konspirativno kot na drugih 
lokacijah. Skladišče je bilo izpraznje-

no pred odhodom zadnjega vojaka 
iz R Slovenije. Niti eno tajno skladišče 
od 55 mest za potrebe milice in TO ni 
bilo izdano. Lokacije skladišč so bile 
na strateško pomembnih mestih, če 
bi bila vojna daljša, pa bi bile žrtve 
številčnejše na strani osamosvojitel-
jev. Leskovšek je še poudaril, da je, 
upoštevajoč stroko, hrabrost, domo-
ljubnost, aktivnost politike in s pra-
vo strategijo, osamosvojitev trajala 
razmeroma kratek čas in z najmanj 
žrtvami. Bila pa je krvava na obeh 
straneh. Tudi v tej enoti je prenehalo 
biti srce miličniku PEM Stanku Strašku, 
ki so ga pokosile krogle pred Filo-
zof-sko fakulteto v Ljubljani.

Stane Leskovšek se je ob tej priložno-
sti znova zahvalil občankam in 
občanom Hrastnika za domoljubno 
držo, prispevek k osamosvojitvi in 
udeležbi na svečanosti.

    JM

Župan občine Hrastnik Miran Jerič, Stane Leskovšek, 
župan občine Brezovica Metod Ropret, Magda Rozman, 
bivši predsednik R Slovenije dr. Danilo Türk in praporščak.

NOVICE

ROCK DELAVNICA
V Mladinskem centru 
Hrastnik so 29. oktobra 
organizirali prvo Rock 
delavnico. Povabili so 
tako začetnike, kot tudi že 
izkušenejše glasbenike in 
ustvarjalce, ki so si lahko 
izmenjali svoje znanje in 
glasbene trike.

Delavnico so vodili glas-
beniki iz naše regije, člani 
lokalnih skupin, ki so ak-
tivni tako ali drugače in 
jih odlikuje glasbena pro-

fesional-
nost. Na 
k o n c u 

delavnice so udeleženci 
in mentorji skupaj zaigra-
li in pokazali, kaj znajo. 
Udeleženci so domov 
odnesli dobre nasvete, kaj 
in kako morajo vaditi in ka-
tere stvari so pomembne, 
da bi obvladali svoj inštru-
ment. Ostalo je odvisno 
od posameznika, učenja, 
vaj in vztrajnosti.

            NM

Foto: Matjaž KirnFoto: Jernej Biderman
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5. 12. 2014

Veseli december 2014

Planinski dom Gore Miklavževanje
Planinski dom Gore17.00

Pred cerkvijo na Dolu pri Hrastniku Miklavževanje
KS Dol17.00

Delavski dom Hrastnik Koncert Prifarskih muzikantov
KRC Hrastnik19.00

6. 12. 2014 Športna dvorana Dolanka Hrastkov turnir
Nogometni klub Hrastnik9.00 - 14.00

Športna dvorana Hrastnik Srečanje članov društva psoriatikov
Društvo Psoriatikov13.00

8. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Otvoritev drsališča
KRC Hrastnik16.00

Mladinski center Hrastnik Izdelovanje novoletnih voščilnic
Plave Orlice17.30

11. 12. 2014 Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Predavanje: Od Las Vegasa do Los Angelesa
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik17.30

Mladinski center Hrastnik Kabarete simplozij – predstava o predstavi z Andrejem Rozmanom Rozo
MCH20.00

12. 12. 2014 Muzej Hrastnik Lutkovna predstava Mizica pogrni se
Društvo Marionetno gledališče Jurček17.00

Kulturni dom na Dolu pri Hrastniku Rajanje z Želodki 
Društvo Želodki17.00

13. 12. 2014 Športna dvorana Hrastnik Srečanje članov ZZB za vrednote NOB
ZZB za vrednote NOB16.00

15. 12. 2014 Mladinski center Hrastnik Izdelava prazničnih okraskov v kimekomi tehniki
Plave Orlice17.30

16. 12. 2014 Dom starejših Hrastnik Novoletno srečanje s kulturnim programom članov Društva 
upokojencev Hrastnik, Društva upokojencev Dol in oskrbovancev Doma starejših 
Hrastnik
Društvo upokojencev

18.00

17. 12. 2014 Delavski dom Hrastnik Predstava, obisk dedka Mraza in obdar-
itev otrok
OZPM Hrastnik

16.00, 17.00 in 18.00

18. 12. 2014 Kulturni dom na Dolu Predstava, obisk dedka Mraza in obdaritev otrok 
OZPM Hrastnik17.00 in 18.00

Galerija delavskega doma Hrastnik Otvoritev likovne razstave Tanje – Pine Škufca 
KRC Hrastnik18.00

19. 12. 2014 Delavski dom Hrastnik »Božiček za en dan« - božična obdaritev otrok
Center za socialno delo Hrastnik17.00

Tržnica in Mladinski center Hrastnik Zasavski božični sejem z bogatim glasbenim spremlje-
valnim programom in delavnicami za otroke  
MCH

16.00-20.00

20. 12. 2014 Športna dvorana Hrastnik Srečanje starostnikov
OZ RK Hrastnik15.30

21. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke 
-nastop skupine Mravljice in skupine Zumba iz Vrtca Hrastnik (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice   -pravljični kotiček
 OZPM

16.30-18.30

Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke
-praznični nastop učencev 1.razreda OŠ Dol (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice   -praznični kotiček
 OZPM

16.30-18.30

22. 12. 2014 Športna dvorana Hrastnik Srečanje članov društva Sožitje
Društvo Sožitje17.00

23. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke
-nastop skupine ŠKD Feniks in plesna delavnica (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice  -praznični kotiček
 OZPM

16.30-18.30

Športna dvorana Hrastnik Božično novoletni koncert Rudarske godbe
Rudarska godba Hrastnik18.00

25. 12. 2014 Športna dvorana Hrastnik Božično novoletni koncert Steklarske godbe z gosti
Steklarska godba Hrastnik18.00

Športna dvorana Dolanka Dobrodelna božična revija Feniks v sodelovanju z Anino zvezdico
ŠKD Feniks19.00

4. 12. 2014 Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Sovretov večer z Orleki in Nevo M. Hafner. 
Slavnostna gostja: Tina Mahkota
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

17.30

Delavski dom Hrastnik Božično novoletni koncert Glasbene šole Hrastnik 
Glasbena šola Hrastnik18.00

Mladinski center Hrastnik Delavnica zeliščnih masažnih kock in šumečih kroglic
MCH18.00

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Božična pravljica
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik17.30
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Športna dvorana Hrastnik Koncert Vlada Kreslina s skupino Mali bogovi in Beltinško bando
KRC Hrastnik19.30

27. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke
-nastop mažoret Steklarske godbe Hrastnik in »zaplešimo skupaj z mažore-
tami (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice   -pravljični kotiček

  OZPM

16.30-18.30

Športna dvorana Hrastnik SCUF – največji elektronski dogodek v Zasavju z DJane Nadine 
ŠOHT Hrastnik20.00

28. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke
-nastop skupine ŠKD Feniks in plesna delavnica (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice   -pravljični kotiček
 OZPM

16.30-18.30

29. 12. 2014 Delavski dom Hrastnik Filmska predstava Jelenček Niko 2, animirana sinhronizira-
na pustolovščina
KRC Hrastnik

10.00

Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke
-»Zapojmo novemu letu« - novoletne karaoke (ob 17.00)
-ustvarjalne delavnice   -pravljični kotiček
 OZPM

16.30-18.30

Športna dvorana Hrastnik Koncert KUD Veter z gostom Ladom Leskovarjem 
KUD Veter18.00

30. 12. 2014 Delavski dom Hrastnik Filmska predstava gremo mi po svoje 2
KRC Hrastnik10.00

Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke in otroško silvestrovanje
OZPM16.00-19.00

16.00-16.45 glasbena zabava s skupino Rdeča kapica

16.50-17.20 predstava Snežkina skrita želja (Gledališče Pravljičarna)

17.30-18.00 Praznična čarovniška predstava s Sam Sebastianom

18.00-19.00 pojemo in plešemo s Claudio in Dedkom mrazom ter odštevamo …

31. 12. 2014 Športna dvorana Hrastnik Silvestrovanje s skupino Kalamari 
KRC Hrastnik20.00

16.50-17.30 pravljična zabava z Avgustinom in Živko Nagajivko

17.35-18.10 predstava Praznična želja (Družinsko gledališče Kolenc)

18.10-19.00 Rajanje z Mali-bujem (glasbena zabava z Marjanom Uljanom)  

Stara osnovna šola Turje Lutkovna igra “Mojca Pokraculja “ in prihod Božička
Prosvetno društvo Martin Orožen Turje16.00

26. 12. 2014 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke in otroški novo-
letni živ-žav
OZPM

16.00-19.00

16.00-16.45 Pika Nogavička praznuje (gledališka animacija z Andrejo Stare)

ZAKONCA TERŠEK STA ZLATO POROKO 
PRAZNOVALA V GORAH

»Čez deset let se zopet vidimo na 
biserni poroki.« To sta nam obljubila 
zlatoporočenca Pavla in Jože Teršek, 
ki sta v soboto, 15. novembra, v kro-
gu domačih in prijateljev praznovala 
zlato poroko. Večno zaobljubo sta 
obnovila v Planinskem domu Gore, 
kjer sta obred vodila župan Občine 
Hrastnik Miran Jerič in matičar Rok 
Jenko.

Čudovito urejen prostor, prijazno 
osebje in izredna energija, ki je v 
Gorah nikoli ne primanjkuje, sta 
navzoče vabila, da so se zakonce-

ma in njunima pričama pridružili ob 
obredu. Župan je zakonca in njune 
svate pozdravil in v svojem nagovo-
ru med drugim povedal: »Dne 14. 11. 
1964 sta v Hrastniku sklenila zakonsko 
zvezo in si obljubila zvestobo in po-
moč v dobrem in slabem. Ta oblju-
ba je imela trdne temelje v iskreni 
ljubezni in medsebojnem spoštovan-
ju in zato je vajina zveza ostala čvrs-
ta vseh teh 50 let.« 

Jože je našel delo v Steklarni Hrastnik, 
kjer je veljal za   pridnega  in   zaneslji-
vega člana kolektiva vse do up-

okojitve. Sk-
upaj z ženo 
sta ustvarila 
topel dom in 
trdno ter vzor-
no kmetijo. 
Mnogi se ga 
spominjamo 
kot odličnega 
i zde lovalca 
košar in košev, 
v zadnjih letih 
pa v prostem 
času rad hodi 
v naravo in 
nabira gobe. 
Dela jima ni-
koli ne zman-
jka, saj imata 

zemljo, ki jo morata skrbno ob-
delovati. Zadnja leta pa Jože v 
prostem času rad hodi v naravo 
in nabira gobe. Njegova dobra 
volja prežene marsikatero žalost 
in bolečino.

Pavlina mladost je bila prežeta z 
vojno vihro, rojena v Nemčiji je del 
svojega otroštva preživela celo v 
nemškem taborišču. Zaposlitev si je 
poiskala v Steklarni Hrastnik, usoda 
pa je odločila, da je tam spozna-
la tudi svojega Jožeta. Poznana je 
kot skrbna kmečka gospodinja, ki 
je nase prevzela velik del odgo-vor-
nosti na kmetiji, z Jožetom pa sta 
ob tragični usodi širokosrčno medse 
sprejela tudi Niko in Miha. Kljub trde-
mu delu si je življenje znala popestriti 
s hobiji, kot so delo na vrtu, vzgoja 
rož, ljubeča skrb za vnuke, zadn-
ja leta pa je aktivna tudi v Društvu 
zeliščarjev Zasavje.

Življenje zlatoporočencev je bilo 
včasih tudi težko,vendar sta prema-
gala vse ovire. S svojo ljubeznijo in 
vztrajnostjo dokazujeta vsem, da je 
tudi danes mogoče živeti in preživeti 
skupaj dolgih 50 let. Po končanem 
obredu je župnik Franc Ornik nad-
aljeval s cerkveno potrditvijo zao-
bljube. Vsi prisotni smo nato nazdra-
vili in jima ob tem jubileju zaželeli še 
veliko zdravih in srečnih let.

     RJ

NOVICE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRKTudi šole in vrtci v naši 
občini so 21. novem-
bra izpeljali vseslovens-
ki projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Župan 
Miran Jerič, ki se je otro-
kom skupaj s  poslanko 
Vojko Šergan pri zajtrku 
pridružil na dolski šoli, je 
prepričan, da je tovrst-
na promocija lokalno 
pridelane hrane zelo 
pomembna, zato bo 
Občina Hrastnik projekt 
spodbujala še naprej in 
omogočila še en zajtrk 
v naših šolah in vrtcih 
v nadaljevanju tega 
šol-skega leta.

Projekt se izvaja z 
namenom, da bi iz-
boljšali zavedanje o 
namenu in razlogih za 
lokalno samooskrbo, 

d o m a č o 
p r i d e l a -
vo in pre-
d e l a v o 
ter v ok-
viru sistema javnega 
naročanja spodbudili 
aktivnosti zagotavljan-
ja hrane, pridelane v lo-
kalnem okolju. Javnosti 
predstavljamo pomen 
kmetijstva in čebelarst-
va ter spodbujamo k 
pravilni in zdravi preh-
rani. Ozaveščamo o 
pomenu živilsko-pre-
delovalne industrije. 
Posebno pozornost pa 
namenjamo pomenu 
gibanja in ohranjanja 
čistega okolja.

              
          JM
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GEOGRAFSKA OLIMPIJADAAvgusta je v Krakovu potekala 
mednarodna geografska olimpija-
da, na kateri se je pomerilo šestin-
trideset dijaških ekip z vsega sveta. 
V ekipi, ki je zastopala Slovenijo, je 
sodeloval tudi študent elektroteh-
nike, bivši maturant Gimnazije Cel-
je - Center, Lenart Štaut z Dola pri 
Hrastniku. Mesto v ekipi si je prislužil z 
odlično uvrstitvijo na državnem tek-
movanju iz geografije, na katerem se 
je uvrstil med štiri najboljše v državi.
 
Dijaki so se na tekmovanje pripravljali 
individualno pod vodstvom mentor-
jev. Skupaj so pripravili predstavitev 
lokalnega problema v obliki plakata 
z naslovom Chalenges of Contem-
porary Urban Areas (Izzivi sodobnih 
urbanih okolij). S predstavitvijo plaka-
ta z naslovom Velenje – mining city 
from yesterday for tomorrow (Ve-
lenje – rudarsko mesto od včeraj za 
jutri)  so si dijaki prislužili izvrstno uvrs-
titev med pet najboljših ekip. Poleg 
skupinske naloge pa so se pomerili 
tudi v individualnih nalogah. Samos-
tojno so morali iz priložene literature 
ustrezno pripraviti odgovore za šest 
različnih tematik, se podati na teren 
v Krakov in analizirati uporabo javnih 
površin ter hkrati izdelati še zemljevid. 
Za nameček so se pomerili še v ana-

lizi podatkov, 
p r e d s t a v l -
jenih v obliki 
mu l t imed i -
jskih vsebin.

»Naloge se precej razlikujejo od 
geografije v gimnaziji, saj bolj spod-
bujajo samostojnejše razmišljanje. 
Podatke, ki jih dobiš, moraš smiselno 
interpretirati in predstaviti v zahtevani 
obliki, kar je zelo zanimivo,« nam je 
zaupal Lenart. 
Poleg tekmo-val-
nega dela so 
ekipam v Krak-
ovu pripravili tudi 
bogat spremlje-
valni program. 
Mladi geografi 
so v družbi gos-
titeljev spozna-
vali znamenitosti 
mesta, se podali 
v rudnik soli ter 
si ogledali na-
cistični taborišči 
Auschwitz in Aus-
chwitz Birkenau.  
Čas, ki so ga 
preživeli skupaj, 
so izkoristili tudi 
za druženje in 

spoznavanje različnih kultur.  »Izkušn-
ja je bila zanimiva in mi bo ostala v 
lepem spominu. Še posebej pa me 
veseli, da z nekaterimi tekmovalci iz 
drugih držav ohranjamo stike,« je še 
dodal Lenart.

               Miha Lavrinec

NOVICE

DELAVNICA PISANIH MIL IN KOPALNIH SOLI

Mladinski center Hrastnik je 20. no-
vembra v sodelovanju z Zeliščnim 
vrtom Cvetka pripravil delavnico 
izdelave pisanih trdih mil in kopalnih 
soli. Udeleženke delavnice so se pod 

budnim očesom mentorice Kata-
rine Kovačič naučile izdelovati trda 
zeliščna mila, ki jim pisane naravne 
barve dajo unikaten in prazničen iz-
gled. V drugem delu delavnice pa 

so spregovorile še o 
eteričnih oljih, ki so 
najbolj primerna za 
uporabo v kopelih, 
ter kako iz njih ustvar-

ijo obarvane zeliščne kopalne soli. 

               ML

 AKTIV KMEČKIH ŽENA SPET V DOMU STAREJŠIHV Domu starej-
ših Hrastnik so 
v sobotnem 
dopoldnevu, 
18. oktobra, 
ponovno gostili članice Ak-
tiva kmečkih žena in deklet 
iz Hrastnika oziroma z Dola. 
Namen njihovega obiska 
je bila kuharska delavnica, 
ki jo je vodil vodja preh-
rane Damjan Zelenik ob po-
moči dietne kuharice Zlatke 
Sušnik. Udeleženkam je do-
brodošlico namenil direktor 
Drago Kopušar.

Delavnice se je udeležilo 
petnajst članic, ki so spozna-
vale različne jedi, vključene 
tudi v jedilnik za stanovalce 

doma. Vzdušje je bilo pri-
jetno, kar se je izkazalo v 
okusno pripravljenih jedeh. 
Tako so pripravile na primer 
rezančev narastek s skuto,  
jesenski zavitek s kislim zel-
jem, palačinke v narastku z 
mesom, jogurtovo strjenko, 
sadne kreme v kozarčkih in 
še nekaj jedi. »Njihovo prošn-
jo, da vodim delavnico, sem 
sprejel z veseljem,» je pove-
dal Damjan Zelenik. »Prijetno 
je delati z ženskami, ki so ra-
dovedne, vztrajne  in iznajdl-
jive.«
    FM

NOVICE

MIT IN RESNICA 
O KONOPLJI

Mladinski center Hrastnik je 10. okto-
bra organiziral predavanje vrtnarja 
Boštjana Oštirja s podnaslovom Za-
kaj konoplja v ZDA zdravi raka, v Slo-

veniji pa ne? 
Dogodek je bil namenjen osveščan-
ju o konoplji, njeni vsestranski upo-
rabi, vrednosti v današnjem času, 
samozdravljenju, zakonodaji in dru-
gih rečeh.

Boštjan Oštir, vrtnar iz Braslovč, je šte-
vilnim udeležencem predstavil vse, 
kar je potrebno vedeti o konoplji. 

Tudi sam prideluje in predeluje kono-
pljo, pomagal je že številnim raka-
vim bolnikom. Pravkar se dogovarja 
s kmeti v Savinjski dolini, da bi skupaj 
odprli sušilnico zelenih delov rastline 
industrijske konoplje.

Povpraševanje po tej nadvse koristni 
rastlini, ki so jo pred sedemdesetimi 
leti neupravičeno in načrtno izgnali 
s polj, tovarn in krožnikov, še vedno 
močno presega ponudbo. Številni 
so prepričani, da je konoplja rastlina, 
ki bi lahko oživila slovensko podežel-
je in oživila umirajoče kmetije. Lahko 
bi pomagala odpreti na tisoče de-
lovnih mest. Takoj bi lahko oživila le-
sno, tekstilno industrijo in gradbeništ-
vo. 

Mladi so obiskovalcem pripravili tudi 
degustacijo izdelkov iz konoplje. 
Ponudili so konopljin čaj, namaz z 
neoluščenimi konopljinimi semeni ter 
konopljine piškote.

    JM 

TUDI PLANINCI PD HRASTNIK POGOZDOVALI

Na pobudo Zveze tabornikov Slo-
venije in Zavoda za gozdove za 
vseslovensko akcijo pogozdovanja 
smo se odzvali tudi hrastniški planin-
ci. 15. novembra smo se udeležili 
delovne akcije pogozdovanja nad 
vasico Svibno v Občini Radeče. 
To je predel gozdov na meji občin 
Radeče, Sevnica in Dole pri Liti-
ji. Poleg nas devetih planincev PD 
Hrastnik je sodelovalo še približ-
no 50 tabornikov, skavtov, lovcev, 
domačinov in gozdarjev.  

Razporedili smo se v štiri skupine, 
vsaka skupina je dobila strokovne-
ga vodjo Zavoda za gozdove. Ti so 
nas najprej podučili o globini izkopa 
jame, o polaganju sadike v  jamo, o 

razdaljah med sadikami in podob-
no. Sadili smo smreko, javor in bukev. 
Delo je potekalo v zelo prijetnem 
vzdušju, v marsikaterem od nas se je 
prebudil spomin na čase, ko smo kot 
udarniki delali 
razna udarniška 
dela. 

Na tej lokaciji 
smo ta dan za-
sadili približno 
tri tisoč sadik. 
Na vseh 17-ih 
lo-kacijah po Slo-
veniji pa se je ta 
dan zasadilo 28 
tisoč sadik, delo 
pa je opravljajo 

približno   800   pros-
tovoljcev. Ko smo 
zapuščali gozd, so 
nas obdajali topli 

občutki, da smo naredili nekaj do-
brega, zlasti za naše potomce. 

     Antonija Zupančič

Foto: Stane Babič

8,5 MILIJONSKA NALOŽBA 
V STEKLARNI HRASTNIK

V Steklarni Hrastnik so 3. novembra 
zaključili z obsežno naložbo v enoti 
Special, v kateri poteka proizvod-nja 
specialne steklene embalaže. Z 8,5 
milijona evrov vredno naložbo je 
Steklarna Hrastnik povečala svoje 
proizvodne kapacitete na 138 ton 

visokokakovost-
nega stekla na 
dan. Tako bo 
steklarna še do-
datno poveča-
la kapacitete 
proizvodnje vi-

sokokakovostne butične steklenice 
za žgane pijače. 

Ob zaključku investicije je general-
ni direktor Steklarne Hrastnik Andrej 
Božič poudaril: »Steklarna Hrastnik je 

energetsko osveščeno podjetje, ki 
skrbi za učinkovito in smotrno rabo 
energije in vode. Z izbiro najsodob-
nejše tehnologije in z uvedbo vrste 
okoljskih izboljšav, ki temeljijo tudi na 
lastnem znanju, dosegamo bistveno 
nižjo porabo energije in vode tudi 
potem, ko smo povečali proizvodne 
kapacitete.«

                                JM
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NOVICE

STRIPI V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETAŠe do sredine decembra 
bo v  Knjižnici Antona Sovre-
ta razstava stripov, ki jo je 
pripravil zbiratelj Boris Mat-
ko. To je 48-letni Hrastničan, 
ki je stripe vzljubil že kot pe-
tošolec. »Moj vzornik je oče, 
ki je stripe kupoval in shran-
jeval,« pravi Matko. »Po 
njem sem podedoval kolek-
cijo, ki sem jo v norih puber-
tetniških časih prodal. Po 
končanem vojaškem roku 
sem se zaposlil v Steklarni 
Hrastnik, ob delu končal 
višjo strojno šolo v Mariboru 
in se poročil. K stripu pa me 
je vse bolj vleklo in nekako 
po desetletni praznini sem 
začel na novo zbirati kolek-
cijo stripov. Zdaj imam od 
2.500 do 3.000 kosov, ki so  
shranjeni v posebni sobi – 
kabinetu. Vse sem seveda 
tudi prebral.«

Boris Matko je prinesel ne-
kaj slovenskih, še več pa hr-
vaških in srbskih stripov. Od 
tam je bila večina stripov, 
ki jih je bral.  »Eden od teh 
je prav za otroke – Troben-
tica. Poučen vodnik otroka 
v bonton, eden mladinski 
- Čudaki ljubijo drugače. 
Nekaj je takih stripov, ki iz-
stopajo po kvaliteti risbe, 
nekaj po fantastičnih bar-
vah, drugi po zgodbah. Še 
posebno rad imam stripe, ki 
temeljijo na  resničnih ose-
bah kot npr. Che. Posebno 

dragoceni pa so tisti, ki so 
podpisani oziroma imajo 
posvetilo avtorja. Ločim jih 
tudi po tematskih vsebinah 
– vojnih in religioznih na 
primer.«

Na razstavo je prinesel tudi 
štiri risbe, ki so mu jih narisali 
striparski risarji na festivalu v 
Makarski. Na ogled je tudi 
originalna tabla stripa Dekle 
z imenom, Pika iz albuma, 
Čudaki ljubijo drugače, iz 
katerih se vidi, kako iz več-
je table nastane ena stran 
stripa. Posebno pozornost 
so zbudili stripi Zasavča-
na Dušana Kastelica, ki je 
avtor treh striparskih knjig: 
Butalci, Afera JBTZ, Mat & 
Fotr & Mulc & Pes & PC.

Ob tej razstavi so se lotile  
delavnice stripov   tudi   knji-
žničarke. Tanja Butara: 
«Otroci so si izmislili zgod-
bo ali pa prebrali kakšno 
basen, pregovor, krajšo 
pravljico in na to temo na-
risali strip. Mlajši, ki še nima-
jo risarskih veščin,  pa so 
barvali stripovske junake in 
izdelali stripovski plakat.«

   Fanči Mojk
Foto: Knjižnica Antona Sovreta

PRAZNIK KRAJEVNE 
SKUPNOSTI BOBEN-ČEČE

18. oktobra je bilo v počastitev kraje-
vnega praznika v Zadružnem domu 
Čeče organizirano srečanje krajank 
in krajanov KS Boben - Čeče. Srečan-
je se je pričelo s tekmovanjem v kuhi 
najboljšega golaža. Sodelovalo je 
osem ekip iz različnih zaselkov kraje-
vne skupnosti. Krajani so organizirali 
otroške delavnice, tako da so imeli 
starši  čas za balinanje in navijanje, 
medtem ko so otroci risali, izrezovali 
podobe iz papirja, barvali, oblikovali 
figure iz plastelina in tekmovali v na-
pihovanju balonov.

O r g a n i z i r a n o 
je bil tudi turnir 
v balinanju, 
na katerem je 
zmagala ekipa 
krajevne skup-
nosti. Sledil je 
krajši uradni del 
z nagovorom 
župana Občine 
Hrastnik Mirana 
Jeriča in pred-
sednika krajevne skupnosti Jožeta 
Gregorčiča. Srečanje se je zaključilo 
z zabavo, na kateri je najprej zaigral 

ansambel Uroša Točaja, nato pa 
domača »vaška muzikanta«.

            Karolina Senčar

Foto: Martina Senčar

NOVICE

KREATIVNO PISANJE ČLANIC DRUŠTVA U3

Univerza za tretje življenjsko obdob-
je, ki združuje tri zasavske občine, bo 
v letu 2014/2015 dopolnila sedem-
naj-st let uspešnega delovanja. Poleg 
učenja tujih jezikov, računalništva 
in drugih dejavnosti je na  družab-
nem področju aktivna tudi skupina 
za kreativno pisanje. 6. novembra 
so se članice te skupine  predstavile 
v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik s 
svojimi teksti, ki so jih objavile  v knjiži-
ci na štiridesetih straneh z naslovom 
Pišem.

Avtorice teh zgodb in pesmi so Ire-
na Drač, Kristina Hribar, Dragica 
Močnik, Jožica Novak in Ljuba Štro-
vs Štampfel. Povezovala pa jih je 
njihova mentorica Mari Žnidaršič, ki 
je govorila tudi o kriterijih dobrega 
pisanja in navajala    citate     uveljav-
ljenih književnikov o dobrem pisan-
ju. »Odkrivamo poti, kako priklicati 
ustvarjalnost, se igrati z besedami 
z različnimi oblikami pisanja, ki so 
o-sebne, a vendarle skupne,« je deja-

la na začetku. Zavedajo se, da se pri 
pisanju ne morejo ustaviti ob prvem 
zapisu, ampak ga je potrebno še 
izboljševati oziroma dopolnjevati in 
analizirati. Velik pomen ima pri tem 
pravopisno znanje. In še: «Nobena 
zapisana zgodba ne nastane na 
mah; zgodba ni hipno oziroma ne-
nadno dejanje, temveč dolgotrajno 
zorenje. Da se besede postavijo na 
pravo mesto in zaživijo v likih in do-
godkih ...« Mari Žnidaršič 
je spretno vključila v 
pogovor tudi obiskov-
alce, ki so komentirali 
citate književnikov, 
napisane na listkih, ki 
so jih prejeli.

Za prijetno vzdušje 
večera je poskrbela 
GŠ Hrastnik in razstava 
članic Prvi likovni 
tečaj U3 Hrastnik 2012, 
kot so se poimenova-
le na Facebooku, kjer 

objavljajo svoje izdelke. 
Sicer pa delujejo v ok-
viru Društva U3. Njihova 
razstava bo še nekaj dni 

krasila stene v hrastniški knjižnici.

Članice vabijo tudi druge, da se 
priključijo skupini kreativnega pisan-
ja ali v katero koli drugo dejavnost 
na drustvo.u3@telemach.net ali na 
telefon 040/375-689. Snovi za pisanje 
ne bo nikoli zmanjkalo – ne zunaj, ne 
v nas samih.

    Fanči Moljk

REGIJSKA GASILSKA VAJA V TKI HRASTNIK

Poveljstvo Gasilskih zvez zasavske 
regije je 4. novembra v TKI Hrastnik 
organiziralo regijsko gasilsko vajo. 
Scenarij vaje je obsegal požar 
zaradi udara strele v tehnič-
nem skladišču in puščanje ne-
varne snovi. V sklopu vaje so 
bili tudi štirje ponesrečenci, ki 
so jih oskrbeli gasilci bolničarji 
in nujna medicinska pomoč iz 
ZD Hrastnik. Vaja se je odvijala 
na dveh ločenih delih tovar-
ne. Namen le-te je bil preveriti 
stanje organiziranosti, uspo-so-

bljenosti in opremljenosti sodelujo-
čih na vaji. Hkrati je bila preverjena 
operativna uporabnost sistema zvez 

ZARE in sistema ob-
veščanja, ustreznost 
alarmiranja in uspos-
obljenost za posredo-

vanje in ukrepanje v primeru nes-
reče z nevarno snovjo ter požara.

Vaje se je udeležilo več kot sto lju-
di. Sodelovale so naslednje enote: 
PGD Hrastnik – mesto, PIGD TKI, PIGD 
Rudnik Hrastnik, PGD Dol, PGD Pra-
pretno, PGD Marno, PIGD Steklarna, 
PGD Turje, Gasilski zavod Trbovlje, 
PGD Zagorje – mesto, enota Klor TKI, 
Policija Hrastnik, NMP ZD Hrastnik in 
ReCO Trbovlje. 

  Aleksander Draksler 

DELAVNICE SPROŠČANJA V MCHV Mladinskem centru Hrastnik 
nadaljujejo s serijo delavnic 
tehnik sproščanja, med katere 
spadajo trostopenjsko dihan-
je, ki ga izvajajo predvsem jo-
gisti in se imenuje pranajama, 
vaje za utrjevanje hrbtenice, 
Katupranam ali pozdrav soncu 
in podobno. Številni obiskovalci, 
ki so se v MCH zbrali 27. novem-
bra, dokazujejo, da je v sodob-
nem stresnem času potreba po 
tovrstnih aktivnostih velika.

Delavnice vodi novinarka in po-
potnica Fanči Moljk, ki ima z jogo 
dolgoletne izkušnje. Moljkova je 

pove-
dala, 
da je 
z e l o 
vesela, da se je tokrat delavnice 
udeležilo tudi veliko mladih, saj 
so tovrstna druženja pravzaprav 
vzorčen   primer   medgeneracij-
skega sodelovanja. Z vodstvom 
Mladinskega centra so se že 
dogovorili, da bodo z delavni-
cami nadaljevali in jih na željo 
obiskovalcev skušali izvajati v 
rednih terminih.

          
          JM
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USTVARJALNO KOFETKANJE

Društvo Želodki je 23. novem-
bra v prostorih Mladinskega 
centra Hrastnik pripravilo ust-
varjalne delavnice za otroke. 
Želodki so iz arašidovega 
masla in semen izdelova-
li ptičje krmilnice, naredili 
pa so si lahko tudi zanimive 
bleščeče novoletne okraske, 
voščilnice in druge izdelke. 

Dogodek so poimenovali Ust-
varjalno kofetkanje, ker so po 
besedah članice društva Kris-
tine Čušin Medvešek staršem 
in otrokom skušali omogočiti 
kreativno preživljanje proste-
ga časa, hkrati pa tudi prijet-
no druženje ob kavi in pecivu.

    JM

NOVICE

KOMEMORACIJA OB SPOMENIKU 
NA DOLU IN V HRASTNIKU

Združenje borcev za vrednote NOB 
Hrastnik je 30. oktobra organiziralo 
popoldansko spominsko slovesnost, 
ki je potekala pred spomenikom na 

Dolu in pri centralnem spomeniku v 
Hrastniku. Poleg krajanov in nastopa-
jočih so bili na slovesnosti predstavni-
ki Območnega združenja veteranov 

vojne za Slovenijo in Policijskega vet-
eranskega društva Sever in seveda 
številni člani ZB za vrednote NOB iz 
Hrastnika in z Dola. Poleg recitatorjev 
z obeh šol so komemoracijo popestri-
li godbeniki in MPZ Steklar, slavnostni 
govor pa je imel župan Miran Jerič.

»Naši vsakoletni obiski so zato 
namenjeni počastitvi tega spomina, 
izkazovanju spoštovanja do umrlih, s 
tem pa tudi prizadevanju, da zgod-
be preteklih generacij ne utonejo v 
tišini grobov,» je dejal. In nadaljeval: 
»V  drugi svetovni vojni je življenje 
izgubilo skoraj 400 Hrastničanov, od 
tega jih je padlo v narodnoosvo-
bodilni borbi 244, ostali so bili ustrelje-
ni kot talci ali pa so umrli v taboriščih. 
Vedno znova je potrebno povedati, 
da so se ljudje iz naših krajev postavi-
li na pravo stran – stran, ki je med 
drugo svetovno vojno branila svojo 
domovino pred fašizmom in naciz-
mom.« Poudaril je tudi, da moramo 
današnje in vse naslednje generaci-
je  nenehno opominjati na grozote 
vojne in jih spodbujati k zavezanosti 
človekovim pravicam. 

    Fanči Moljk

100-LETNI ŠPORTNI MOZAIK HRASTNIKA

V Knjižnici Antona Sovreta 
so 2. oktobra predstavi-
li novo knjigo domačina 
Srečka Klenovška, ki pred-
stavlja športno življenje v 
naši občini zadnjih sto let. 
Zanimivo je, da se sam ni 
nikoli ukvarjal s športom, je 
bil pa aktiven funkcionar, 
predvsem pri košarkarjih. 
Za svoje  dolgoletno ama-
tersko delo je prejel dve 
Bloudkovi priznanji – bro-
nasto in srebrno značko.

Izid knjige so omogočila mno-
ga zasavska in druga podjet-
ja, izdala in založila pa Šport-
na zveza Hrastnik v petsto 
izvodih z letnico september 

2014. Klenovšek je predstavnikom 
vseh hrastniških športnih društev 
poklonil izvod te dragocene knjige. 
Poleg mlajših športnikov in pred-
stavnikov društev so prišli tudi nekat-
eri starejši športniki, ki so dajali pečat 
hrastniškemu športu  na različnih po-
dročjih: Marino Urbanc, Erik Poljšak, 
Edvard Vecko, Jože Senica, Vesna in 
Andreja Ojsteršek in drugi. Večer so 
popestrili člani MPZ  Svobode Hrast-
nik. 
    Fanči Moljk

NOVICE

ZLATO POROKO STA PRAZNOVALA 
ZAKONCA GERMADNIK

Tako kot pred petimi desetletji, ko 
sta kot mlada fant in dekle Edward 
in Lidija Germadnik stopila na skup-
no življenjsko pot, sta 27. septembra 
pred županom Miranom Jeričem, 
matičarjem Rokom Jenkom in sorod-
niki ter prijatelji svojo obljubo ponovi-
la kot zlatoporočenca. 

Župan Miran Jerič je zakonca na-
govoril z naslednjimi besedami: 
«Ljubezen in nenehna skrb za druge 
sta vaju vsa ta leta srčno bogatila in 
pripeljala v jesen vajinega življenja. 
Vajini hčeri, vnukinja Ines in vnuk Rok 
ter sorodniki in prijatelji so vama v 
oporo in izjemno veselje«.

Zlatoporočenec Edvard se je rodil 
pred 75 leti očetu Antonu in ma-

teri Rozaliji. Bil je izredno odgovoren 
fant, zato se je pridno in vestno učil, 
želja po znanju pa ga je gnala, da 
je uspešno zaključil poklicno steklar-
sko šolo v Rogaški Slatini, ob delu 
pa nadaljeval s šolanjem na srednji 
strojni šoli. Delo je našel v Steklarni 
Hrastnik, kjer je veljal za pridnega in 
zanesljivega člana kolektiva vse do 
upokojitve. Edvard ni bil uspešen 
le na poklicnem, temveč tudi na 
družbenem področju, saj je aktivno 
deloval v steklarski godbi, ansamblu 
Rdeči Vragi, mnogi pa se ga spomin-

jamo kot inštruktorja in predavatelja 
cestno-prometnih predpisov. V jese-
ni življenja pa v prostem času ureja 
okolico svoje vikend hiše, ki sta jo 
zgradila skupaj z ženo na Podkumu. 

Lidija se je po končani osnovni šoli 
kot stekloslikarka zaposlila v Steklar-
ni Hrastnik. Usoda je želela, da je 
spoznala Edvarda, s katerim se je 
natanko pred petdesetimi leti tudi 
poročila. Starejši se še vedno radi 
spomnijo lepe čedne manekenke, 
še zlasti pa je ponosna na nastop na 
modni reviji leta 1958 v Hrastniku. Še 
posebej rada se je udeleževala pus-
tnih veselic, za katere se je našemila 
tako, da je niso prepoznali niti njeni 
najbližji. Vsak dan v njeni kuhinji za-
diši po sveže pečenih dobrotah, ki 
vedno privabijo sorodnike in prijatel-
je na kratek obisk.

Ob koncu je župan dejal: «Draga 
zlatoporočenca, iskrene čestitke za 
dopolnjenih pet desetletij skupne 
življenjske poti in iskrena hvala za 
vse, kar sta dala Hrastniku«.

    RJ

RADO KALIŠNIK RAZSTAVLJAL ZAGREBU

Rado Kališnik je eden od tistih hrast-
niških mojstrov, ki so življenje posvetili 
steklu. Ob upokojitvi se še vedno 
vrača v tovarno, svoj drugi dom, in 
večkrat poudarja, kako je hvaležen, 
da mu Opal in vodstvo tovarne to 
omogočata. Svoje umetniške skulp-
ture oziroma izdelke je že večkrat 

razstavil v hrastniški galeriji, nazadnje 
v letu 2013.

Povezan je tudi s sevniškimi ustvar-
jalci, posebno z Rudijem Stoparjem, 
kiparjem, slikarjem, pesnikom in grafi-
kom, ki mu je pred dnevi omogočil 
udeležbo na 41. zagrebškem velesej-

mu. »Od leta 2006 je v sklopu 
sejma tudi mednarodna raz-
stava keramike in stekla. Pri-
jatelj Rudi Stopar iz Sevnice je 
že večkrat razstavljal in letos 

je priporočil še mene,« je povedal 
Rado Kališnik. »Od petih predloženih 
so razstavili pod številko 17 tri moje 
izdelke.«

    Fanči Moljk

POHOD ČLANOV OZSČ HRASTNIK 25. oktobra je Občinsko združenje 
slovenskih častnikov Hrastnik (OZSČH) 
organiziralo pohod, na katerem so se 
udeleženci preizkusili tudi v nekaterih 
vojaških veščinah. Aktivnost ni imela 
tekmovalnega značaja, ampak so 
udeleženci lahko preverili svojo fizič-
no kondicijo, se medsebojno družili in 
obnovili nekatera vojaška znanja. 

Trasa pohoda je potekala od bivše-
ga Sijaja do zaselka Oreševje mimo 
strelišča na Ojstrem po zahodni strmi-

ni Žrebljevega hriba do prelaza Os-
tenk, potem pa po slemenski cesti do 
Katarine (gasilski dom), kjer je bil cilj 
pohoda. Na trasi je bilo organiziranih 
sedem delovnih točk, na katerih so 
se udeleženci preverili v točnosti 
metanja ročne bombe v cilj, obnovili 
znanja o ročni busoli in iskanju objek-
tov v naravi s pomočjo podanega 

azimuta. V Gasilskem domu Čeče 
smo opravili naloge na preostalih 
delovnih točkah: topografska karta 
in njena uporaba, taktični znaki, strel-
janje z zračno puško in razstavljanje 
in sestavljanje pištole.

      Ivan Zore
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NOVICE

KLUBSKI MARATON 2014

Mladinski center Hrastnik se je odzval 
in podprl ustvarjanje mladih alterna-
tivnih glasbenih skupin, ki so se 17. ok-
tobra v okviru Klubskega maratona 
predstavile v našem domačem kra-
ju. Gostili so dve skupini, AKAMI (za-
sedba iz Ljubljane in Nove Gorice) in 
HILLBILLYWITHACHAINSAW (zasedba 
iz Novega mesta).

Za psevdonimom Akami se skriva 
Domen Slovinič, ki ustvarja v tradiciji 
samotarskih, vsekakor pa večstrans-
ko nadarjenih solističnih kreativcev. 
Tokrat je nastopil v skupini štirih glas-
benikov, ki so skupaj odigrali neka-
kšno mešanico avantgardističnega 
popa z impresionističnimi elementi 
klavirskih miniatur in momenti noise-

rock izpovednih 
pejzažev. HillBillly-
WithAChainsaw so 
na drugi strani svež 
in glasen podgur-

ski trio na basu, kitari in bobnih. Pro-
jekt, za katerega sami pravijo, da je 
»nažiganje« v inštrumentalnem ston-
er/metal groove-u. 

Tovrstni dogodki in koncerti naj ne 
bi ostali zgolj enkraten švig, ki izpuhti 
takoj, ko se pojavi. Tako organizatorji 
kot mlade skupine morajo vztrajati 
v svojem delovanju in ne glede na 
finančno preračunljivost, ki po nava-
di kroji potek stvari, podpirati in širiti 
glasbeni nabor, ki ni vedno niti naj-
bolj obiskan, niti najbolj zaželen. Kul-
turni boj se dogaja znotraj takšnega 
polja in potreba po alternativah te 
ali drugačne sorte je vedno dobro-
došla.

Karavana Klubskega maratona 
reprezentira konfrontacijo z obsto-
ječim kulturnim poljem na domači 
grudi. Alternativna glasba in nasploh 
slovenska glasbena scena na mar-
gini se prek organizacije tovrstnih 
dogodkov upira zaspanemu stanju, 
ki tovrstne glasbene formacije po 
navadi zaduši, ker niso dovolj ‘main-
stream’. Alternativna glasba, ki ima 
svoj izbrani krog poslušalcev in ostaja 
družbenokritična v svoji osnovi, kljub 
vsemu potrebuje odziv publike oz. 
prostor, v katerem se lahko predstavi 
in posreduje svoje sporočilo. Radio 
Študent ohranja svoj ritem in tudi 
podpora klubov ter drugih organi-
zacij v tem kontekstu ni zanemarljiva. 
Mladinski center Hrastnik se tej ideji 
pridružuje.

           N. M. A.

KOSTANJEV PIKNIK V DOMU STAREJŠIH 15. oktobra so v Domu starej-
ših Hrastnik organizirali kostan-
jev piknik. Načrte za prijetno 
druženje ob pečenem kostan-
ju na prostem je žal prekrižalo 
vreme. Vseeno pa so se lahko 
varovanci doma poveselili ob 
kostanju, saj je bilo druženje 
prestavljeno v notranje pro-
store doma. Za popestritev 
vzdušja je poskrbel harmo-
ni-kar, udeleženci piknika so 
tudi zapeli. Piknika se prebival-
ci doma vsako leto zelo razve-
selijo, saj jih spominja na nek-
danje dni. 

       JM

7. REGIJSKI KVIZ GASILSKE MLADINE25. oktobra je na Izlakah potekal 7. 
regijski kviz gasilske mladine zasavske 
regije. Mladinska komisija zasavske 
gasilske regije je po programu dela 
za leto 2014 določila organizatorja – 
Gasilsko zvezo Zagorje ob Savi, ki se 
je izkazala za odličnega gostitelja. 
Kviz je potekal v prostorih Osnovne 
šole Ivana Kavčiča, kjer so se mladi 
gasilci preizkusili v teoretičnem delu 
kviza in praktičnih spretnostih.

Letos se je regijskega kviza udeležilo 
30 ekip pionirjev, 30 ekip mladincev in 
4 ekipe pripravnikov iz celotne regije. 
Gasilsko zvezo Hrastnik je zastopalo 
12 ekip pionirjev, 9 ekip mladincev in 
1 ekipa pripravnikov.

Mentorji so uspešno opravili svoje 
delo in pripravili mladinske ekipe do 
odličnega znanja, ki je hrastniško 
mladino pripeljalo do najboljših mest 

v vseh kategorijah.  

Vse ekipe sedaj čaka še več učenja, 
praktičnih vaj, predvsem pa družen-
ja, krepitve odnosov med mladimi 
v posameznem društvu in zavedan-

je, da bodo s svojim znanjem čez 
leta postali nepogrešljivi v delo-
vanju društva ter sistemu zaščite in 
reševanja.

             Slavko Draksler

PRAZNUJEMO

60 let sožitja z naravo

Lovska družina Dol pri Hrastniku je v 
letošnjem letu zabeležila 60. obletni-
co svojega delovanja. V vsem tem 
času so ostali zavezani svojemu po-
slanstvu varstva narave, s tem pa tudi 
ohranjanju naravnih habitatov ter 
vzdrževanju naravnega ra-vnovesja. 
Visok jubilej so obeležili zadnjo ned-
eljo v juniju pri lovskem domu na Ko-
pitniku, ki je privabil mnoge člane ter 
prijatelje Lovske družine Dol pri Hrast-
niku.

Lovstvo v Zasavju se je kot razvedrilo 
ter družabna dejavnost premožnih 
Zasavčanov začelo intenzivno raz-
vijati v drugi polovici 19. stoletja.  
Značilnosti, kot jih poznamo danes, 
pa imajo korenine v času po 2. 
svetovni vojni. 

Dolski lovci so se do ustanovitve svo-
je družine udejstvovali v Lovski družini 
Hrastnik. Hrastničani so razpolagali 
s širokim območjem lovišč, ki so se-
gala tudi v občine Laško, Trbovlje in 
Radeče. Svoj revir so utrdili z izgrad-
njo lovske koče na Kalu, ki pa je 

precej oddaljena od lovišč v Gorah 
in na Kopitniku. Slednje je botrovalo 
k odcepitvi dolskih lovcev od hrast-
niške družine in 25. oktobra 1954 je 
28 lovcev ustanovilo Lovsko družino 
Dol pri Hrastniku. Njihovo lovišče se 
razteza na površini 3867 ha in zaje-
ma območja Občine Hrastnik, del 
Občine Radeče in Občine Laško, 
kjer se prepletajo travniki in gozdovi. 
V nižinskih delih najdemo kmetijske 
površine, ki pa se v strmih delih Kov-
ka, Kopitnika, Šavne Peči, Krnic in 
Zidanega Mosta vzpnejo na visoki 
kraški plato Kovka, Turja in Kopitnika. 
Na teh območjih najdemo srnjad, 
muflone, damjake, poljske zajce, 
lisice, jazbece, dihurje, race mla-
karice ter divje peteline. Gams je 
avtohton predvsem na področju 
Kopitnika, Krniških škal in Šavne Peči.  
Občasno na naše območje zaide 
tudi medved, saj čez naše območje 
poteka selitvena pot rjavega med-
veda. 

V letošnjem letu vseh 58 članov LD 
Dol posebno skrb namenja divjim 
svinjam, saj so zaradi obilice hrane 
v prejšnjih letih zabeležili velik po-
rast populacije. Poleg uravnavanja 
popu-lacije z zakonsko določenim 
letnim zmanjševanjem lovska družina 
skrbi  tudi za 8 krmišč. Pred letošnjo 
zimo so jih že založili s senom ter pri-
pravili močni krmili, koruzo in ječmen, 
ki sta namenjena zimskemu krmljenju 
divjadi. Tako bo pozimi ena izmed 
glavnih nalog lovcev, da obiskujejo 
krmišča, nasujejo hrano ter spremlja-
jo divjad.

Udejstvovanje LD Dol presega delo 
v okviru lovske dejavnosti in gos-
podarjenja z lovišči. Tekom let so 
pomagali pri gradnji planinskega 
doma v Gorah, napeljavi telefona 

v Gore, vode na Kovk, pri urejanju 
cest na področju Gor in Kopitnika, v 
zadnjih letih pa se lahko pohvalijo z 
uspešnimi čistilnimi akcijami na Kopit-
niku ter izobraževanjem mladine. Za 
nižje razrede hrastniške osnovne šole 
organizirajo spoznavanje divjadi, viš-
je razrede pa povabijo v naravo, kjer 
spomladi spoznavajo drevesne vrste, 
rože in grmovnice,  v jesenskem času 
nabirajo plodove, gobe, ogledajo 
si krmilnice, visoke preže, solnice in 
sledove divjadi. Ogled zaključijo pri 
lovski koči na Kopitniku, kjer pijejo 
čaj, jeseni pa spečejo tudi kostanj. 

Druženje in lovski turizem, s katerim 
skrbijo tudi za prepoznavnost Hrastni-
ka ter širše okolice, zagotovo dajeta 
pečat dogajanju v lovskem domu 
na Kopitniku, ki je last Lovske družine 
Dol pri Hrastniku. V letih 1982 in 1983 
so lovci priredili štiri veselice s srečelo-
vom in ves izkupiček namenili gradnji 
lovske koče. S tem denarjem so krili 
celoten gradbeni material, les pa so 
darovali okoliški kmetje. Lovski dom 
so odprli leta 1987, v njem naj-de-
mo dvorano, sobo in 10 ležišč. V le-
tošnjem letu so obnovili lovsko sobo, 
vgradili nov kamin, uredili centralno 
ogrevanje, v preteklih letih pa so 
postavili novo hladilnico za divjad. 
V prihodnjih letih jih čaka še kar ne-
kaj obnovitvenih in vzdrževalnih del, 
ključna dejavnost še vedno ostaja 
skrb za naravo, saj, kot je dejal pred-
sednik Lovske družine Dol, Andrej 
Kovač, v svojem govoru na Kopitniku 
na proslavi ob 60-letnici, zemlja ne 
pripada človeku, ampak človek pri-
pada zemlji. 

Lovska družina Dol pri Hrastniku praznuje

Lucija Štaut

Gams na Kopitniku.
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ZASAVJE NOISEFEST INTERNATIONAL - ZNFI
6. in 7. junija 2014 smo prisostvovali 
unikatnemu mednarodnemu do-
godku, Noisefestu, festivalu hrupne 
(ne)glasbe, ki se je prvikrat pred-
stavil zasavskemu občinstvu v ru-
darski vašhavi v Trbovljah. Organi-
zator festivala je Neven M. Agalma 
iz Hrastnika (Dodecahedragraph, 
Ontervjabbit, Cadlag …), ki je celot-
no idejo predstavil Zoranu Pozniču iz 
Delavskega doma Trbovlje, nakar se 
je stvar izvedla s pomočjo RTH, ki je 
oddala prostore, in s pomočjo loka-
lnih institucij. 

Ime festivala ZNFI je dovolj zgovorno 
in obsega celotno zasavsko okolje, 
ki s svojo industrijsko zgodovino nosi 
svoj prepoznaven pečat. Tovrsten 
festival je kot nekakšna transkripcija 
zgodovinskosti samega okolja – re-
flektira njen značaj. Po vtisih nasto-
pajočih je izstopala ravno lokacija 
samega dogodka, rudarska vašha-

va rudnika Trbovlje-Hrastnik, v kate-
ri smo lahko videli stare rudarske 
verige, ki so visele s stropa in nasploh 
rudarskoindustrijsko žmohtnost pros-
tora, ki je v napol osvetljenem am-
bientu, skupaj z zmešnjavo kablov, ki 
so ležali po tleh, delovala kot nekakš-
na komora, v kateri bomo še deležni 
nepričakovanega zvočnega udara.  

Program festivala 
je obsegal različne 
mednarodne per-
formerje z vseh kon-
cev sveta: iz Amer-
ike, z Japonske, iz 
Francije, Srbije, s Fin-
ske, Češke, iz Švice, 
Italije, s Poljske, Dan-
ske in seveda iz Slo-
venije. Vsak je imel 
svoj specifičen set 
in kar je nasploh vse 
odlikovalo, je bilo 
generiranje zvoka na 
licu mesta z različnimi 
napravami, efekti, 
doma narejenimi in 
predelanimi aparati 
in pripomočki; ne-
ka-teri so bolj stoično 
obvladovali svoje mašine. Med njimi 
pa so se našli tudi bolj performativ-
no usmerjeni artisti, kot npr. Crank 
Sturgeon, predstavnik iz Amerike, ki 
je znan po svojih interaktivnih perfor-
mansih, komunikaciji z občinstvom, 
uporabi kontaktnih, s katerimi ozvoči 
vsem   znane    predmete,   npr.   selo-
tejp, ki ga je tudi tokrat uporabil. Čez 
celo vašhavo je prelepil in proizva-
jal zvoke s prsti, s katerimi je drsel po 
selotejpu, z violinskim lokom igral na 
vrvi, ki so visele s stropa in se držale 
kovinskih kavljev ter verig. Med dru-
gim je skiciral portrete naključnih 
obiskovalcev in pri tem proizvajal 
zvok s flomastrom, ki je škripal po pa-
pirju.

Vsak nastop je imel neko svojstveno 
noto in dinamiko pri ustvarjanju raz-
noraznih zvočnih pejsažev, šumov, 
oscilacij, basovsko globokih nizkih 
tonov in distorzij ter nas obdal v svo-
ji intenzivni gmoti, da je bilo čutiti 
frekvence in zvočni pritisk po vsem 
telesu. Izkušnja je bila tako vizual-
na, kot tudi zvočna, in hkrati 
zelo fizična. Nekateri med 
njimi, npr. Fukte, italijanski 
predstavnik, je svoj perfor-
mans začel zelo umirjeno, 
premišljeno z generiranjem 
minimalnih zvokov, z upora-
bo doma narejene antene 
iz cevi in kablov ter drugih 
manjših pripomočkov, da 
bi šele kasneje kot nekakš-
na diverzija, ki jo je naredil z 
uvodom, bučno in rapidno 
udaril z zvočno glasnostjo in 
distorzijo in  v   maniri   metal-
skega slamanja z glavo na-
daljeval in zaključil s svojim 
nastopom.

Namen festival je, po besedah or-
ganizatorja, najprej predstaviti dru-
gačen tip glasbe, eksperimentalen 
nabor zvočnih artistov in izvajalcev 
nekonvencionalne glasbe, ki se 
srečuje ali pa križa tudi z drugimi ob-
likami umetniškega ustvarjanja tako 
na polju vizualne umetnosti, kot tudi 
fizičnega performansa. Seveda pa 
s poudarkom oz. minimalno navezo 
na kakršnokoli obliko zvočnega 
us-tvarjanja.

Omeniti je potrebno še to, da se je 
nekaj performerjev pred festivalom 
predstavilo tudi v Mariboru v Pekar-
ni Gustaf, po festivalu pa se je izbor 
performerjev znova predstavil v pe-
karni, zadnji dan pa še v Mladinskem 
centru Hrastnik. Po besedah organi-
zatorja se bo ZNFI odvijal vsako leto v 
istem terminskem intervalu, torej prvi 
vikend v mesecu juniju.

A. T. A. (Infundibulum)

ALTERNATIVE ALTERNATIVE

Mogoče ste ga že srečali v Hrast-
niku, verjetno ga še boste. Alberto 
Esquiva Vidal je EVS prostovoljec 
iz Španije, na pot pa se je podal iz 
Francije. V Sloveniji je že bil, a ko je 
slišal za priložnost, da pride v Hrast-
nik, je moral najprej pogledati na 
zemljevid. Sprejel je vabilo in ni mu 
žal. V Hrastniku je vključen v delo 
mladinskega centra in vesel bo, 
če ga pocukate za rokav in z njim 
spregovorite nekaj besed. 

Nam za začetek lahko poveš kaj več 
o sebi? Od kod si prišel v Hrastnik?

Prihajam iz Elche-ja, drugega 
naj-večjega mesta v provinci Alican-
te, ki je del Valencije, španske pokra-
jine na vzhodu države. Študiral sem 
gozdarstvo in varstvo okolja. Zelo rad 
potujem. V zadnjih petih letih sem 
prepotoval večji del Evrope. Ko sem 
se prijavil na EVS, sem bil v osrednji 
Franciji, kjer sem delal v restavraciji. 
Rad kolesarim, plezam in planinarim 
ter odkrivam različne vrste živali in 
rastlin. 

Zakaj si se odločil, da se vključiš v 
EVS?

Mislim, da je EVS dobra priložnost za 
potovanje po Evropi in spoznavan-
je drugih dežel in kultur. Pravzaprav 
sem za program slišal od nekega 
dekleta v kadilnici puba, ko sem bil 
na Irskem. Navdušeno mi je razlaga-
la o svoji izkušnji in začelo me je zan-
imati. Spoznal sem, da je to izvrstna 
priložnost za spoznavanje dežel, ki 
morda niso tako dobro poznane.

Je bil potem to 
razlog, da iz-
bereš ravno Slo-
venijo in zakaj 
ravno Hrastnik? 

Da. Evropa je 
zelo velika. Iz-
kušnja je precej 
drugačna, če 
živiš v Sloveni-
ji ali Španiji. Pri 
nas na primer 
nimamo ve-
liko srednjeev-
ropskih vplivov. 
Zato je to zame precej zanimivo. Tu 
je tudi veliko gora in lepih pokrajin. 
Veliko je priložnosti za raziskovanje, 
vaša država me res zanima. Hrastni-
ka pa nisem posebej izbral. Iskal sem 
možnost za EVS v Sloveniji in pošil-
jajoča organizacija mi je ponudila 
Hrastnik. Pogledal sem na zemljevid, 
da sem ugotovil, kje to je in si rekel: 
»Dobro, grem pa v Hrastnik.« In ni mi 
žal.

In kakšna je tvoja vloga tu?

Tu sodelujem z Mladinskim cen-
trom Hrastnik. Ravnokar pripravljam 
predstavitev Španije. Predstavil se 
bom tudi v osnovni šoli in pripravil 
kuharsko delavnico. Rad bi naredil 
nekaj delavnic s področja varstva 
narave. Zdi sem mi pomembno, da 
se ljudje, še posebej mladi, zavedajo 
bogastva lokalnih rastlinskih in žival-
skih vrst. Le tako bodo lahko aktivno 
pristopali k ohranjanju raznovrstnosti 
vseh živečih organizmov.

Kakšni so tvoji prvi vtisi o Hrast-
ničanih?

Zelo ste prijazni s tujci. Res sem vesel, 
da lahko spoznavam ljudi v Hrast-
niku. Zabavno se je pogovarjati, 
spoznavati drug drugega in razlike 
med Španijo in Slovenijo. 

Nam lahko zaupaš kakšno?

Tu sem šele kratek čas in težko 
pri-merjam. Mislim, da je največja 
razlika življenjski slog. Menim, da v 
Španiji preživimo več časa na pros-
tem, tu pa se zdi, da je večina vaše-
ga življenja znotraj. A to je verjetno 
tudi posledica vremena, saj je pod-
nebje v Španiji toplejše. 

ŽELJA PO SPOZNAVANJU 
LJUDI IN KULTURE

Evropska prostovoljna služba (EVS) 

je del evropskega programa »Erasmus+: Mladi v ak-
ciji« in je namenjena mladim med 17. in 30. letom. Z 
udeležbo v programu mladi dobijo izkušnjo daljšega 
bivanja in dela v tujini, izboljšajo številna znanja, se 
naučijo tujega jezika in samostojnosti ter spoznajo 
kulturo gostiteljske države. Delo v tuji organizaciji je 
prostovoljno, program pa krije stroške bivanja, hrane, 
prevoza ter mesečne žepnine.

Mladinski center Hrastnik je v letošnjem letu prido-
bil Akreditacijo Evropske prostovoljne službe, ki nam 
omogoča, da v Hrastniku gostimo prostovoljce iz tujih 
držav oz. lahko preko našega mladinskega centra iz-
kušnjo v tujini dobijo tudi mladi Hrastničani. Zato vabi-
mo vse, ki bi radi preživeli več mesecev v tuji državi, 
da pridejo v Mladinski center Hrastnik, kjer se bomo 
pogovorili o priložnostih, ki jih ponuja program. Skupaj 
lahko poiščemo državo in organizacijo ter sestavimo 
oz. poiščemo projekt, ki vam bo omogočil nepozabne 
izkušnje v tujini.

Miha Lavrinec
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ŠPORT

Veter v laseh P r i r e d i t e v 
Veter v laseh 

si je pridobila domovinsko pravico 
tudi v Hrastniku, saj je 26. septembra 
potekala že tretjič. »Zabavno vzdušje 
poteka ob športu, razigrani družab-
nosti, ekipnem duhu, povezovanju 
in vključevanju tistih, ki so sicer manj 
dejavni,«  je dejala Tina Moljk, direk-
torica KRC-a, ki projekt vsa ta leta 
vodi.

V Hrastniku je bilo tokrat skupno šte-
vilo aktivno udeleženih na festivalu 
767, ki so sodelovali v 174 ekipah. 
Prireditev je potekala v dveh delih. V 
dopoldanskem delu so se preizkusili 
osnovnošolci OŠ narodnega heroja 
Rajka, v popoldan-
skem pa mešane ekipe 
otrok, mladostnikov, 
prijateljev, staršev, 
dedkov in babic.

Kulturno-rekreacijski 
center Hrastnik je v 
sodelovanju z Obči-
no Hrastnik, Mladin-
skim centrom Hrastnik, 
Zdravstvenim domom 
Hrastnik, KSP Hrastnik, 
društvom Želodki, društ-
vom ŠULA in domačimi 
športnimi klubi pripravil 
obilo športa, zabave 
in smeha. Obiskovalci, 
ki jih je bilo skupaj okoli 

tisoč, so ocenili festival kot zelo us-
pešen. 

»Sodelovalo je več kot 40 prosto-
voljcev,»  je nadaljevala Moljkova. 
»Vsako leto dodamo kakšno ak-
tivnost in povabimo še kakšno do-
datno društvo ali klub. Letos sta se 
vsem lanskim sodelujočim zavodom, 
društvom in klubom pridružila Teniški 
klub Hrastnik in Društvo Šula.«

Aktivnosti so se odvijale pod koši, v 
rokometu, nogometu, odbojki, izva-
jali so atletske poligone, orientacijo, 
gimnastiko, ples in igre z improvizirani-
mi pripomočki. Tudi delavnice so bile 
pisane:   likovna,  literarna,   novinar-

ska, glasbena, kuharska in delavnica 
merjenja srčnega utripa. 

Jani Medvešek, direktor MCH in 
predsednik Društva Želodki, je 
pohvalil festival z besedami: »Želod-
ki sodelujemo vsako leto, saj se nam 
zdi koncept prireditve zelo dober in 
v skladu s cilji našega društva. Torej, 
da spravimo otroke na zrak, stran od 
televizije in računalnikov. Opažamo, 
da ima vedno več otrok težave z 
motoriko, zato je vsako spodbujanje 
fizične aktivnosti ne samo dobrodoš-
lo, ampak nujno.«

    Fanči Moljk

KK Hrastnik z novo ekipo po obstanekHrastniški košarkarski klub se je izpa-
da v nižji rang tekmovanja lani rešil 
šele z dodatnimi kvalifikacijskimi tek-
mami, a borba za obstanek, tisti do-
besedni, jih je čakala šele po koncu 
tekmovalne sezone. Klub se je znašel 
v hudih finančnih težavah, zaradi 
katerih je bil nekaj časa vprašljiv celo 
njihov nadaljnji obstoj, skoraj neizbež-
na pa se je zdela hrastniška selitev v 
najnižji rang tekmovanja. S tem pa 
se ni strinjal predsednik zasavskega 
drugoligaša Uroš Godicelj, ki je s svo-
jimi sodelavci vztrajno iskal možne 
rešitve in jih na koncu tudi našel. 
Košarkarski klub Hrastnik je spletel 
vezi z Zlatorogom iz Laškega in rešil 
svoj ligaški stas vsaj za to sezono. 

Glavni problem, ki je nastal v tednih 
negotovosti glede prihodnosti kluba, 
je bil odhod praktično vseh nosilcev 
hrastniške igre v minuli sezoni. Matic 
Babić je odšel v Celje, Črt Lipovšek in 
Anže Zdolšek sta se preselila v Slo-ven-
ske Konjice, klub je zapustil tudi De-
jan Šipura. Vse skupaj je pomenilo, 
da sta člansko ekipo Hrastnika pred 

z a č e t k o m 
nove sezone 
s e s t a v l j a l a 
zgolj Anže Maček in Alen Hasanović, 
če izvzamemo domače košarkarje iz 
mladinske selekcije. 

»Finančne težave so bile res hude. 

Nismo vedeli, če bomo lahko ses-
tavili ekipo za 2. ligo, zato smo ig-
ralce spustili drugam. Tudi Babiča, za 
katerega nam je žal, da je odšel. Če 
bi vedeli, da se bomo dogovorili za 
sodelovanje z Laškim in da bomo os-

Dolani pred priložnostjo generacije
Le kdo bi si po slabšem začetku se-
zone v 1. b slovenski ligi mislil, da lahko 
dolski rokometaši že do božiča spiše-
jo eno najlepših poglavij v zgodovini 
kluba. Vse skupaj je odvisno le od 
ene tekme – domačega obračuna 
s Črnomljem –, ki v Dolanko prihaja 
17. decembra. Zmagovalca namreč 
čaka finalni turnir četverice pokala 
Slovenije. 

Dolani so tekmece iz Bele krajine 
letos že premagali, in sicer v 1. kolu 
državnega prvenstva, ko so se veselili 
tesne gostujoče zmage z golom raz-
like. V naslednjih tednih je resda sledi-
la manjša kriza varovancev Aleša Fil-
ipčiča, ki so zabeležili tri prvenstvene 
poraze, a so pred vnovičnim sniden-
jem najboljših rokometnih kolektivov 
svojih regij prišli v formo, kakršno se 
od udeleženca četrtfinala pokala 
tudi pričakuje. V ligi so po vrsti pad-
li Velika Nedelja, Drava Ptuj, Brežice 
in Radeče, Gorišnica je bila nedo-
rasel tekmec »rumene podmornice« 
v pokalnem tekmovanju, v katerem 

je ob fanatični 
borbenosti do-
mačih roko-
metašev na 
Dolu klonil še 
precej uglednej-
ši nasprotnik. V 
osmini finala je 
po sijajni pred-
stavi  celotne   e-
kipe orožje 
položil prvoli-
gaš iz Ormoža, 
ki so ga Gregor 
Klepej, Amal Ajdari, Domen Hribšek 
in soigralci odpihnili z 29:24. 

Ime »Dol TKI Hrastnik« se je kar 
naenkrat znašlo v bobnu s še sed-
mimi udeleženci četrtfinala pokala 
Slovenije, med njimi, denimo, ime 
državnega in pokalnega prvaka 
Celja Pivovarne Laško ter Gorenja iz 
Velenja. Marsikateri ljubitelj zasavs-
kega rokometa si je 17. decembra 
na Dolu želel videti prav enega od 
omenjenih dveh zvenečih naspro-

tnikov, a se je žreb z Dolani poigral 
še nekoliko bolj. Namenil jim je na 
papirju najugodnejšega tekmeca, 
ekipo Črnomlja, in Dolanom omogo-
čil realne sanje o zgodovinski uvrstit-
vi med najboljše štiri pokalne ekipe 
v državi, pod soj žarometov in pred 
objektive televizijskih kamer. »Ver-
jamemo v naše sposobnosti in se 
bomo pripravili po ustaljenih tirnicah, 
kot pred vsako tekmo,« je snovanje 
kakršnihkoli taktičnih presenečenj 
za nasprotnika zanikal pomočnik 
Trenerja Borut Špacapan.  Slednji je 

ŠPORT

Članice DI Hrastnik 
državne prvakinje v pikadu 

Dekleta iz Društva 
invalidov Hrastnik 
so 15. novembra 
v Trbovljah zma-
gala na ekipnem 
državnem prvenstvu v pikadu 
za invalide. Na tekmovanje se 
je po predhodnih območnih 
bojih uvrstilo 14 moških in 9 žen-
skih ekip. Naša dekleta so po 
začetni tremi hitro strnila vrste 
in iz tekme v tekmo bolje cilja-
la ter tako brez poraza prispela 
do finala, kjer so se pomerila z 
predstavnicami iz DI Maribor. 
V izenačenem in razburljivem 
boju so zmagala in tako osvoji-

la prvi naslov državnih prvakinj. 

Po triletni prevladi v moški 
konkurenci (državni prvaki 2011, 
2012 in 2013) so se tako sanje 
zopet uresničile v letu 2014 še 
z žensko ekipo pikadistk. Drugo 
mesto v ženski konkurenci so 
usvojila dekleta iz Društva inva-
lidov Maribor, tretje pa Društvo 
invalidov Dravograd. 

        Blaž Dvornik
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tali v 2. ligi, bi lahko ostal,« je že pred 
začetkom letošnje sezone povedal 
Godicelj, ki si je od sodelovanja z ug-
lednim slovenskim prvoligašem mor-
da obetal še več. Klub, ki domuje v 
dvorani Tri lilije, je na izposojo v Hrast-
nik poslal le dva košarkarja, in sicer 
Davida Štajnerja, ki igra na poziciji 
centra, ter Urha Durnika, ki igra na 
krilu. Iz Laškega sicer prihaja tudi novi 
trener ekipe Sebastjan Krašovec, ki je 
pred tem deloval v prvoligaškem klu-
bu Elektra, še prej pa pet sezon v Zla-
torogu pri delu pomagal priznanemu 
strokovnjaku Alešu Pipanu. 

Krašovec ima v tej sezoni na kupu 

zbrano ekipo iz vseh vetrov, mat-
ičnemu klubu se je iz Litije na pomoč 
vrnil izkušeni Tadej Tušek, ki skrbi za 
ravnotežje pod obema obroče-
ma, novinci, od katerih v Hrastniku 
letos veliko pričakujejo, so tudi Ad-
nan Bejtić, Klemen Pužin in Matevž 
Magušar. Iz lanske zasedbe, ki je 
Hrastniku prinesla obstanek v ligi, je 
poleg domačina Hasanovića ostal 
zgolj Laščan Maček, ki bo tudi letos 
eden pomembnejših členov mošt-
va, katerega glavni cilj je zopet ob-
stanek. »Če hočemo obstati, potre-
bujemo še vsaj enega igralca. Na 
treningu imamo težave s sestavo ek-
ipe, da lahko igramo. Problem je tudi 

neuigranost, ki je posledica tega, da 
je ekipa čisto nova. Ko bo kemija v 
moštvu enkrat na višjem nivoju, bodo 
tudi rezultati boljši,« je dejal 23-letni 
branilec, ki je pohvalil vodstvo kluba 
za dobro opravljeno nalogo po ne-
gotovem poletju. »Lani je bilo sicer 
več denarja, je pa letos vse lepo ure-
jeno in organizirano. V klubu se držijo 
tega, kar smo se dogovorili,« je pove-
dal Maček in ob tem poudaril, da 
bo pot do obstanka zagotovo tež-
ka, nikakor pa ne nemogoča, saj je 
liga zelo izenačena, zato gredo proti 
vsakemu nasprotniku na zmago. 

                Gregor Lisec



ŠPORT

Halzerju še zadnja nagrada, 
zdaj pred novimi izzivi

Najboljši  hrastniški  športnik  prej-
šnjega koledarskega leta Miha 
Halzer je preživel naporno, pes-
tro in negotovo poletje, ki se je 
razvleklo še globoko v jesen. 
Sezono gorskega kolesarstva  v 
disciplini eliminator je začel  sijaj-
no. Na drugi dirki svetovnega 
pokala v češkem Novem mestu 
je premagal vso konkurenco, a 
nato izvedel, da bodo njego-
vo paradno disciplino ukinili in 
ga s tem izbrisali z zemljevida 
najboljših gorskih kolesarjev na 
svetu. Pred dnevi je pobral še 
zadnjo nagrado – Kolesarska 
zveza Slovenije mu je v čast edi-
ni slovenski zmagi v zgodovini 
eliminatorja podelila nagrado 
za posebne dosežke –, sedaj pa 
se podaja novim izzivom naproti. 
Hrastničan je pri devetindvajse-
tih letih na vrhuncu svojih moči, 
zato konec kariere ne pride v 
poštev. »Zdaj bom šel v cestno 
kolesarstvo.  Z   gorskim   kolesar-
stvom sem zaključil, tudi treniram 

ga ne več. Včasih se samo še 
kdaj spustim, kar tako zase. Tre-
niram pa samo še cestno kole-
sarstvo,« je dejal nekdanji ev-
ropski in svetovni prvak v letos 
ukinjeni disciplini. Njegova pri-
hodnost, vsaj kar se tiče iskanja 
nove  ekipe,  je  zaenkrat  nego-
tova, čeprav je Halzer nami-
gnil, da pogovori z (morebit-
nim) bodočim klubom potekajo. 
Posebej intenzivna naj bi bila 
pogajanja z eno izmed hrvaških 
ekip cestnega kolesarstva, a o 
točnih imenih izkušeni kolesar za 
zdaj ni želel govoriti. 

Kaj bo trofejnemu hrastniškemu 
kolesarju prinesla prihodnost, 
bomo še videli, zaenkrat pa mu 
lahko le čestitamo za odlično 
kariero v tej disciplini, ki ji pač ni 
bilo usojeno »preživeti« na kole-
darju tekem svetovnega pokala. 

        Gregor Lisec

Ljubljana open
22. novembra je v Ljubljani potekal 
mednarodni turnir Ljubljana open. Tek-
movanja se je udeležilo preko 400 tek-
movalcev iz devetih držav. Tekmovanja 
sta se udeležila tudi dva hrastniška ka-
rateista. Barbara Haberl je najprej tek-
movala v kategoriji kadetinj do 54 kg in 
usvojila 3. mesto. Nastopila je še v kate-
goriji mladink do 53 kg in dosegla drugo 
mesto. Denis Gorenc je osvojil 3. mesto v 
kategoriji mlajših članov do 68 kg. 

           MH

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

3. julij 1934 – dan ko so obstali revirji 

nastankom nove države (po 
1. sv. vojni) se je našim pre-
mogovnikom odprlo novo 
tržišče na jugu. V letih 1918 

do 1925 so dajali premogovniki TPD 
(Trboveljske premogokopne družbe) 
4/5 proizvodnje v Sloveniji. TPD je 
veljala za največjega proizvajalca 
premoga v državi do leta 1929 s 44 
% skupne jugoslovanske količine 
premoga. Leta 1933 ji je pripadalo 
le še 28,5 %. Eden od vzrokov je bil 
v razvoju premogovnikov drugje po 
državi. Ker so proizvajali ceneje, se 
je zlasti železnica usmerila na ta pre-
mog.  TPD je svoje obrate tehnično 
izpopolnila, racionalizirala proizvod-
njo ter tako zvišali dnevno storitev.  
Zasavski premogovniki so proizvedli 
leta 1929 1,628.500 ton s 1340 rudarji 
manj kot v letu 1925, cene premoga 
pa je država znižala za 6 %. TPD je 

leta 1930 kljub zmanjšanju proizvod-
nje in padcu cen premoga imela 
kosmati dobiček 68,15 din na tono 
premoga. Leta 1929 je dobiček od 
ene tone znašal 55 din.1  Dohodki 
rudarjev pa so od leta 1926 stalno 
padali. 

V takšnih okoliščinah so se družbene 
in socialne razmere v Zasavju bližale 
vrelišču.  Povprečna mesečna plača 
rudarjev je znašala 400 din. Po iz-
računih Delavske zbornice v Ljubljani 
pa naj bi bil eksistenčni minimum za 
delavca 691 din.  Ob takšni mizerni 
plači je sodu izbilo dno sklep družbe 
TPD o nadaljnjem znižanju plač za 
6 %.  Vest o znižanju plač so rudarji 
sprejeli še s toliko večjim nezadovolj-
stvo, kajti družba je tisto leto kljub kri-
zi na zboru delničarjev izkazala do-
biček.2

Z

Rihard Skubec (sli Skubic), gener-
alni direktor TPD-ja v Sloveniji med 

obema vojnama (vir: Bešter, Veličan 
(1940). Rihard Skubec. 

V torek, 3. julija 1934, so se zasavski 
rudarji odločili za skrajen ukrep in 
začeli so z prvo gladovno stavko 
rudarjev v Sloveniji.  Za tisti dan je 
časopis Jutro poročal: /…/ »Strokov-
na komisija za Slovenijo v Ljublja-
ni je danes popoldne prejela od 
strokovnega tajnika Zveze rudarjev 
g. Arha sledečo brzojavko:  - Rudarji 
vseh revirjev TPD so proglasili danes 
ob dveh gladovno stavko v rovih.« 
Upor so najprej začeli rudarji v Hrast-
niku in Kotredežu, sledili pa so rudarji 
v Kisovcu, na Ojstrem in v Trbovljah.3 
Stavki so se pridružili še rudarji v rud-

nikih Rajhenburg, Hudi jami in tudi 
v Kočevju – praktično v vseh obra-
tih lastnice TPD.  Število stavkajočih 
rudarjev v obeh hrastniških obratih 
(Hrastnik in Ojstro) je bilo 350 rudar-
jev. Vsem stavkajočim so se nasled-
nji dan pridružili še delavci v zunanjih 
obratih vseh zasavskih rudnikov, kot 
tudi delavci trboveljske cementarne, 
ki je takrat spadala pod TPD. Soli-
darnostno so se stavki pridružili tudi 
rudniški uradniki. Ocena vseh  stav-
kajočih v zasavskih revirjih je znaša-
la med  2500–4000 mož, delali so le 
tisti, ki so skrbeli za zračenje in var-

nost.  V znak podpore so v hrastniški 
in trboveljski dolini svoje poslovalnice 
zaprli tudi obrtniki, trgovci, brivci in 
gostinci. V »Slovencu« so  takole opi-
sal stanje v zasavskih revirjih: »Trbovl-
je ob tej stavki kažejo videz izumrle-
ga mesta, še močnejšo sliko nudita 
Hrastnik in Zagorje, kjer čez dan na 
cesti kmalu ne vidiš človeka. Proti 
večeru so se družine zaprle v svoja 
stanovanja, kjer otroci drhte in molijo 
za očete, ki gladujejo v rovih, žene 
pa jokajo.« 4

Dva dni po začetku stavke, v četrtek 
5. 7., so v Ljubljani v palači TPD-ja 
stekla pogajanja.  Pogajalska skupi-
na rudarjev je v Ljubljano prišla direkt-
no iz rovov.  Razprava je bila burna. 
Zaradi razsežnosti stavke je bilo veliko 
odmorov, saj je generalni ravnatelj 
TPD-ja Skubec imel več telefonskih 
razgovorov. Med pogajanji so dobili 
še novico, da je v znak solidarnos-
ti z rudarji začelo s stavko še 1200 
delavcev steklarne in 160 delavcev 
kemične tovarne v Hrastniku. 5  

Ta začetna pogajanja so bila zakl-
jučena v malo manj kot treh urah z 
javno izjavo generalnega direktorja: 
»Družba po nalogu kraljevske vlade 
do nadaljnjega preklicuje izdane 
ukrepe in da torej za zdaj ostane-
jo pravice in prejemki rudarjev ne-
okrnjeni.«  Do konkretnega pisnega 
sporazuma med družbo in delavci 
sicer še ni prišlo, saj so se pogajan-
ja naslednji dan nadaljevala pod 

vodstvom ministra za gozdove in 
rudnike dr. Milana Ulmanskyja, ki je 
s hitrim vlakom prišel iz Beograda 
v Ljubljano.6 Novica s pogajanj o 
preklicu sklepa o znižanju plač se je 
kmalu razširila po revirjih. Vseeno pa 
so knapi do večera ostali v jamah, 
dokler jim niso dobro novico sporočili 
delavski zaupniki.  Gladovna stavka, 
ki se je brez formalnega sklepa zače-
la, se je prav tako tudi končala.  Enot-
ni nastop rudarjev se je obrestoval in 
vsaj začasno so v mezdnem sporu 
zmagali. 

Po končani stavki je sledil svečan 
sprejem rudarjev. V Hrastniku ga je 

organiziral dopisnik »Jutra« Alojz Hof-
bauer. Knape so ob zvokih steklarske 
godbe pogostili s čajem in skrom-
no količino hrane, ki so jo darovali 
lokalni obrtniki in trgovci. 7

1 Irena Ivančič Lebar: Zasavski premogov-
niki danes in nikoli več, leto 2004, 135-136, 
157 
2 Vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (30. 06. 1934), letnik 
15, številka 147. str. 3 
3 Vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (04. 07. 1934), letnik 
15, številka 150. str. 2
4 Vir: Slovenec: političen list za slovenski 
narod (05. 07. 1934), letnik 62, številka 
149a. 
5 Vir: Slovenski narod (05.07.1934), letnik 
67, številka 149. 
6 Vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (06. 07. 1934), letnik 
15, številka 152. 
7 Vir: Domovina (Ljubljana) (12. 07. 1934), 
letnik 17, številka 28., str. 5

Slika palače TPD v Ljubljani iz leta 
1925, danes ima v njej prostore min-
istrstvo za finance RS

pripravil 
Primož Frajle
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Strelci uspešni v novi sezoniMladi hrastniški strelci tudi letos 
navdušujejo z odličnimi rezultati. 23. 
novembra je v Ljutomeru poteka-
lo 2. kolo državne lige za kadete in 
mladince. Kadetinja Valerija Tišler je 
zasedla 3. mesto, kadet Matic Sapor 
pa je domov prinesel srebrno medal-

jo. Kadeti SD Rudnik Hrastnik so 
bili ekipno peti.

Naša mladinska reprezentantka 
Mateja Napret je v kategoriji mla-
dincev usvojila bron, dobro pa se 
je odrezala tudi dan prej v članski 

kategoriji, ko je v 2. kolu 1. B državne 
lige, prav tako v Ljutomeru, zasedla 
13. mesto. Ekipno so bili Hrastničani 
deseti.
                  JM

prepričan, da je ekipa, ki je ostala 
praktično   enaka  lanski,  tokrat  spo-
sobna storiti še zadnji korak, za razliko 
od prejšnje sezone, ko jih je v isti fazi 
tekmovanja izločil trebanjski Trimo. 

Motivacija fantov, katerih večina bi 
z morebitno zmago dosegla največji 
uspeh v svoji karieri, seveda ni sporna. 
»Črnomelj smo v gosteh premagali 

za 1 gol, kar pa po mojem mnenju 
ni realno razmerje kvalitete med eki-
pama, saj se je pri nas takrat poznala 
neuigranost in posledice dolge vožn-
je do Črnomlja. S soigralci seveda 
tekmeca ne smemo podcenjeva-
ti, saj zagotovo tudi oni vidijo svoje 
priložnosti za zmago in ne prihajajo 
na Dol z dvignjeno belo zastavo. Kl-
jub vsemu mislim, da naša zmaga in 

s tem uvrstitev v finale 4 ne bi smela 
biti vprašljiva. Seveda bo dobrodoš-
la tudi podpora domačih navijačev, 
zato jih vabim, da se tekme udeležijo 
v čim večjem številu,« je pred tekmo 
povedal robustni krožni napadalec 
Kristian Bauerheim, od katerega se v 
Dolanki veliko pričakuje. 

               Gregor Lisec



PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Tukaj je jesen in z njo novo šolsko leto, tokrat v prenovljeni šoli. Za mnenje o 
njeni novi podobi smo povprašali prvošolčke in nekaj starejših učencev. To 

pa ni edina novost. Učence in učitelje naše šole je namreč ob začetku šols-
kega leta razveselila novica, da je le-ta osvojila naziv Kulturna šola. Kar pa 
ne pomeni, da sedaj počivamo na lovorikah – v dokaz vam predstavljamo 

utrinek iz jesenskega dogajanja. Želim vam prijetno branje.
Kaja Mejač

Naša šola – kulturna šola Novoosvojeni naziv Kulturna šola 
nas zavoljo pestrosti kulturnega 
dogajanja na šoli, v katerega smo 
tako ali drugače vključeni vsi učen-
ci in učitelji, sicer ni presenetil, a ker 
predstavlja novost in ga zato še ne 
poznamo dovolj dobro, smo se šolski 
novinarji odločili, da o tem, kaj kultur-
na šola pravzaprav je, povprašamo 
ravnateljico, mag. Marino Kmet.    

Vsakdo ima predstave o tem, kaj je 
kultura, in marsikdo kulturno vzgojo 
povezuje ravno s šolo. Pa vendarle 
je naziv Kulturna šola nekaj poseb-
nega, česar nima vsaka šola. Bi lah-
ko bralcem naše rubrike predstavili, 
kaj ta naziv pravzaprav pomeni?

Zahtevani pogoj za naziv Kulturna 

šola je razvejano in ka-
kovostno kulturno de-
lovanje na različnih po-
dročjih. Šola pa se ne more ponašati 
s tem nazivom, če nima kulturno 
vzgojenih učencev. To seveda ni for-
malni pogoj, je pa edino prav, da si 
prizadevamo tudi za ta del kulture. 
Učenci morajo spoštovati drug dru-
gega, zaposlene in šolska pravila. Ta-
koj ko sem videla razpis za ta naziv, 
sem o tem seznanila še učitelje, ki so 
na tem področju bolj aktivni. Enotni 
smo si bili, da bo naša šola poskusila 
pridobiti omenjeni naziv. 

Katere dejavnosti so se izvajale v ok-
viru pridobitve naziva Kulturna šola?

Teh je bilo kar precej. Učenci so 

morali biti aktivni pri raznih nastopih, 
revijah in prireditvah;  sem sodijo 
nastopi pevskih zborov, dramsko-lut-
kovnega krožka, organizacija raznih 
razstav, sodelovanje na natečajih …

Katere od teh dejavnosti so najbolj 
pripomogle k pridobitvi naziva?

Nobene ne morem posebej iz-
postaviti, saj imajo učenci različne 
talente in so vsi enakovredno pripo-
mogli k temu.

Ali je naziv Kulturna šola trajen?

Ne, naziv bo naša šola imela tri leta, 

Šolsko stran uredila: Tadej Kralj
 in Vesna Žnidar Kadunc

PREJ POTEM

Matična šola se je poleti stilsko preobrazila.

Pike in 
krogi se mi 
zdijo lepi.

Ne zdi se mi 
prav, da so 

razredno stopnjo 
pobarvali, pred-

metne pa ne.

Raje bi imel 
enobarvno 

fasado.

Poleg nari-
sanih krogov 
in pik bi imeli 
tudi trikotnike, 
zvezde in pa 

rakete.

Lepša 
poslikava in 
nežne barve 
šolo naredijo 
prijetnejšo.

Vesel sem, 
da so nam 
zamenjali 

okna.

Lahko 
bi bili na 
stenah 
narisani 

avtomobili. 

do zaključka šolskega leta 2016/17, 
potem pa ga bo treba ponovno 
pridobiti. 

Katere od teh dejavnosti se bodo 
na šoli izvajale še naprej? Načrtu-
jete mogoče tudi kakšno novo?

Nove dejavnosti so seveda dobro-
došle, toda to je najbolj odvisno 
od učencev in njihovih mentorjev. 
Pomembno je, da gradimo na tem, 
kar že znamo, in da to nadgrajuje-
mo.

Kakšno mnenje imate vi osebno o 
nazivu Kulturna šola?
Zelo sem zadovoljna, predvsem pa 
sem ponosna na učence in njihove 
mentorje. Moram pa povedati, 
da sem, potem ko sem prebrala 
razpisne pogoje, osvojitev naziva 
pričakovala.

Ali je naša šola poleg tega naziva 
pridobila še katerega? 

Poleg tega je naša šola dobila še 
naziv Okolju prijazna šola, ki so ga 
pridobili učenci, aktivni na področ-
ju naravoslovja. 

Zastava, ki priča o tem, da naša 
šola nosi naziv Kulturna šola.

Hiš(k)a eksperimentov vrača obisk 
Osmošolci se vsako leto 
odpravijo v Ljubljano na ogled 
Hiše eksperimentov, 13. no-
vembra 2014 pa je ta prišla k 
nam, v prostore naše šole, in 
sicer kot projekt Hiška ekspe-ri-
mentov. Učenci smo imeli v 
dopoldanskem času priložnost 
praktično spoznavati nara-
voslovne vede, saj so nam pri-
pravili razne zanimive eksperi-
mente o zvoku, svetlobi, silah, 
magnetizmu … 

Največ pozornosti so pritegnila 
različno oblikovana zrcala, s 
pomočjo katerih smo videli 
razširjene,   pomnožene   in   se-
stavljene podobe; tako je na 
primer iz dveh obrazov nastal 
eden. Šesto- in osmošolci ter 

učenci predmetne stopnje s 
Podružnice   Log   pa   so  priso-
stvovali t. i. znanstveni dogo-
divščini, povezani s plini. Tako 
so opazovali učinek tekočega 
dušika pri temperaturi –200 °C, 
s katerim so zamrznili banano, 
pomanjšali z zrakom napol-njen 
balon … Slišali so tudi, kako helij 
spremeni glas, kar je povzročilo 
nemalo smeha.

Zanimivo dogajanje se je na-
daljevalo popoldne, ko je 
bila »hiška« odprta »za izven«. 
Obiskalo jo je veliko radoved-
nežev, željnih novih spoznanj, 
med katerimi so prevladovali 
učenci razredne stopnje in nji-
hovi starši.

Pri nastajanju tokratnih 
Prigod smo sodelovale:

Anja Bočko, Nika Špajzer, 
Ana Kovačič in urednica 
Kaja Mejač.

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
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Veronika je bila del šestčlanske hu-
manitarne medicinske odprave, ki si 
je  za  cilj  izbrala  sicer  že  stalno   slo-
vensko destinacijo v Zambiji. V južno 
Afriko se sicer slovenski medicinski 
delavci redno odpravljajo že od de-
vetdesetih let prejšnjega stoletja.

Šest mladih deklet je tako domačo 
toplo posteljo in udobje kopalnice 
s toplim tušem zamenjalo za slabo 
izolirano hiško sredi Afrike, kjer je bila 
topla voda le pobožna želja, ‘kopal-
nica’ pa prostor z velikim čebrom za 
vodo.

Ko spoznaš življenje ‘tam dol’, 
začneš ceniti vse, kar te čaka doma

»Na začetku je šok, prideš in vidiš, da 
ni tople vode. Ampak saj se navadiš, 
pa je kar v redu,« nasmejano skomi-
gne. »Vsakodnevnih malenkosti, ki 
smo jih pri nas sicer vajeni vsak dan, 
manjka na vsakem koraku, ampak 
se nekako naučiš shajati brez njih«, 
pove.

Svoje perilo je prala na roke, otro-
ci okoli nje so naokrog tekali bosi, v 
bolnišnici je manjkalo osnovnih pri-
pomočkov. To je bil vsakdan, ki ji je 
dal življenjsko lekcijo: »Naučiš se žive-
ti z malenkostmi. In vidiš, da se da. 
In tam se ljudje ne pritožujejo nad 

takim življenjem. Ženske ... takšne st-
vari trpijo ... Pri nas marsikatera ne bi 
zdržala pol toliko gorja.«

Živiš kot pred stotimi leti, je omenila 
med pogovorom. No, skorajda. 
Tudi tamkajšnji otroci namreč dobro 
po-znajo čare moderne tehnologije. 
»Nimajo čevljev na stopalih, ampak 
vsak bo v roki držal svoj mobitel,« 
pove o razpetosti kulture lokalnega 
prebivalstva.

Tudi sicer se globalizacija zanimivo 
vpenja v zambijski vsakdan. V glav-

nem mestu Lusaki je nam-
reč   moč    najti    najnovej-
šo modo po povsem ev-
ropskih cenah, tudi jogurte, 
kravje mleko in kosmiče se 
da kupiti. »Včasih sem se 
vprašala, kdo si to sploh la-
hko privošči. Za najrevnejše 
je to res predrago.«

Doma ves čas trobijo s 
pravili, v Afriki ...

Na vprašanje o pričakovan-
jih pred odhodom je najprej 
globoko vzdihnila. Soočenje 
z delom v bolnišnici je bilo 
dejansko zelo stresno. »Sicer 
sem pričakovala, da bom 
videla ‘svašta’.  Jaz sem 
bila v Sloveniji vse življenje 

navajena na sterilnost 
in pravila. Od sred-nje 
šole naprej so nam 
govorili o tem. In po-
tem prideš tja in je 
kaos, vse je razmeta-
no, nobene sterilnosti, 
nobene organizacije, 
uf!«

Anekdota, na kat-
ero se ji sedaj že 
malo posmehne, je 
pove-zana s pacien-
tom s tuberkulozo, ki 
bi moral biti sicer izoli-
ran v dislocirani enoti 
bolnišnice. Kljub temu 
so ga s sodelavka-

mi neko jutro našle sedečega pred 
glavnim vhodom v bolnišnico. Ko 
so na to opozorile enega od rednih 
medicinskih bratov, je v odgovor 
samo zamahnil z roko in rekel: »Če je 
pa tako daleč in sam, da med vizito 
vedno pozabimo nanj. Na ta način 
ga bo vsaj kdaj kdo pregledal!«

Tudi uvajanje v delo je bilo svoje 
vrste presenečenje, pravi Veronika. 
»Pri nas do redne zaposlitve ne smeš 
ničesar narediti sam, vedno imaš ne-
koga, ki te nadzira. Tam je pa bolj v 
smislu ‘delaj tako, kot veš in znaš’. 
Aha, torej  jaz  lahko  to  sama  nare-
dim? Očitno, da lahko! In kaj če bo 
kaj narobe? Bo pa narobe ...«

In se spet navadiš, pravi. Nekaj, na 

Predstavljajte si, da se za nekaj časa 
zavestno odločite postaviti lastno 
zdravje in udobje na drugo mesto in 
zamenjati zeleno Slovenijo za vročo 
Afriko. Taisto Afriko, ki v zadnjem 
času bije krvave bitke s smrtonosno 
ebolo. Veronika Kreže, diplomirana 

medicinska sestra in naše gore list, si 
je točno to želela že od majhnega. 
Letos spomladi je spakirala kovčke 
in za tri mesece odšla v osrčje Zam-
bije, kjer je doživela izkušnjo, ki jo je 
zaznamovala za celo življenje.

Ko se sam odločiš za narobe svet, kjer 
je topel tuš le pobožna želja

Veronika na delu v Zambiji: »Nobene sterilnosti in 
sanitetnega materiala, hkrati pa začuda tudi izjem-
no malo okužb. Pri nas bi bila po mojem vsaka rana 
okužena, če bi jo oskrbeli na tak način.«

Pogosto se je zgodilo, da so dekleta slišala, da kdo kliče 
za njimi muzungu (belec), a rasne nestrpnosti vendarle 
niso občutile, z domačini so imele le prijetne izkušnje.

IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

kar se pa pač ni mogla navaditi, 
pa je bilo dejstvo, da pacienti niso 
dobivali protibolečinskih sredstev. 
»Eden od prvih primerov, ki sem ga 
videla, je bila mlada ženska, ki so ji 
morali odstraniti velik absces na pre-
delu dimelj. Rezali so jo v živo, ona 
je vpila in jokala, segala proti svoji 
mami, da bi jo držala za roko, grozno 
je bilo. Nekaj časa sem vztrajala, po-
tem pa sem šla ven, ker nisem zmo-
gla več.«

Denarja ni ... RES ga ni
Nangomsko bolnišnico sicer finan-

cira država, a je teh sredstev izjem-
no malo. »Na mesečnih sestankih, 
kamor smo hodile tudi me, smo se 
pogovarjali o tem, ali naj kupijo tri ali 
štiri kose mila in podobno,« pove in 
doda, da so tudi članice odprave 
z zbranim denarjem iz Slovenije 
lahko bistveno pripomogle k bol-
nišničnemu proračunu.

Sredstva so zbirale mesece pred 
odhodom in dekleta iz odprave so 
vsem dobrodelnežem neizmerno 
hvaležna za vsak prispevek. Med 
redkimi denarnimi sponzorji je bila 

Občina Hrastnik, sicer pa so dekle-
tom z dobrodelno predstavo po-
magali tudi člani gledališke skupine 
Dol. Levji delež sredstev pa so sicer 
zbrale s prodajo majčk, ki so bile izje-
men uspeh med njihovimi domačimi 
in prijatelji.

V Nangomi so se vsa zbrana sredstva 
gospodarno porabila v dobrobit bol-
nišnice in njenih pacientov: »Kupile 
smo trimesečno zalogo zdravil za vso 
bolnišnico, plačale preiskave v Lusa-
ki za nekaj pacientov, ki si tega niso 
mogli privoščiti, darovale za elektro 
in vodovodne instalacije za pralnico 
in sušilnico v bolnišnici ...«

Konec dober, vse dobro

Veronika se je po treh mesecih do-
mov vrnila drugačna. Bogatejša 
za življenjsko izkušnjo, ki bi jo lahko 
doživel vsak, pravi.

Zaenkrat ostaja v domači dolini, a 
glede prihodnosti ostaja povsem 
skrivnostna. »Kaj pa vem, kaj še 
pride,« pripomne o načrtih za pri-
hodnost. Tudi ponovne odprave ne 
izključuje. »Mogoče ne ravno za tri 
mesece, ampak ja, zakaj pa ne.«

Špela Planinc
Veliko otrok v bolnišnico pride z opeklinami, pravi. Razlog za to je pogost 
stik z odprtim ognjem in neprevidnost pri igri.

Mali oglas:

Prodamo fižol Sivček, 
6€/kg

Možna dostava

Telefon: 
040 346 940
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JUŽNA

Veseli december je spet tu in 
ve-rjamem, da, tako kot jaz, že tudi 
vi nestrpno pričakujete številne ra-
dosti prazničnih dni. Ste morda 
že razmišljali, s katerimi dobrota-
mi boste v prazničnem decembru 
obložili svojo mizo? Možnosti je seve-
da veliko, nikakor pa ne pozabite 
na praznično klasiko – medenjake! 
Peke medenjakov se običajno loti-
mo že kakšen teden pred božičem, 
saj so sveži medenjaki lahko zelo trdi 
in se zmehčajo šele, ko nekaj časa 

stojijo v tesno zaprti kovinski posodi. 
Tako kot za vino, tudi za medenjake 
velja – starejši so, okusnejši so. In kaj 
pravzaprav je medenjak? Je pecivo 
iz medenega testa, začimb in dišav. 
Če je takšno pecivo okrašeno (npr. 
pobarvano) in ima obliko figure, mu 
rečejo lect. 

Po svetu izdelujejo na desetine vrst 
medenjakov oziroma lecta, Angleži, 
denimo, pripravljajo tako imeno-
vane ‘gingerbread’, Belgijci ‘spécu-
los’. Švedi pečejo svoje božične 
‘pepparkakor’, ki jim od začimb 
med drugim dodajo še poper. Me-
denjake so delali že stari Grki. Stari 
Rimljani so pekli tudi medeni kruh, ki 
so ga žrtvovali bogovom. V srednjem 
veku so začeli izdelovati medenjake 
po vsej Evropi. Po letu 1660 je že bil 
na dosegu roke sladkorni sirup, ki je 
danes bistvena sestavina medenih 
kruhov in medenega peciva. Lec-

tarska obrt je bilo 
najbolj razširjena 
na Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, 
Madžarskem, v Avstriji in tudi pri nas. 
Na Slovenskem so se z lectarstvom 
sprva poklicno ukvarjali v mestih, 
na vaseh pa so se s to dejavnostjo 
začeli ukvarjati v 19. stoletju. Trdo 
medeno testo so vtiskovali v lesene 
in pozneje v kovinske modele. Pri nas 
so najbolj znana lectova srca, ki so 
jih na sejmih kupovali fantje za darilo 
dekletom. Lectarske delavnice ob-
stajajo še danes.  
 
Pa še nekaj trikov, ki vam bodo 
olaj-šali peko in izboljšali okus me-
denjakov. Med segrejemo toliko, 
da teče, saj ga bomo laže zmešali 
z moko. Za izboljšanje okusa lahko v 
testo dodamo mlete ali sesekljane 
orehe (mandlje, lešnike) ali na drob-
no sesekljane kandirane pomaranče 
in limonine lupinice. 

MEDENJAKI

Recept za slastne medenjake
Sestavine

50 dag moke
20 dag medu
20 dag sladkorja 
v prahu
1 kavna žlička 
sode bikarbone
15 dag masla
2 jajci
nasekljani orehi
ščepec cimeta
mleti klinčki          

Sestavine za 
glazuro

limonin sok
sladkor
voda

Priprava

Iz naštetih sestavin zamesimo testo in ga damo v vrečko ali zavijemo v fo-
lijo. V hladilniku naj počiva 1 uro ali več. Nato iz testa oblikujemo kroglice 
poljubne velikosti in jih polagamo v pekač, obložen s papirjem za peko. 
Pečemo pri 180 stopinjah okoli 12–15 minut. Tople medenjake na koncu obli-
jemo še z zmesjo vode, limoninega soka in malce sladkorja. Ko se ohladijo, 
jih shranimo v kovinsko posodo. 

Dober tek! Irena Rebov

Literatura:
Bogdan Novak, Simon Lenarčič (2009). Ku-
harska enciklopedija: Svet gastronomije od A 
do Ž

Srečno in sladko leto 2015! ;)

Anketa za bralce časopisa Hrastov list
Časopis Hrastov list je z vami že dve leti. S to kratko nagradno anketo želimo pridobiti mnenja bralcev o 
vsebini in izgledu časopisa. V uredništvu bomo upoštevali vaša mnenja in predloge ter skušali prihodnje 
številke Hrastovega lista še izboljšati. 

1. Kako prebirate časopis Hrastov list?

a)  Časopis preberem v celoti.
b)  V časopisu preberem skoraj vse. 
c)  V časopisu preberem le tisto, kar me zanima.
č)  Časopis le prelistam.
d)  Za ta časopis je škoda dreves.

2. Kakšno je vaše mnenje o podobi časopisa

1- zelo dobro   2- dobro    3- niti dobro niti slabo    
4- slabo    5- zelo slabo 

Predlagam:__________________________________________

3. Velikost pisave v člankih:

a)  je ustrezna
b)  ni ustrezna, saj __________________________________

4. Razporedite stalne rubrike od svoje najljubše (1) do 
najmanj priljubljene (11)

a)  Nosilni intervju __
b)  Objave iz občinske hiše __
c)  Kultura __
d)  Novice __
e)  Kaj je na vidiku __
f)   Šport __
g)  Zgodovinske cvetke in bodice __
h)  Gospodarstvo __
i)    Prigode šolskega zvonca __
j)    Izleti in kam potujejo Hrastničani __
k)  Južna __

5. Kakšno je vaše mnenje o vsebini časopisa

1- zelo dobro   2- dobro    3- niti dobro niti slabo    
4- slabo    5- zelo slabo 

Predlagam:_________________________________________

6. V časopisu Hrastov list bi si želeli več/manj 
informacij o:

- kulturi                                       
- lokalni politiki                           
- gospodarstvu                           
- športu                                       
- zgodovini Hrastnika                   
- potovanjih in prostem času      

- drugo (prosim dopišite): ____________________________

več -  enako  - manj
več -  enako  - manj
več -  enako  - manj
več -  enako  - manj
več -  enako  - manj
več -  enako  - manj

7. Vrstica svobode. Če želite, lahko uredni-
ku prišepnete vse morebitne pripombe in želje o 
Hrastovem listu.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ime in priimek: ______________________________________ 

Naslov: _____________________________________________

Izpolnjeno anketo pošljite na naslov: Mladinski center Hrastnik, Ulica Prvoborcev 1a, 1430 Hrastnik. Anketo lahko na 
naš naslov vrnete tudi anonimno, le da v tem primeru seveda ne boste sodelovali v nagradnem žrebanju.

Med prispelimi anketami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo lahko izbiral med USB ključem ali knjigo.

Med prejetimi pravilnimi rešitvami križanke iz 8. številke Hrastovega lista smo izžrebali tri nagrajence:
1. nagrado (2x kosilo v Zasavskem gurmanu) prejme Zvonka Kačič, Radeče.
2. nagrado (2x pica v Zasavskem gurmanu) prejme  Veronika Kreže, Hrastnik.
3. nagrado (1x pica v Zasavskem gurmanu) prejme Janko Galun, Dol pri Hrastniku.

Kupone za nagrade boste prejeli po pošti. 
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