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P

red nami so praznični dnevi tako
za našo občino, kot tudi državo.
Čas za razmislek in za pogled
naprej. Najprej pa tudi za pogled vase.
Umetnost in kultura sta že od nekdaj
nastavljali ogledalo družbi. In v teh
dneh je bilo po Hrastniku razprostrtih
mnogo ogledal.
Večdnevno žanrsko pestro kulturno
dogajanje na ulicah in v hramih kulture
nas je neposredno nagovarjalo ter nas
hkrati tudi zbližalo s sokrajani. Rdeči
revirji vsako leto spremenijo Hrastnik
v kulturno prestolnico Slovenije in nas
vedno znova spomnijo, da smo del celote – državljani sveta.
Kultura je od nekdaj združevala naše
ljudi, ne glede na razlike. Prevečkrat
pozabimo, da smo se kot narod oblikovali in ohranili ravno s kulturo.
Pozabljamo, da iz umetnosti in kulture
izhajata ustvarjalnost in inovativnost, ki
ustvarjata pogoje za razvoj. Vendar ta
ne pride sam od sebe. Zanj je potrebna zavestna odločitev.
Ponosni smo, da nam umetnik Branko
Potočan s svojo ekipo in partnerji
vsako leto na domači prag pripelje
možnost iskanja resnice. Od nas pa
je odvisno, ali bomo to edinstveno
izkušnjo izkoristili. Sami se moramo
odločiti, ali bomo poskrbeli za kultivi-

ranje našega življenjskega okolja. Ne
zato, da bi nam razvoj prinesel več v
materialnem smislu, temveč zato, da bi
bilo naše bivanje boljše, kakovostnejše,
da bi dobilo pravi smisel.
Res je, blizu nas so žal tudi ljudje, ki v
svoji bolečnini in ponižanju ne vidijo
rešitve, ne vidijo več pravega smisla,
sebe in svojih bližnjih ne znajo izkopati
iz spirale življenjskih tegob. Predvsem
zaradi njih si bomo na vseh ravneh
prizadevali za novo kakovost in višjo
stopnjo kulture na vseh ravneh. Za
odločen preboj. Tudi s pomočjo kulture in umetnosti se bomo trudili, da bi
v njihovo življenje prinesli žarek upanja, za začetek morda le nekaj trenutkov, ob katerih pozabijo na skrbi, topel
nasmeh in stisk roke.
Kultura pomeni bogastvo sporočil in v
njej se izraža vse naše bivanje. Umetnost mora govoriti resnico, a nekateri je ne želijo videti, niti je ne iščejo
– trmasto vztrajajo pri svojem. Zaslepljeni od jeze in zavisti. Stopite ven,
razširite roke in sprejmite, kar vam
življenje ponuja. Kdo ve, morda vas bo
resnica osvobodila.

Jani Medvešek
odgovorni urednik
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Vaša besedila
sprejemamo na
info@mch.si
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mikal le DIF – za učiteljico telovadbe.
A ni mi žal, da je sedaj tako.«
Verjetno je ta občutek najbolj
pomemben pri delu, ki ga opravljaš
danes. Ne samo izpiti ter certifikati
– temveč komunikacija, vrednote,
osebni pristop… Drži?
»Eno brez drugega ne gre. Še posebej na našem področju dela ne.«
Je bila zaposlitev na CSD tvoja
prva?

Center za socialno delo nima čarobne palčke
»Si pa včasih zaželim, da bi jo imela,« pravi direktorica Centra za
socialno delo, Mirjana Kellner.
S centrom za socialno delo se v
življenju sreča več ali manj prav
vsak posameznik. Skozi vrata centra prihajajo ljudje z različnimi

zgodbami. Tudi hrastniški center pri tem ni izjema. Od prijetnih, ko načrtujejo družino, do
precej bolečih – ko se soočajo

z družinskimi težavami, izgubo službe in predvsem izgubo
človeškega dostojanstva.

Za vrati centra je v Hrastniku redno zaposlenih 7 žensk. Z veliko
začetnico. Prav vsaka med njimi ima
poleg strokovne usposobljenosti tudi
izrazit čut za sočloveka. Premorejo
toplino, razumevanje in sočutje. Tisto, kar poleg strokovnega dela šteje
največ. Čuti se, da se med seboj razumejo. Da delo opravljajo ne samo z
veseljem, temveč s poslanstvom pomagati. Prispevati k razvoju. Zgodbe,
ki jih poznajo, segajo od prijetnih pa
vse do takšnih, ki tudi njim pustijo
globok pečat na duši in kakšno rano
na srcu.

stolček. Gre za veliko odgovornost –
ne glede na področje. Kadar pa je to
področje tako celovito vezano na ljudi
in za ljudi, pa je odgovornost še toliko
večja. Varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, materialne pomoči, socialnovarstvene storitve ter različne
koordinacije z drugimi organizacijami
so le del nalog, ki jih opravlja CSD
Hrastnik.

»Šola je poleg osebnostnih lastnosti
le osnova. Pogoj. To je vse. Za dobro strokovno delo potrebuješ še
strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva in strokovni izpit s področja upravnega postopka.
Poleg res veliko izobraževanj in posvetov imam opravljeno tudi šolo za
družinskega mediatorja ter šolo za
vodenje socialno-varstvenih zavodov.
Slednja šola ima evropski certifikat,
kar pomeni, da bi lahko kandidirala
za direktorja javnega socialno-varstvenega zavoda v katerikoli evropski
državi. Niso pa izobraževanja vse.
Občutek za delo z ljudmi je izjemno
pomemben.«

Ko sem za pogovor z direktorico
centra vstopila skozi vrata, me je
pričakalo prijetno vzdušje. Morda se
komu, še posebej glede na medijske
prispevke in skoraj vedno kritičnim
tonom, s katerimi obravnavajo delo
na socialnem področju v Sloveniji,
zdi malo verjetno, da lahko na centru
vladajo sproščenost, prijaznost in res
topli nasmehi. V Hrastniku je tako.
Prepričana sem, da ima vsaka posameznica za to svoj del zaslug. Še posebej pa direktorica CSD Hrastnik, Mirjana Kellner. Pri vodenju gre namreč
veliko več, kot le sesti na direktorski
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Da razbijemo kakšen mit o CSD ter
da vam Mirjano predstavimo tudi
z bolj zasebne plati, se nam je zdel
najprimernejši pogovor z njo osebno. Mirjano pozna v Hrastniku verjetno prav vsak. Osebno se Mirjane
spomnim še iz gimnazije v Celju, ki
sva jo obiskovali, zato sva klepetali
sproščeno, na ‘’ti’’, kot temu radi
rečemo. Vem, da je zanimiva in prijetna sogovornica, med samim pogovorom pa gladko priznam, da je v mojih očeh še malce bolj zrasla. Zakaj?
Berite dalje.
Si direktorica majhnega CSD v Sloveniji. Če velikost vežemo le na
število prebivalcev v občini. Je dala
šola dovolj znanja za opravljanje
del nalog vodje CSD?

Da boš delala z ljudmi, si vedela že
zelo kmalu. Ko si bila stara sladkih
18 let, kaj je prevladalo za vpis na
fakulteto za socialno delo?
»Instinkt. Profesorji in osebje na
fakulteti. Moja prva izbira je bil
namreč študij sociologije in geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na
drugem mestu pa Fakulteta za socialno delo. Sprejeta sem bila na obe,
toda prijaznejši dostop, dobra komunikacija ter odlično vzdušje na hodnikih je prevladalo. Morda me je bolj
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»Ne. Pripravništvo sem opravljala
na RTH. Danes bi temu rekli v ‘’zlatih
časih’’ (smeh). Po dobrih dveh letih
je bilo zaradi vsem znanih razmer
potrebno iskati drugo zaposlitev.
Sprva mi je bilo malce hudo, kolektiv
je bil krasen. Prijavila sem se za vzgojiteljico na osnovni šoli s posebnimi
potrebami v Hrastniku, to delo opravljala kratek čas, nato pa leta 2002
vstopila skozi vrata CSD Hrastnik kot
strokovna delavka za področje otrok
in mladostnikov. Leta 2004 je v pokoj odšla prejšnja direktorica, gospa
Vera Šivec. Z mladostno zagnanostjo
in lahko rečem da tudi pogumom
sem se prijavila na delovno mesto
vršilke dolžnosti direktorice centra,
saj na prvem javnem razpisu nihče
od kandidatov ni ustrezal pogojem. V
pol leta na delovnem mestu v. d. sem
imela priložnost spoznati tako delo
kot funkcijo, zato sem se odločila prevzeti reden mandat. In tako sem ravno 01. junija pričela s svojim tretjim
mandatom vodenja.«
Iskrene čestitke ob tej priložnosti,
mimogrede.
»Hvala. Upam, da ni zadnji, saj menim, da lahko na tem mestu naredim
še veliko.«
Kako so pričakovanja, ko si z delom
pričela, drugačna od realnosti?
»Šolska znanja ti dajo neko teorijo,
splošno znanje, praksa ter strokovno
izobraževanje širino ter poglobljeno
znanje, osebnostni razvoj pa prepotreben ‘’dotik’’ za delo z uporabniki. Rešitve je namreč potrebno iskati skupaj. Rada bi poudarila, da je
Slovenija kljub nekemu splošnemu
nezadovoljstvu še vedno socialna
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država. In posebej
želim poudariti, da
je Občina Hrastnik
zelo socialna občina.
Resnično bi želela
poudariti, da glede na
izmenjavo izkušenj
z drugimi centri in
službami lahko s
ponosom rečem, da
je naša občina občina
s posluhom za prav
vse svoje občanke in
občane. Še posebej
na področju socialnega varstva.«
Gotovo je kaj v organizaciji, kar pa bi
želela, da je bolje.
»Seveda je. Da bi lahko okrepila kader.
Pa žal ne gre. Število
redno zaposlenih na centru določa
ministrstvo. Na žalost je glavno vodilo za določanje števila zaposlenih
število prebivalcev v občini oziroma
velikost občine ter proračunska
sredstva, ki pa so vsako leto nižja.
Merilo niso socialne stiske ali pa
število uporabnikov centra. To je
zame osebno precej boleča točka –
verjetno predvsem zato, ker nanjo
nimam nobenega vpliva. Vsako leto
nam dodajajo nove naloge, ki so
zahtevnejše in obsežnejše. Zaenkrat
z ekipo res odličnih sodelavk še zmoremo, krčenje ekipe pa bi pomenilo
hudo strokovno podhranjenost. To si
želim, da vsaj ostane, kot je – če že ne
morem razširiti redne ekipe.«

CSD Hrastnik po pogodbi z
Občino Hrastnik poleg rednih
del in nalog, določenih z Zakonom o socialnem varstvu,
opravlja še dodatne naloge:
Podeljevanje enkratnih denarnih
socialnih pomoči za nakup šolskih
potrebščin
Podeljevanje enkratnih denarnih
socialnih pomoči za ozimnico
Podeljevanje subvencije
(brezplačnih) kosil

Katere pa so najpogostejše težave,
s katerimi se soočate strokovne
delavke na CSD Hrastnik? Kako v
praksi zgledajo težave jeznih in nezadovoljnih uporabnikov?
»Vsi si želimo povedati, kaj nas ‘’tišči’’.
Vsi imamo do tega pravico. Lahko
rečem, da smo na centru vse visoko
usposobljene za delo z vsemi paletami čustev in reakcij, ki jih ljudje premorejo. Tukaj smo, da jih spremljamo
praktično skozi celotno življenje, od
rojstva do smrti. Tisti skrajni primeri
nezadovoljnih uporabnikov so tako
redki, toda tudi jezo razumemo in
jo do neke mere tudi toleriramo, če
se lahko tako izrazim. Poslušanje,
poslušanje in poslušanje je zlato
pravilo. Ko pa prvi naval kakšnih neg-

Predavanja učencem osnovne
šole (preventivni program, droge,
problematika nasilja)
Preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava
poročil za uveljavljanje drugih
pravic
Izdelava socialnih poročil in mnenj
za kritje pokopa s strani občine
Sodelovanje z občino na različnih
področjih z vsebino socialnega
varstva
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ativnih čustev mine, pa pričakujemo
konstruktiven pogovor in razumno
predstavimo pomoč, ki je na voljo. Vsi
si zaslužimo spoštovanje, sleherno
živo bitje. Zato ga pričakujemo tudi
na drugi strani. Res skrajni primeri,
ko pred kakšnim nekontroliranim navalom negativnih čustev zaprosimo
za pomoč policije, se zgodijo morda
enkrat ali dvakrat letno.«
Ali število uporabnikov storitev
CSD v Hrastniku narašča?
»Da. Narašča tako število pravic iz javnih sredstev, kot tudi samo število
uporabnikov, saj CSD, kot sem že
povedala, prevzema vse več novih
nalog. Lahko pa rečem, da naraščajo
tudi pričakovanja do kvalitete storitev.
Samo primer, če bralci želijo številko –
v letu 2014 je CSD Hrastnik obravnaval 12.233 vlog za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev. Zelo pomembno
– vse so bile obravnavane in rešene
pred zakonskim rokom. Če povem
laično – to so samo vloge za različne
denarne prejemke (otroški dodatki,
denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, državna štipendija, subvencije in znižana plačila ipd.). Tukaj
niso zajete kompleksne strokovne
naloge – varstvo otrok in družine,
skrbništva, varstvo odraslih, prve socialne pomoči in še bi lahko naštevali.
Naše delo je res zahtevno, uporabniki
pa tudi.«
Kaj so najtežje naloge, s katerimi
se srečujete na CSD?
»Zagotovo vsa področja, kjer so
vpleteni otroci. Razen, ko skupaj z
bodočimi starši urejamo področje
porodniškega varstva in nege otroka (smeh). To so lepi trenutki, ko si
mladi ustvarjajo družino. Vse ostale družinske težave, s katerimi
se srečujemo, pa … Saj veš, kaj
pravijo. Vse srečne družine so si
podobne. Vsaka nesrečna družina
pa je nesrečna po svoje. Nasilje,
alkoholizem, razveze partnerskih
skupnosti, obravnava mladoletnih
otrok v prekrških in kaznivih dejanjih, obravnava oseb s težavami … Kaj
naj rečem. Vsaka težava je težka in
zahtevna po svoje, vsaka zgodba je
drugačna in vsi akterji v teh zgodbah
so ranljivi drugače. Zato resno pris-
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topimo k vsaki nalogi, vse obravnavamo z veliko energije in empatije.«
Nosite zaposlene zgodbe domov,
vam ponoči ne pustijo spati?
»Tudi. Hrastnik je majhna občina, kar
pa jaz štejem v velik plus. To nam
omogoča boljši vpogled v kakovost
življenja občank in občanov. Morda se
komu zdi, da je to minus, toda zagotavljam, da ni skrbi. Delo strokovnih
delavk na CSD Hrastnik je izjemno
visoko strokovno, vse obravnave so
zaupne in naše prvo načelo je vedno
pomagati. Veš, drobni uspehi so v
socialnem delu zelo pomembni. In
to, da je center dostopen vsem, si
štejem v velik uspeh. Naša vrata so
odprta. Seveda imamo rade, da redne
opravke občanke in občani urejajo v
času uradnih ur, toda za izjemne in
nujne stiske nimamo nikdar zaprtih
vrat. Tudi to, da je vzdušje v ekipi res
odlično, je dokaz, stvari tečejo dobro. Sodelavke so mlade, zagnane,
strokovne in kar je pomembno, res s
srcem pri svojem delu. Skratka – nikogar ne pustimo pred vrati.«
Sama dekleta, torej. Je socialno
področje izrazito ženski poklic?
»Bi zatrdila, da ja.«
Kakšne naloge opravljaš ti kot direktorica centra?
»Poleg vodenja opravljam tudi strokovne naloge prve socialne pomoči,
varstva otrok in družine, urejanje
odnosov v družini in podobno.
Vključim se tudi v prav vse strokovne
naloge, ki so kompleksne in zahtevajo
poglobljeno obravnavo. Opravljen
imam tudi izpit za družinskega mediatorja.«
Kako pa CSD sodeluje z ostalimi
organizacijami – vladnimi in nevladnimi?
»Veliko sodelujemo z dobrodelnimi
organizacijami, društvi in posamezniki. Karitas, Rdeči križ, Mladinski center Hrastnik, Anina zvezdica, društvo
upokojencev, javni zavodi v občini
… Tukaj morda pride na plan moja
osebna vrednota. Visoko namreč
cenim pravičnost. Zato zelo vztrajno

Uradni dnevi in ure, ko se
posluje z uporabniki CSD

Ponedeljek
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Sreda
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Petek		
8.00 – 12.00
V primeru nujnih ukrepov
(nasilje, PSP, intervencije …) je
pomoč dostopna ves delovni
čas. Izven delovnega časa
deluje interventna služba, ki
ima sedež na CSD Domžale. V
času neuradnih ur na centru
izvajajo strokovno in administrativno delo, vnos podatkov
v informacijski sistem, imajo
timske sestanke in strokovne
time, opravljajo delo na terenu
ter druge naloge in krizne
situacije.
orjem ledino na tem področju, da
so sredstva, materialna ali denarna,
iz vseh organizacij razdeljena, kar
se da, pravično. Da sistem ne deluje
po načelu, da več dobijo prvi ter najbolj iznajdljivi, temveč enakovredno
ter tisti najbolj potrebni pomoči. To
sodelovanje in koordiniranje ni vezano izključno na CSD, ga pa zelo
podpiram in zelo sem vključena vanj.
Delovanje vseh, predvsem nevladnih
organizacij, skupaj z javnimi zavodi
bi zelo dopolnilo in okrepilo mrežo,
kamor se lahko občani obrnejo po
pomoč.«
Kakšni so načrti za delo CSD v prihodnosti?
»Ministrstvo že več let obljublja reorganizacijo centrov. Vemo za načrt,
kakšen pa bo in kdaj bo – pa ne.«
Državljani o
poslušamo že
ice s področja
državljanov še
se mi zdi.

tej reorganizaciji
več let. Na novsociale je večina
posebej pozorna,
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V letu 2014 je CDS sodeloval v
več kot 20 dobrodelnih akcijah z
različnimi društvi, organizacijami in
posamezniki (Karitas, Anina zvezdica, posamezna podjetja in posamezniki). Izpostaviti gre prireditev
Božiček za en dan, ko so v zaposlene na CSD povsem prostovoljno
pripravile prireditev z obdarovanjem 140 otrok. Posebno pozornost

»Za to verjetno nisem pravi sogovornik. Osebno si želim, da bi centri
obdržali svojo samostojnost, dostopnost uporabnikom ter delovanje v
lokalnih okoljih, kjer uporabnike poznamo, se z njimi srečujemo in z njimi
živimo. Prednosti združevanja centrov osebno vidim le v tem, da bi imeli
skupno tehnično in računovodsko
podporo. Medtem ko strokovno
delo, delo z uporabniki, poznavanje
lokalnega okolja, zaupanje, ki si ga
gradimo z uporabniki ter predvsem
bližina in dostopnost CDS – to jaz vidim kot velike prednosti. Kaj pa bo …
je pa dejansko v rokah višjih institucij.
Karkoli pa bo, pa lahko zagotovim, da
se bomo tako jaz osebno kot celotna
ekipa zaposlenih na CSD Hrastnik še
naprej srčno trudili delovati v dobro
uporabnikov.«
Glede na to, da se vsak dan
srečuješ tako z lepimi kot s težkimi
zgodbami posameznikov in družin
– te lahko še kdaj kdo ali kaj preseneti?

Mirjana osebno in
zasebno
Med pogovorom sva se dotaknili
tudi osebnih tem. Vrednot, v katere
verjame, strahove, s katerimi se
sooča in željami za prihodnost. Po
pogovoru z njo in kolikor jo osebno
poznam s kakšnega teniškega
piknika, lahko mirno zapišem, da
je rojena za to delovno mesto. Je
natančna, na njeni lestvici vrednot si po vrsti sledijo poštenje,
pravičnost, delavnost, zaupanje,
točnost ter spoštovanje dogovo-
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namenjajo tudi varstvu starejših in
sodelovanju z društvom upokojencev Hrastnik v projektu Starejši za
starejše. Kadar člani društva zaznajo težave na terenu, obvestijo
CSD, kjer potem strokovno pristopijo k obravnavi in pomoči, če je
le-ta potrebna. Sodelovanje je torej raznoliko in zajema vsa socialna
področja ter družbene skupine.

»Žal – da. Morda me najbolj presenetita ošabnost in vzvišenost. Tako pri
posameznikih kot pri kakšni državni
instituciji. To, da imajo na nekaterih
področjih občutek večvrednosti,
me vedno znova hkrati razžalosti in
razjezi. V ustanovah, kot so zdravstvo
ter sodstvo, bi morali imeti najmanj
tako visoke kriterije do vseh uporabnikov, kot jih imajo zase. Se pravi
– vodilo naj bi bilo, da so vsi deležni
obravnave, kot bi si jo sami želeli.
Upam si trditi, da tako pristopamo
k delu tako jaz osebno kot vse moje
sodelavke. In to marsikje pogrešam.«
Kaj pri sebi najbolj ceniš?
(Po tehtnem premisleku): »To, da se
nikdar ne odločim ‘na prvo žogo’’.
Da vedno poslušam vse vpletene
plati, nikdar si ne mnenja ne končne
odločitve ne ustvarim na podlagi
prvih vtisov, besed ali celo predsodkov.«
Kako pomembni so nazivi, ki jih

rov. Je odlična organizatorka in
ima izjemno rada red. Visoko ceni
družino – je njeno zatočišče, njen
pristan ter njena prva prioriteta.
S ponosom govori o svojih treh
moških. Je namreč žena in ponosna
mamica 14- in 18-letniku. Njen
ventil za sproščanje in nabiranje
nove energije so tenis, sprehodi in
smučanje, ceni pa drobne trenutke
z možem ob kavici in tortici.
V Hrastniku živi izjemno rada in
pravi, da tudi če bi zadela na Lotu,
ga ne bi nikdar zapustila. Materialne dobrine ji ne pomenijo prav

pridobijo ljudje?
»Ne veliko. Noben naziv direktorja,
vodje ali doktorja znanosti ne pomeni
veliko brez pravih vrednot in osebnostne integritete.«
Česa te je tvoje delo najbolj
naučilo?
»Da se vsak lahko znajde v stiki. Tudi
jaz. Ne delam si nobenih utvar. Vse,
kar se zgodi ali se je zgodilo uporabnikom CSD, se lahko zgodi tudi meni
ali mojim najbližjim. Pri tem bi si, kot
rečeno, želela poštene obravnave ter
oseben, topel in pristen človeški odnos. To, da ljudje na naš center prihajajo vse pogosteje in lahko rečem,
vse rajši, smatram kot velik pokazatelj
zaupanja v naše delo ter veliko pohvalo.«
Za konec naj zapišem, da je Mirjana
posebna ženska. Odločna in mehka hkrati. Delovne izkušnje so ji
dale prepotreben pogled na realen
svet. Mladim, ki bi se odločali za ta
poklic, svetuje, naj bodo v prvi vrsti
iskreni do sebe, saj delo z ljudmi in
za ljudi zahteva celega človeka. Poleg
tega so na tem področju zares slabe
možnosti zaposlitve, zato bodo uspeli
le najbolj srčni, vztrajni in pošteni. Kar
pa je po svoje tudi dobra selekcija
poklica na socialnem področju.

Mojca Lavrič

veliko, najbolj strah pa jo je izgube
zdravja pri svojih najbližjih ter
kakšne vojne. Če bi lahko uresničila
sanje, bi naši Sloveniji dala voditelja, ki ima moč, a je hkrati poštena
in pravična oseba. Ne sanjari rada
– njena prednost je njen realen
pogled na svet. Ni ne črnogleda in
ne pretirano optimistična. Ne mara
fotografiranja.
Odgovorila nam je še na nekaj vprašanj, ki odkrivajo njeno
odločnost, ranljivost in preprosto
človeško toplino hkrati.
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Monika
Rožej druga
v Münchnu

Zmajeva
luknja je
zaživela
Prvi obiskovalci so v četrtek, 4. junija
na Dolu pri Hrastniku, vstopili skozi
vrata prve zasavske bukvarne. Ideja
je postala resničnost in ozirajoč se na
množičen obisk na dan odprtja, bo
zgodba Zmajeve luknje postala del
zasavske vsakdanjosti.
Približno 700 knjig je zaenkrat na
voljo obiskovalcem, vsak dan pa kdo
prinese še kakšen dodaten paket.
Podarjene knjige lahko menjate za
tiste, ki so že na voljo. Prav tako lahko
knjige domov odnesete za simbolični
prispevek, s katerim bodo člani
društva Rast pokrivali stroške prostora in dejavnosti, ki se bodo odvijale
v bukvarnici.
Zmajeva luknja je projekt pridnih rok
članov društva Rast, požrtvovalnih
prostovoljcev in dobrovoljnih lokal-

V programu odprtja bukvarnice so nastopili: Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje,
Marjetka Kršlin, Zasavski godalni orkester Poco meno mosso (na fotografiji). Foto:
Andrej Uduč

nih podjetij, ki so na pomoč priskočili
s podarjenim materialom za obnovo prostora. Za vse prijatelje knjig
in kulturnih dejavnosti bodo vrata
bukvarne odprta ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih od 8. do 14. ure, ob
sredah in petkih od 14. do 20. ure ter
vsako 1. in 3. soboto v mesecu od 8.
do 12. ure.

ca knjig, temveč predvsem prostor za
druženje, ustvarjanje in zabavo. Člani
društva bodo pripravljali delavnice,
krožke, jezikovne tečaje, zabavne
večere ... Zato je v Zmajevi luknji
dobrodošel vsakdo in vedno, če so le
odprta vrata – tudi izven delovnega
časa. Se vidimo, kajne?

Zmajeva luknja pa ni le izmenjevalni-

Neža Šabanovič Grmšek

Koncert Moškega
pevskega zbora
Hrastnik
V četrtek, 9., in v petek,
10. aprila, so člani MoPZ
v hrastniškem delavskem
domu pripravili letni koncert. Dvorana je bila v obeh
dneh napolnjena do zadnjega kotička, obiskovalci pa
so lahko prisluhnili narodnim pesmim, partizanskim
priredbam ter priredbam
različnih ansamblov. Za
glasbeno spremljavo so
poskrbeli Žiga Draksler na
harmoniko, Štefan Kajič
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Med 13. in 15. marcem je na Visoki šoli za
glasbo in gledališče München potekalo
mednarodno citrarsko tekmovanje Ernst
Volkmann – Prei, ki se ga je udeležila tudi
Monika Rožej iz Turja, od leta 2013 študentka
citer na Mozarteumu v Salzburgu. Med 46
udeleženci, ki so prihajali iz Nemčije, Avstrije, Italije in Slovenije, je v kategoriji od 19 do
32 let prejela drugo nagrado.

na ritem kitaro ter Janez
Hameršak na bas kitaro.
Kot gosta sta nastopila Valentin in Valerija Zaplatar iz
okolice Boštanja, ki delujeta pod imenom Duo Val,
za smeh pa so s skečem
poskrbeli pevci, na čelu z
Jožico Hriberšek. Zbor že
vrsto let vodi zborovodkinja
Mateja Škorja, program pa
je povezovala Nina Pader.
Fanči Moljk
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Legenda med
odvetniki je tudi
pisatelj
Dr. Peter Čeferin je odvetnik z
najdaljšim stažem v Sloveniji. Sodi
med najbolj uveljavljene in prepoznavne odvetnike. Lahko bi rekli,
da je njegovo ime obveljalo tudi v
pregovornem besedišču našega jezika. Ljudje ga omenjajo v stilu: »Tale
stvar bi bila pa že za Čeferina ...« Ali:
»Tole bi pa samo še Čeferin rešil ...«
Na kratko: velja za pojem vrhunskega
odvetnika. Kljub vsem superlativom je
ta sicer šarmantni gospod ostal preprost, neposreden, človeško topel,
iskriv in duhovit človek. O tem smo
se lahko prepričali v četrtek, 2. aprila
2015, ko je gostoval v Knjižnici Antona Sovreta, kjer sta se z Orlandom
Uršičem, predstavnikom založbe Litera, pogovarjala o zgodbah iz knjige
Valat in Moje zgodbe – to sta knjigi po
prvencu Moje odvetniško življenje.
Poleg ljubezni do pisanja, za katerega
ima končno dovolj časa, se ukvarja
še s športom, rad pa tudi potuje. Še
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vedno je v rednem
delovnem razmerju
Odvetniške družbe
Čeferin v Grosupljem, kjer tudi živi.
Kot mladenič je bil
upornik, pretepač,
katastrofa za starše,
kot se je izrazil.
Večkrat se je znašel
v zaporu z nesrečniki na dnu naše
družbene lestvice. »Ugotavljam, da
je bila to zame dragocena izkušnja,«
pravi. »V številnih kazenskih postopkih imam več razumevanja za te ljudi
– vsak ima svojo zgodbo, ki ga je pripeljala do določenega prestopka. …«
Zgodbe so nadvse duhovite in
iskrene, ki jih podkrepijo še čudovite
stripovske ilustracije priznanega
Izarja Lunačka. Seveda je tekla beseda v Knjižnici Antona Sovreta tudi o
aktualni situaciji sodstva. »Oprostilna sodba je danes v Sloveniji po

večinskem
mnenju
pravosodna
napaka. Uspešnost sodnika se meri
s hitrostjo njegovega sojenja, zato
smo priče ekspresnim obsodilnim
sodbam....« Kasneje so v razgovoru
vprašali dr. Čeferina, če smo pred
zakonom vsi enaki. Za primerjavo je
navedel spraševalec primer, ko sta v
istem procesu dva obsojena in v zaporu, eden pa na prostosti (JJ seveda).
Dr. Čeferin je odgovoril, da teoretično
smo enaki pred zakonom, praktično
pa ne. Tisti, ki je bogat, si lahko
privošči boljše odvetnike in boljšo obrambo.
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V pogovoru je večkrat poudaril, da
sta v pravosodnih poklicih potrebna
poleg izobrazbe in izkušenj še neodvisnost in pogum. »Prestrašenih ljudi
ne rabimo,» je prepričan. Mnogi se
bojijo, da bi izgubili razne ugodnosti
in se zato bojijo odločati. Naš gost
je predstavil tudi zadnjo knjigo Moje
zgodbe (Litera 2014), ki jo je posvetil svojim imenitnim prednikom,
staršem, pokojni ženi Ani, zdajšnji
življenjski sopotnici Riji in potovanjem. Zgodbe so pospremljene s pismi in fotografijami z vsemi odlikami
pisanja prvih dveh knjig.
Obiskovalcem je razložil tudi svoje
gledališko udejstvovanje, o katerem
so ga spraševali. »Pravzaprav je na

začetku moje poklicne kariere kazalo,
da bom pisal,« je razložil. «Ukvarjal
sem se z novinarstvom, napisal pa
sem tudi dve satiri, ki jih je uprizorilo Mestno gledališče ljubljansko
leta 1963 - Srečka in Pridržanje do
streznitve. Leta 2012 pa sem sodeloval v gledališki predstavi Bertolta
Brechta Odločitev v Mukdenu v režiji
Matjaža Bergerja. Ker nisem utegnil
igrati na odru, so mojo vlogo posneli
in jo med predstavo predvajali ...«
Povezovalec Orlando je dvakrat najavil člane skupine Trio Tori, sicer
prekaljene Orleke. S svojim nastopom so navdušili tako oba gosta
kot tudi obiskovalce. Zaigrali so tri
skladbe – avtorska dela Jureta Torija,

Hrastnik
znova oživel
Lucija, prostovoljka:

Festival je boljši iz leta v leto.
Udeležujem se ga približno tri
leta in tudi letos je postregel
z nekimi novimi vsebinami, ki
so bile drugačne od prejšnjih
let. Mislim, da je vrh dosegla
ognjena predstava, saj je bila

Dr. Peter Čeferin je izjavil, da je vesel,
ker je prišel v Hrastnik, saj izjemno
ceni našega rojaka Antona Sovreta.
»S svojimi prevodi mi je že v mladosti
približal antično literaturo, ki sem jo
spoznaval tudi kot dijak nekdanje
Klasične gimnazije v Ljubljani. Osem
let smo se učili latinščino in štiri leta
tudi staro grščino. Prvih sto verzov
Iliade smo morali znati na pamet v
originalu in vam jih lahko recitiram še
danes.« Gotovo bo kdaj spoznal tudi
Šavno Peč, rojstno vas našega rojaka.
			

res nekaj posebnega. Všeč mi
je tudi, da se festival čedalje
bolj seli na prosto. Dogajanje
na ulicah je bila namreč ideja
že nekaj časa, a šele letos se
mi zdi, da je ta ideja zares
zaživela.

Priden možic
theatre:
Sodrga
metniški
vodja street
festivala
Branko
Potočan že trinajsto leto vztraja,
Predstava Sodrga je predvsem predstava ognja. Gledalce fascinira z
jena
treba
Hrastničanom
ponuditi
kvalitetno kulturno produkcijo.
videz nenadzorovanimi ognjenimi efekti, ki prizorišče spremenijo
otografija:
v ognjeniBranko
inferno, Klančar)
vse to pa je podkrepljeno z glasbo legendarne hard
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Suzana,
obiskovalka:
Društvo
marionetno
gledališče
Jurček:Potočan
Butalci že trinajsto leto
Umetniški
vodja festivala
Branko
Butalci kupujejo pamet, širijo cerkev in iščejo zmaja za svoj grb.
vztraja,
da je treba Hrastničanom ponuditi kvalitetno kulSpoznali smo še vaškega policaja in strašnega razbojnika Cefizlja.

Vse, kar smo si ogledali,
se nam je zdelo zelo v
redu. Škoda samo, da ne
pride več ljudi.

Od 28. do 31. maja je v Hrastniku potekal že trinajsti zaporedni
festival Rdeči revirji. Znova je postregel s kar nekaj novostmi, kot
že prejšnji dve leti pa se tudi letos selil še v Trbovlje in Zagorje.
Sodelujoče in obiskovalce smo povprašali o njihovem mnenju
glede festivala, letošnjega programa in novosti.

Priden možic
streetfestivala
theatre: Branko
PočivajtePotočan
v miru (foto:
Branko leto
Umetniški
vodja
že trinajsto
Klančar)

Goran Završnik,
nastopajoči:

Kristina in
Tadej,
obiskovalca:

8

Za prostovoljstvo na
Rdečih revirjih sem se
odločil, ker lahko pomagam drugim in spozna-

vam nove osebe. Letos
sem na primer spoznal
Gorazda Žilavca. Najbolj
od vsega mi je bila všeč
ognjena točka.mi zdi, da
je ta ideja zares zaživela.

Fanči Moljk

Umetniški vodja
festivala
Branko
Potočan
že trinajsto
Umetniški
vodja
festivala
Branko
Potočan
že
leto vztraja, da je treba Hrastničanom ponuditi kvalitettrinajsto
leto vztraja, da je treba Hrastničanom
no kulturno produkcijo. (foto: Branko Klančar)

core skupine 2227.

Matic,
prostovoljec:

vrhunskega harmonikarja. Zasanjane melodije s francoskim melosom,
nekoliko podobne šansonom ...

Pri Rdečih revirjih je
najboljše to, da lahko
doživiš mesto, ulično
dogajanje. Da se za razliko od ostalih stvari
nekaj dogaja zunaj, na
odprtem. Tega sicer v
Hrastniku ni in je zelo
dobrodošlo. Gre za
zelo kvalitetno preživet
prosti čas. Ljudje imamo namreč čedalje
manj časa za druženje
s prijatelji ter uživanje

Sem prihajamo že kar nekaj let. Gre
za lokalni festival, ki pa po promociji
in nastopajočih, ki jih skupaj zbere
Branko Potočan, močno presega
samo meje lokalnega. Kar je pri tem

Branko Potočan,
Brdnik:
Solo za
dva – Tudi
počasi se let
Umetniški
vodjaMarko
festivala
Branko
Potočan
že trinajsto
daleč pride, kaj šele če bi stekli (foto: Branko Klančar)

festivalu izredno pozitivnega, je to, da
ne pristaja na kompromise v smislu
˝dajmo program čimbolj skomercializirati, da bo obisk večji˝, temveč programski vodja ostaja pri začetni ideji
– festivalu scenskih umetnosti. Osebno se mi je zdela zelo pomembna
okrogla miza o industrijski dediščini,

saj se tudi naša skupina Priden možic
letos največ ukvarja s to temo. Tudi
nasploh se meni osebni zdijo najboljši
lokalni festivali, ki uporabljajo mestno
infrastrukturo in ne gradijo posebnih
odrov, a žal le-ti čedalje bolj izginjajo. Ali pa je – upam – to samo moj
občutek.

v kulturnih prireditvah.
Nekaj povsem novega
je bil Red district v organizaciji Mladinskega
centra, saj je za mesto, kot je Hrastnik, to
res velika zanimivost.
Odlična je bila tudi premiera lutkovne skupine
Jurček, saj zmeraj znova presenetijo. Otroci
so zelo zadovoljni,
posledično pa seveda
tudi starši. Imajo vrhunsko, zelo dodelano
sceno ter tudi celotno
predstavo.
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Rdeča četrt
v Hrastniku
Številni Hrastničani so bili nemalo
presenečeni že v soboto 23. maja,
ko so na oknih Mladinskega centra Hrastnik, osvetljenih z rdečimi
neonskimi lučmi, zagledali mične
Ples ob melodijah slovenske popevke. Skupina Veter s člani zasedbe izpred štiridesetih let in K’r en bend. (foto: Branko Klančar)

Mojca Ulaga,
koordinatorica festivala:

Novost v letošnjem letu je povezanost z Mladinskim centrom. Prvič
nam je uspelo organizirati ˝festivalsko kuhinjo˝, kjer so se lahko
okrepčali organizatorji in nastopajoči,
s čimer so bili vsi zelo zadovoljni. Velika pridobitev je tudi stanovanje za
naše tehnike. Glede same vsebine

pa se mi zdi, da je letos ponudba
zelo široka (tudi v Trbovljah in Zagorju), kot novost bi izpostavila okrogle
mize in ulično galerijo. Zdi se mi, da je
festival namenjen spodbujanju lokalnega okolja, da začuti svoje potrebe,
ki prej morda niso bile zaznane ali
artikulirane. Tako bi na primer ples
na Dolu lahko postal stalnica med
občani. Veseli smo tudi sodelovanja
s šolo, saj so se otroci udeleževali

delavnic, uprizorili pa so tudi svojo
lastno predstavo, vodili aerobiko in
na zaključku festivala kuhali za nas.
Prav tako se mi zdi pomembno, da
čimbolj izkoristimo zunanje prostore,
saj tako odpiramo in širimo festival.
Naša želja je le še malo večja kooperativnost občanov, saj bi radi, da smo
vsi skupaj ta festival. Festival namreč
pomeni praznovanje.

Emra, prostovoljka:

se mi zdijo nastopajoči v primerjavi z
lani še bolj zanimivi, predvsem so mi
všeč plesne točke.

Sodelovala sem že lani in se mi je
zdelo zelo zanimivo, zato sem se za
to odločila tudi letos. In ni mi žal, saj

Prostorska
Mateja Andraža
metniški
vodjaintervencija
festivala Branko
Potočan
Vogrinčiča v rovu jame Ojstro
trinajsto
leto
vztraja,
da
je
treba
(foto: Branko Klančar)

Miran Jerič, župan:

Festival se mi zdi vsako leto odličen.
Tudi 13. Rdeči revirji so imeli zelo
pester program, namenjen različnim
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gospodične v izzivalnih oblačilih. “Red
District v Hrastniku, kaj pa se dogaja?”
so se spraševali. Ustavljali so avto-

Od 28. do 31. maja je v Hrastniku potekal že trinajsti zaporedni
festival Rdeči revirji. Znova je postregel s kar nekaj novostmi, kot
že prejšnji dve leti pa se tudi letos selil še v Trbovlje in Zagorje.
Sodelujoče in obiskovalce smo povprašali o njihovem mnenju
glede festivala, letošnjega programa in novosti.

prepričljivo provokacijo, ki je
prav gotovo dosegla željeno
pozornost.” S sobotno akcijo
so na četrtkov dogodek, ki
je potekal po uradni otvoritvi letošnjega že trinajstega
mednarodnega festivala Rdeči
Revirji, privabili precejšnje
število
radovednežev.
Skrivnostna napoved dogodka
je obljubljala čutno doživetje,
kot ga v Hrastniku še ni bilo.
Po krajšem nastopu deklet na
oknih so obiskovalci vstopili v notranjost. Na njihovo veliko presenečenje
jih je namesto vročega nastopa najprej pričakal šokanten filmček o grozotah trgovine z ljudmi, potem pa še
okrogla miza na to temo. Medvešek
je pojasnil, da so obiskovalci priče
in hkrati sestavni del neke vrste
sociološkega eksperimenta. “Gre za
aktivno družbenokritično kampanjo
med letošnjim festivalom Rdeči Re-

Žigan Krajnčan: Želim zmagati (foto: Branko Klančar)

starostnim skupinam. Najbolj bi pohvalil okroglo mizo o industrijski
dediščini, prav tako mi je bila všeč celotna zgodba okrog trgovine z ljudmi,

tj. Red district. Vsako leto doživimo
nekaj novega, zato se že zdaj veselim
14. festivala.

mobile, trobili in fotografirali za naše
kraje nenavaden prizor. Nekateri so
dogajanje sprejeli z odobravanjem,
spet drugi so se zgražali.

Lara Jerkovič

“To je bil tudi naš namen”, pojasnjuje
direktor Mladinskega centra Hrastnik Jani Medvešek. “Želeli smo izvesti
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virji, s katero želimo tako v imenu
Mladinskega centra kot tudi v imenu
organizatorjev festivala prispevati
k osveščanju o tako pomembni in
pereči tematiki kot je trgovina z ljudmi.”

Direktor MCH je pojasnil, da so na
idejo prišli, ko so v angleščino prevajali gradivo o festivalu. “Rdeči Revirji
se prevedejo kot Red District in asociacija se je ponudila sama od sebe.
Vendar sama provokacija in instalacija brez vsebine ni smiselna, zato smo
ji dodali močno družbenokritično
sporočilo.”
Okrogla miza, na kateri so sodelovali
raziskovalka z mariborske univerze,
Hrastničanka, dr. Danijela Frangež,
vodja društva Ključ Katjuša Popovič,
novinar in raziskovalec Jurij Popov ter
dr. Iztok Šori, raziskovalec z Mirovnega inštituta, je po besedah organizatorjev dosegla svoj namen in obiskovalci so priznali, da gre za temo o
kateri vsekakor premalo vemo in o
kateri je vredno razpravljati. Strinjali
so se, da je ključno, da vsak izmed
nas prispeva svoj majhen kamenček v
mozaiku težavnega boja proti trgovini
z ljudmi, ki vsako leto uniči na tisoče
življenj.
Kampanja Red District se je nadaljevala tudi ostale dni festivala, in sicer z
informativno stojnico z gradivi o prepoznavanju in ukrepanju ob pojavu
trgovine z ljudmi. Na problematiko
je na provokativen način opozarjala
tudi prisilna prostitutka Barbara, ki je
bila kot prodajni artikel mimoidočim
“ugodno” naprodaj v kartonasti
embalaži (projekt je del osveščevalne
akcije, ki so jo pripravili v socialnem
marketingu Iz principa)
MCH
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
jejo pri različnih aktivnostih Rdečega
križa Hrastnik ter
drugih
humanitarnih akcijah ter dogodkih znotraj
Občine Hrastnik.

PRIZNANJA OBČINE HRASTNIK
Komisija za odlikovanja in priznanja
je tudi letos imela težko delo. Na
razpis za podelitev priznanj Občine
Hrastnik so prejeli 10 predlogov. Po
tehtnem premisleku so se odločili, da
predlagajo podelitev štirih priznanj,
občinski svet pa je na seji 20. maja
njihov predlog potrdil.
Na osrednji občinski proslavi, ki bo
v četrtek, 2. julija 2015, bo župan
podelil 4 priznanja, in sicer tri bronasta ter eno srebrno priznanje Občine
Hrastnik.
Srebrno priznanje bo prejela:
Gasilska zveza Hrastnik za delo in
uspehe na področju društvenih dejavnosti. Gasilstvo je povezano z najbolj
cenjeno človeško vrlino – humanostjo. Za dobrega gasilca so značilne
požrtvovalnost, pogum, nesebičnost
in pripravljenost pomagati v še tako
nemogočih razmerah. Vse te vrednote pomenijo, da jim sodobni čas in
odtujena družba ne more do živega.
Gasilska zveza v Hrastniku združuje
osem gasilskih društev, v katerih deluje 531 gasilcev in gasilk. Poleg zagotavljanja zaščite in reševanja za
občane in občanke Hrastnika pomaga Društvu upokojencev pri izvajanju
projekta Starejši za starejše, sodelu-

Bronasto priznanje bodo prejeli:
Viktorija Matekelj za delo in uspehe
na področju društvenih dejavnosti.
Viktorija Matekelj je aktivna članica
društva Sožitje Hrastnik. Kot pionirka
delovanja na področju posebne skrbi
za osebe z motnjami v duševnem razvoju je začela z vključevanjem oseb v
vse življenjske oblike izobraževanja in
usposabljanja za čim bolj neodvisno
življenje in delo na ravni Zveze Sožitje
in tudi na lokalni ravni v društvu. V
Hrastniku je uvedla redne oblike
učenja plavanja pod strokovnim vodstvom učitelja in na tem področju je
društvo Sožitje eno redkih društev
v Sloveniji, ki ima plavanje za redno
dejavnost društva. Povezovala se je
z drugimi društvi v Sloveniji, v katerih
je seznanjala z novimi praksami ter
jih prenašala v društveno dejavnost.
Aktivna je tudi v Varstveno-delovnem
centru Zagorje in v Društvu invalidov
Hrastnik.
Cvetka Železnik za delo in uspehe
na področju društvenih dejavnosti.
Cvetka Železnik aktivno deluje v Prosvetnem društvu in Gasilskem društvu
Turje. Pod njenim mentorstvom ozi-

roma njeni režiji je bilo odigranih
veliko iger. Dramska skupina se je
udeležila tudi medobčinske revije
odraslih gledaliških skupin v Zasavju
in gostovala po sosednjih krajevnih
skupnostih v občini Hrastnik in izven nje. Kulturno življenje na vasi z
leti izumira, zato moraš imeti osebnost, ki je vztrajna in polna novih idej
ter želja, da uspešno izvede zastavljeno prireditev. Kot človek je Cvetka
Železnik vztrajna, poštena, skromna,
dobra sogovornica in sokrajanka.
Srečko Klenovšek za delo in uspehe na kulturnem področju. Srečko
Klenovšek je dolgoletni športni
delavec, entuziast. Svoje ljubiteljstvo je prenesel na področje knjižne
kulture. V osmih letih je napisal dve
knjigi. Prva je izšla leta 2006 ob obletnici začetka igranja košarke v Hrastniku in druga leta 2014. V slednji je
z naslovom 100-letni športni mozaik
Hrastnika, ki je za nas neprecenljiva,
opisana zgodovina dela, naporov ter
uspehov, naših športnic in športnikov
iz našega kraja.
Na osrednji prireditvi bo župan podelil
tudi županova zlata peresa učencem
osnovne šole, ki v letošnjem letu
zaključujejo šolanje na osnovni šoli in
so vsa leta končali s samimi peticami
ali pa so dosegli izjemne uspehe na
posameznih tekmovanjih.

Hrastnik med energetsko najbolj odmevnimi občinami
Občina Hrastnik se je uvrstila med
pet finalistov letošnjega natečaja za
energetsko najbolj odmevne slovenske občine v kategoriji srednje velikih
občin. Natečaj medijsko-založniške
hiše Energetika.NET je namenjen
občinam, ki se zavedajo energetsko
učinkovitega ravnanja in v tem vidijo
priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti. Prvo nagrado so prejele Občina Šentjur med
velikimi občinami, med srednjimi je
bila najboljša Občina Bled, med malimi pa Občina Brda.
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Iz obrazložitve lahko preberemo,
da si je občina Hrastnik uvrstitev
med najboljše zaslužila z naložbo v
rekonstrukcijo in energetsko sanacijo
vrtca Dolinca, ki je bila vredna skoraj
861.000 evrov. Poleg gradbenega
dela energetske prenove, ki je obsegala toplotno izolacijo strehe, obodnih zidov in tlakov ter zamenjavo
stavbnega pohištva, so prenovili tudi
strojni del zagotavljanja potrebne
toplotne energije z novo toplotno
postajo, sončnimi kolektorji za pripravo tople vode, vgradili pa so tudi
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PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

sistem prezračevanja z rekuperacijo.
Ocenjujejo, da bodo zmanjšali rabo
energije za 40 odstotkov. Drugi večji
projekt, ki še poteka, je energetska
prenova objektov Osnovne šole
narodnega heroja Rajka v Hrastniku
v višini skoraj 1,5 milijona evrov. Ko
bo prenova v celoti končana, naj bi
se raba energije za ogrevanje na leto
zmanjšala s 1235 MWh na 400 MWh.

UREJANJE MESTNEGA JEDRA: NOVI LOG
Gradbena dela na izvajanju ureditve
mestnega jedra na Novem Logu je izvajalec začel v mesecu aprilu najprej
na odseku od kegljišča do pešpoti proti Novem domu z vgradnjo meteorne
in fekalne kanalizacije, obnovo javne
razsvetljave, pločnika in cestišča. Po
dokončanju do faze grobega asfalta
in preusmeritvi prometa do športne
dvorane in objektov Novi Log 7 pa
so se začela dela odvijati
na najožjem delu ceste
med objekti Novi Log 7 in
stanovanjsko hišo Urbajs
ter odsekom do križišča
pri vrtcu Dolinca. Na tem
odseku se poleg občinske
infrastrukture v projekt
vključuje tudi Petrol Energetika z zamenjavo toplovoda.
Zapora ceste je usklajena z Domom starejših
Hrastnik in upoštevanjem
dostopnosti do športne
dvorane in trgovine Mercator. Zaključni sloj asfalta se bo vgradil po
dokončanju rekonstrukcije ceste na celotnem poteku od križišča pri vrtcu
Dolinca do pešpoti proti
Novem domu.

smiselno prenoviti v celoti,
z
nekaterimi
večjimi gradbenimi posegi
v
starejšem
delu šole, pa tudi v nadzidavi, ostrešju
in okolici. Zagotoviti bi bilo treba ustrezne komunikacije za gibalno ovirane, izvesti posamezne ukrepe z vidika požarnega varstva in energetske
sanacije.

Jeseni odločitev o novi šoli
na Dolu ali obnovi stare
Občina Hrastnik je marca na Fakulteti
za arhitekturo Ljubljana naročila izdelavo strokovnega mnenja o primernosti obstoječe šolske stavbe na
Dolu pri Hrastniku z vidika možnosti
izvedbe rekonstrukcije objekta v skladu z vsemi gradbenimi normativi in s
sodobnimi standardi ministrstva za
šolstvo.
Iz mnenja, ki ga je fakulteta izdelala
konec aprila, izhaja, da je stavbo šole
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V sklopu ureditve mestnega središča
je predvidena tudi ureditev pešpoti z
izvedbo novega stopnišča za navezavo objektov Novi Log 12 in 13 na
območje objektov Novi Log 7A in 7B
ter obnovo obstoječih stopnišč in
podestov zaradi dotrajanosti površin
vse do nivoja športnega parka in OŠ
narodnega heroja Rajka.

Projektno dokumentacijo je izdelal
Ozzing d. o. o. Trbovlje, izvajalec del
je AGM Nemec d. o. o. Laško, nadzor
izvaja Jože Lukmar. Dela bodo predvidoma dokončana do konca meseca
junija, če ne bo nepredvidenih zastojev. Pogodbeni rok dokončanja je
sicer do 30. avgusta.
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To pridobljeno mnenje je osnova
za naročilo idejnega projekta, kjer
bodo izvedene še dodatne preiskave
konstrukcijskih elementov zgradbe

(sondažne vrtine, sestava medetažnih
konstrukcij,..) in ob upoštevanju vseh
dejstev in šolskih normativov prikazana zasnova prenovljene šole, vključno
z oceno potrebnih vlaganj za izvedbo
prenove.
Idejni projekt s finančnim ovrednotenjem bo osnova za primerjavo
variante prenove oz. novogradnje
in za sprejem dokončne odločitve o
pristopu k naložbi, po predhodni pridobitvi mnenja pristojne službe za
investicije na Ministrstvu za šolstvo.
Vsi našteti dokumenti za sprejem
odločitve bodo izdelani do jeseni letos.
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s strehe telovadnice in do konca
počitnic namestila nova strešna
kritina Gerard. V skladu s predpisi in navodili se je izvedlo tudi
čiščenje objekta telovadnice, 5. maja
pa so se izvedle tudi meritve prisotnosti azbestnih vlaken v telovadnici.
Izvajalec meritev Zavod za varstvo pri
delu Ljubljana v poročilu ugotavlja,
da v telovadnici ni prisotnih delcev
azbestnega izvora. Telovadnica je od
11. maja dalje spet v uporabi.

Nadaljevanje energetske sanacije šole

Občinski razpisi

Energetska sanacija hrastniške šole
se, kot je bilo načrtovano, nadaljuje
s sanacijo trakta A in trakta D (šolska
telovadnica). V skladu s potrjenim
terminskim planom del, ki ga je izvajalec del AJM uskladil z občino kot
investitorjem in vodstvom šole, so se

Po sprejemu proračuna Občine
Hrastnik za leto 2015 so bili objavljeni in tudi že zaključeni javni
razpisi: za sofinanciranje športnih
programov v višini 81.570 €, za sofinanciranje programov v ljubiteljski
kulturi v višini 29.580 €, za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v višini
16.000 €, za dodeljevanje občinskih
denarnih pomoči – subvencije kosila
za obdobje januar 2015–junij 2015 v
višini 5.400 €, za dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja podjetništva

dela na telovadnici začela s postavitvijo gradbenega odra in zamenjavo
stavbnega pohištva sredi aprila.
Med prvomajskimi počitnicami, ko so
bili šolski objekti 10 dni prazni, se je
odstranjevala tudi azbestna kritina

Po obnovi strehe so stekla dela na
urejanju fasade, dokončuje se obnova hidroizolacije na vkopanem
delu telovadnice in cokel. Dela v notranjosti telovadnice se bodo izvajala
med glavnimi šolskimi počitnicami.
Izvajalec nadaljuje dela s postavitvijo
gradbenega odra ob zahodni fasadi
trakta A in izvedbo fasade na tem
delu objekta. Ostala dela na traktu A,
vključno s sanacijo nedokončanega
dela strehe, se bodo izvajala po 4.
juliju med počitnicami. Energetska
sanacija šole bo v celoti dokončana
najkasneje do 15. avgusta.

čebela opraši.
Župan Občine
Hrastnik Miran Jerič in
predstavnika hrastniških čebelarjev
Franc Žerko in Karlo Bićanič so na

Človek posadi, čebela opraši
Hrastniška občina se je pridružila
vseslovenski akciji čebelarske zveze
Slovenije z naslovom Človek posadi,

zelenici pod občinsko stavbo posadili
sadiko lipovega drevesa, ki je slovensko avtohtono medovito drevo in
simbol naše dežele. V Hrastniku pa
so akcijo še malo razširili in posadili
tudi hrast, ki je simbol naše občine.
Namen
vseslovenskega
projekta je, da bi se v Sloveniji na javnih površinah,
kot so različni parki, zelenice, drevoredi itd., sadile
medovite rastline ter da
občine sprejmejo odlok,
ki bi to zagotavljal. S tem
bi dokazali, da je občinam
mar za našo kranjsko sivko
in ohranjanje naše kulturne
krajine, saj se še posebej
zavzemamo za saditev avtohtonih medovitih rastlin,
ki tako našim čebelam, kot
tudi drugim opraševalcem
nudijo vir medičine in cvetnega prahu.
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JAVNA BLAGAJNA
Občina Hrastnik omogoča gotovinsko plačevanje položnic na enem
mestu in brez provizije. Javna blagajna deluje v avli občinske zgradbe (Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik).
Občanke in občani lahko plačujejo
položnice:
- v ponedeljek od 8. do 11. ure ter
- v sredo od 12. do 16. ure.

v višini 37.340 €, za sofinanciranje
društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v
višini 34.160 € in javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena v višini 50.000 €
Na osnovi sklenjenih pogodb o
sofinanciranju je bil društvom,
združenjem, neprofitnim organizacijam in humanitarnim organizacijam
že nakazan sorazmerni delež sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti.

je bil objavljen 1. junija, vloge pa se
sprejemajo na Centru za socialno
delo Hrastnik do 12. junija 2015 do
12. ure.
Junija bo objavljen še javni razpis za
dodelitev sredstev za spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Hrastnik za leto 2015 v višini
16.000 €. Preko javnih razpisov se
bodo v letu 2015 razdelila interesnim skupinam sredstva v skupni višini
skoraj 300 tisoč evrov.

Javni razpis za dodeljevanje občinskih
denarnih pomoči za nabavo ozimnice
in šolskih potrebščin v višini 29.000 €

V Javni blagajni OH lahko občanke in
občani Občine Hrastnik poravnajo
položnice naslednjih javnih zavodov
in podjetij: OŠNHR Hrastnik, Vrtec
Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Kulturno-rekreacijski
center Hrastnik, Glasbena šola
Hrastnik, Dom starejših Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Hrastnik, Mestni plinovodi Koper,
Elstik d. o.o. Hrastnik, Elektro Celje
Energija, RTV SLovenija, GEN-I, d. o.

o., Krško ter položnice, ki jih fizičnim
osebam izstavlja Občina Hrastnik
(kupnine, najemnine garaž …).
Ostalih položnic zaenkrat ni
mogoče plačevati na javni blagajni.
Zaradi enotno urejenega sistema v
Sloveniji na Javni blagajni prav tako
ni možno plačevati davčnih obveznosti.

Simbioza giba
Občina Hrastnik se je tudi
letos aktivno vključila v projekt Simbioza, ki bo potekal
od 21. do 27. septembra
pod sloganom “Gibanje
je življenje in življenje je
gibanje.” Cilj projekta je
vključiti čim širše množice
prebivalcev Slovenije v organizirano gibanje, rekreacijo, šport in vadbene dejavnosti za krepitev zdravja
celotne populacije od -9
mesecev do 100+ let.
Posameznike, organizacije
in društva pozivamo, da
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se s svojim
programom
vključite
v
projekt
in
našim
občankam
in občanom
ponudite
vadbo
v
tednu Simbioze ali pa tudi
v celotnem septembru, saj
bomo v Hrastniku akcijo
podaljšali.

Predloge organiziranega
gibanja in športnih dejavnosti pošljite do 24.
junija na naslov krchrastnik@siol.net.
Izdelali

bomo koledar prireditev
in tako vsem generacijam ponudili brezplačne
športne aktivnosti.
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IGOR GOŠTE V KNJIŽNICI HRASTNIK

Ob
svetovnem
dnevu knjige, 23.
aprila 2015, se je
v Knjižnici Antona
Sovreta Hrastnik
pričela 5. sezona
branja za odrasle
Hrastničani
beremo.
Ob
tej
priložnosti je bil
gost
literarnega
večera pesnik, pisatelj in TV urednik
lokalne televizijske
postaje Igor Gošte.
S Tomažem Pet-

kom sta se pogovarjala o njegovih
dosedanjih
delih,
ob
katerih
pri branju človek
začuti skromnost
in večni optimizem.
Goštetovi
knjigi
Otroci knapov in
Sledi korakov sta
vključeni tudi v aktualni seznam projekta.
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HRASTNIČANI BEREMO – BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
S projektom Hrastničani beremo, ki
traja od 23. aprila do 10. novembra
2015, želimo bralcem, starejšim od
15 let, ponuditi aktualno in kakovostno leposlovno gradivo in tako
spodbujati bralno kulturo odraslih v
Hrastniku.

PD Hrastnik je v soboto, 11. aprila
2015, povezalo dve svoji dejavnosti –
Ojsterškov pohod in delovno-čistilno
akcijo na Kalu. Pohoda so se udeležili
člani društva in pohodniki drugih planinskih društev.

ri. Naenkrat si lahko izposodite največ
dve knjigi.

Skupaj so
se
podali
na Kal iz
različnih
smeri
in
spotoma pobirali odvržene smeti. V širši okolici planinske koče so
pobrali odpadlo vejevje, smeti ter
popravili leseno ograjo. Okolica je
razmeroma čista, vseeno pa se sem

ter tja najde kakšen ostanek nevestnih »planincev«. Tako nam hrastniški
planinci sporočajo: »Ljubezen do
narave, skrb za čisto okolje. Poskrbimo, da bodo v lepotah gora uživale
tudi generacije za nami. Poleg lepih
doživetij odnesimo v dolino tudi svoje
smeti.«

Radi delamo dobro
26. maja je potekalo v vseh 481
živilskih prodajalnah Mercatorja
srečanje, ki so ga poimenovali »Živijo,
sosed«. Akcija je potekala od 1. do

30. aprila, ko so lahko
kupci glasovali z žetoni,
prejetimi ob vsakem
nakupu. Na Dolu so ob
kratkem kulturnem programu podelili donacije vsem tremu društvom,
za katere so kupci lahko glasovali v
mesecu aprilu. Pričakovano so največ

Bralci, ki bodo do zaključka akcije prebrali 8 del, bodo na zaključni prireditvi prejeli priznanje za sodelovanje v
projektu Hrastničani beremo.
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V aprilu so na šestih točkah v naši
občini zaživele lesene hišice s knjigami – Knjigobežnice . Gre za knjižnico
za prosto izmenjavo knjig, kjer se
knjige prosto prinesejo in odnesejo.
Ekipa Mladinskega centra Hrastnik je
Knjigobežnice namestila v parku na
Dolu, pri planinskem domu v Gorah,
v Zdravstvenem domu Hrastnik, na
železniški postaji Hrastnik, v parku
in otroškem igrišču v Hrastniku in v
prostorih mladinskega centra. S projektom želi MCH prispevati k širjenju
bralne kulture v občini.
22. aprila je na otroškem ingrišču
v centru Hrastnika potekala kul-

Ob vpisu, ki ga opravite s prijavo k bralni znački, boste prejeli svojo osebno
knjižico s posebnim seznamom knjig,
v katero boste beležili naslove prebranega čtiva ter dodali kakšno misel
ali dve o prebranem. S priloženega
seznama si izberete 7 knjig, pesniška
zbirka pa je prepuščena bralčevi izbi-

Ojsterškov pohod na Kal

OTVORITEV KNJIGOBEŽNIC S PIŽAMO

Ob dnevu zmage je 9. maja letos v
Ljubljani pred parlamentom potekala
proslava ob 70. obletnici konca 2.
svetovne vojne in osvoboditve mesta Ljubljane. Med številnimi gosti in
nastopajočimi se je proslave udeležila
tudi Rudarska godba Hrastnik. Pred
70 leti sta godbi VII. korpusa, v kateri
je bila glavnina hrastniške rudarske
godbe, kot tudi godba generalštaba,
na čelu partizanskih čet vkorakali v
osvobojeno Ljubljano.
Jože Kumlanc je igranje in prihod
v Ljubljano v svojem dnevniku ta-

RL

Rudarska godba
v Ljubljani

kole opisal: Čakali smo kosila
ki bi bilo šele ob 3h , nismo ga
pričakali že pride kurir in pravi
da naj gremo takoj k Slamiču
da dobimo tam malo pregriska.
Takoj je bil zbor in odkorakali
smo z propagandnim odsekom. Dobili
smo tam košček kruha malo prikajene
slanine, 3 kekse in dva Morava cigarete od tam smo mogli takoj kreniti na
kongresni trg kjer je bilo že zbranih
več tisoč ljudi. Ne da se popisati kako
navdušenje je bilo tu, srce mi je kipelo
ko sem vse to videl misli so padle na
svobodo na tisto svobodo ki smo si jo

tako želeli. Prikorakala je tudi štabna
godba, ki je otvorila z vsem zavezniškim
himnam govore naših predstavnikov.
Večkrat je bil prekinjen govor od vzklikov: Živeli naši osvoboditelji, ki ste trpeli
v gozdovih, Živel Tito, Stalin. Kaj tacega
še nisem doživel kakor tudi Ljubljana
ne. Po končanih govorih se je formirala
povorka ki smo šli po vseh glavnih ulicah. Ustavlen je bil ves promet zaradi
prevelikih ljudskih množic. V povorki so
nosili Titove Stalinove slike in razne napise. Vsipavali so nas z rožami, metali
rakete , vžigali umetni ogenj v raznih
barvah. Zdelo se mi je da sem na drugem svetu. Nigdar še nisem imel takih
občutkov.«
Na letošnji prireditvi je na uradnem
delu godba skupaj s praporščaki
poustvarila ta dogodek. Ob zaključku
prireditve pa je Rudarska godba
Hrastnik nekaj skladb odigrali še
na Prešernovem trgu, na katerem
so povsem naključno presenetili
fantovščino.

glasov nabrali člani PGD Dol in prejeli
donacijo v vrednosti 1000 evrov. Tik
za njimi so bili rokometaši in prejeli
donacijo 200 evrov, tretjeuvrščene –
vrtec, pa so obdarili s sto evri.
				

turna slovesnost ob otvoritvi projekta Knjigobežnic v Hrastniku, ki jo
je pospremil
stand up nastop Boštjana
G o r e n c a
–
Pižame.
Pižama je eden
najboljših slovenskih igralcev, komikov
in prevajalcev
ter hkrati tudi
eden
večjih
promotorjev
branja
med
mladimi. Med

drugim je zaslužen tudi za prevod
svetovno znane knjižne serije Pesem
ledu in ognja oz. njene televizijske
različice Igra prestolov/Game of
Thrones.				
			
MCH

FM
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Izjemni rezultati
steklarskih mažoret
pa dobivajo vabila, da s
svojim nastopom popestrijo razne prireditve,
tudi izven občinskih
meja. Vsako leto se z
veseljem udeležijo nastopa na Metuljevem
dnevu v Topolšici, ki je
tokrat potekal v nedeljo,
7. junija. Vesele so vsake
nove članice, zato ob tej
priložnosti vabijo k vpisu
vsa dekleta, ki imajo
veselje do nastopanja s
palico, da se jim septembra pridružijo.

V Hrastniku dekleta
povečini
spremljajo
nastope
steklarske
godbe, vse pogosteje

		

Pohod na Donačko Goro in Boč

JM

Joži Umek

29. marca se je 12 pohodnikov PD
Hrastnik odpravilo na Boč in Donačko
goro. Zaradi stičišča alpskega in
panonskega sveta je planince vso pot

26. marca je v Športni dvorani na
Logu potekal dobrodelni koncert Iz
srca v srce, ki ga je organiziral Rdeči
Križ Slovenije – Območno združenje
Hrastnik. K uspehu prireditve so pripomogli številni sponzorji, sodelavci,
prostovoljci ter seveda obiskovalci.
Nastopilo je sedem glasbenih skupin
narodno-zabavne glasbe, skupina
Gadi, Ansambel Dori, Okrogli muzikanti, Ansambel Vikend, Ansambel
Mladi Godci, Ansambel Ekart in Hišni
ansambel Avsenik. Polno dvorano pa
je ob koncu navdušila še pevka Tanja
Žagar. Organizatorji so z vstopninami
zbrali 5320 eur. »Sredstva bomo pri
Rdečem križu namenili za letovanje

otrok, pomoč starejšim in za nakup
hrane, ki jo potrebuje vedno večje
število ljudi,« je povedala Belinda Ladiha, predsednica RKS-OZ Hrastnik

7. maja se je na Marnem v vrtnariji Napret zbralo okoli trideset obiskovalk, ki so prisluhnile nasvetom
Miše Pušenjak. Tokrat je spregovorila
o manj znanih zelenjadnicah, kot sta
sladki krompir in čičerika. Spomnila je,

da so kalčki
stročnic
petkrat bolj
zdravi
od
običajnih stročnic, posebno pozornost pa je namenila kapusnicam ter

junij 2015

Starejši za starejše v knjižnici

Mlajša skupina mažoret
Pikapoka, ki pod okriljem
Steklarske godbe Hrastnik deluje od leta 2012,
je maja na državnem tekmovanju v Murski Soboti
dosegla izjemne uspehe.
Mažorete pod okriljem
in strokovnim vodstvom
mentorice Jasne Blaj so
domov prinesle 8 zlatih,
6 srebrnih in 1 bronasto
odličje. Vsi rezultati so
odraz pridnega treniranja in skupinskega razumevanja.

Iz srca v srce

18

Lare Gornik. Poleg
glasbe so se obiskovalci lahko nasmejali tudi humoristki
Joci ter prisluhnili
recitaciji Prešernove
pesmi, Od železne
ceste. Kot vsako leto
je prireditev tudi
tokrat obiskal župan
Miran Jerič. Branka
Roglič, koordinatorka skupine Starejši
za starejše, je program zaključila z
besedami: ‘’Bodimo
sami sebi hvaležni,
da lahko pomagamo
in
razveseljujemo
druge. ‘’

Prostovoljke projekta Starejši za starejše
za boljšo kakovost
življenja,
so
24.
marca v hrastniški
knjižnici že petič
pripravile prireditev
v počastitev dneva
žena in materinskega dne. Spremljevalni program so
popestrili najmlajši
iz hrastniškega vrtca,
učenci podružnične
šole Log pod vodstvom Polone Vidovič,
pevci Svobode I. pod
vodstvom Štefana
Kajiča ter učenci
glasbene šole ter
plesalke iz OŠ heroja
Rajka pod vodstvom

spremljala nenavadna pestrost rastlinstva. Občudovali so rastišča redkih
rastlin, kot sta hopperjev klinček in
endemit juvanov netresk. Na poti do

833 metrov visokega vrha Donačke
gore so si hrastniški planinci ogledali
še spomenik Ernestu Froelichu, ki je
leta 1853 nadelal pot na Donačko
goro, prvo označeno planinsko pot v
Sloveniji.
Ker bi za pot od Donačke gore do
Boča potrebovali več časa, so se
po spustu z Donačke gore planinci
odpeljali do planinskega doma na
Boču. Pot na vrh jih je nagradila z lepim razgledom. Ob poti so zopet imeli
priložnost opazovati rastišče redkih
rastlinskih vrst, tokrat velikonočnice.
Sončen dan je hrastniške planince
nagradil z lepimi razgledi, s pestrostjo
narave ter dobrimi doživetji.
		
		

ter glavna organizatorka humanitarnega koncerta.
				

FM

Predavanje Miše Pušenjak
njihovemu blagodejnemu vplivu na
naše zdravje.
				
FM
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V Mladinskem centru Hrastnik so
15. aprila 2015 pripravili delavnico
za člane društva Sožitje. Srečanje
z naslovom Tolkalni krog je vodil
akademski glasbenik Franci Krevh.
Udeležencem so predstavili različna
tolkala in jim s tem približali glasbo
in ritme z različnih koncev sveta, ti
pa so z bobni, ropotuljami in drugimi
zvočili ustvarjali in medsebojno delili
ritmično glasbeno izkušnjo.

HRASTOV LIST ŠT. 12

Delavnica je bila le ena izmed
aktivnosti v Mladinskem centru Hrastnik, ki jih nameravajo v prihodnje pripraviti za
osebe z motnjami v razvoju, saj si
želijo povečati možnosti za njihovo
vseživljenjsko izobraževanje in jim
tako izboljšati kakovost življenja.
Direktor mladinskega centra Jani
Medvešek ob tem dodaja, da bodo
v tovrstne aktivnosti vključili čim več

Renata Leskovšek

GLASBA ZDRUŽUJE
prostovoljcev, s čimer bodo med
mladimi dodatno spodbujali prostovoljstvo. To ima poseben pomen z
vidika izobraževalnega potenciala, saj
mladi z njim prispevajo k razvoju lokalne skupnosti.
			
MCH
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VETER JE TVOJ
PRIJATELJ

Delavnica izdelave popsev
V Mladinskem centru Hrastnik
so 16. in 17. aprila izdelovali tortice na palčki, t. i. popse. Delavnica je naletela na velik odziv,
tako da so namesto načrtovane
ene, izvedli kar dve delavnici.
Vodja delavnic Mihela Kmetič je
udeleženkam predala svoje bogate izkušnje ter spregovorila
o predpripravah ter pasteh in
bližnjicah za pripravo biskvitne
mase. Vsaka izmed udeleženk
delavnice se je nato lahko preizkusila pri pripravi mase ter us-

V Mladinskem centru Hrastnik so
2. aprila 2015 gostili predsednika
Zveze za prosto letenje Slovenije,
Srečka Jošta. Z obiskovalci je delil
svoje znanje in izkušnje s številnih
jadralnih podvigov doma in po svetu. Predstavil je osnove jadralnega
padalstva, ki je ena najvarnejših
oblik letalskega športa, kajti z dobrim poznavanjem naravnih danosti, lastnosti in značilnosti svoje
opreme ter lastnih zmožnosti, se
jadralni padalec lahko varno in
uspešno ukvarja z odkrivanjem
zračnih prostranstev. Obiskovalcem je med drugim predstavil tudi
različne oblike tekmovanj ter podelil nekaj svojih izkušenj z daljših poletov in poudaril pomen ustrezne
izobrazbe padalcev.
MCH

Pohod po Poti
spominov NOB
Prireditve in dogodki v zvezi z letošnjo
70. obletnico zmage nad okupatorjem se vrstijo tudi v hrastniški občini.
Podpredsednik PD Hrastnik, Marjan
Pergar, je ob 70. obletnici zmage
predlagal štiri pohode, ki vključujejo

različna obeležja.
Čeprav se Pot spominov navadno
začne v hrastniškem muzeju, so
udeleženci v nedeljo, 19. aprila,
prvo etapo začeli pri železniški
postaji in pot nadaljevali proti Krnicam. Vodja pohoda Vid Jerič je pohodnike popeljal do spodnjih Krnic, kjer
so se v Šentjurčevi zidanici že pred
vojno sestajali komunisti in SKOJ-evci,

med katerimi sta bila najbolj znana
Lidija Šentjurc in Sergej Kraigher. Pot
so nadaljevali do spomenika Krnice Šavna Peč naprej po Sovretovi poti ter
vse do Gor, kjer se je pohod zaključil.
Drugi pohod bo v nedeljo, 27. junija
2015, in bo združen s tradicionalnim
srečanjem borcev na Kopitniku. Tretji
in četrti pohod sta predvidena v septembru oz. oktobru.
				
FM

Sledilo je predavanje Klemna Repovša, višjega

kriminalista specialista ter
poveljnika GZ Šmartno pri
Litiji, o internetu ter zlorabi
mladoletnikov, za njim pa
je Damjana Napret, vrtnarka z Marnega, predstavila
Katalog Cvetje za poletje
ter opozorila na neustreznost nekaterih gnojil in
substratov, ki se pojavljajo
na trgu. Za zaključek je sledila predstavitev aktivnosti,
ki bodo sledile v prihodnjih
mesecih – ogled prostorov
in opreme PGD Čeče ter
spoznavanje kraja z okolico in cerkve sv. Katarine.

ML

Srečanje gasilk v Čečah

Fanči Moljk
Foto: Doroteja Jazbec

Društvo invalidov Hrastnik je 22.
maja v predavalnici RCR Hrastnik
organiziralo aktualno predavanje
o prepoznavanju in preprečevanju
nastanka srčno-žilnih bolezni. Predaval je doktor medicine Ladislav
Golouh, ki je poudaril, da se srčnožilnim boleznim v sodobni družbi

V Hrastniku je tudi letos potekalo tradicionalno kresovanje
v Prapretnem, ki ga je organiziralo PGD Prapretno. Otvorila
ga je Rudarska godba, vesele kresovalce pa so dolgo v noč
zabavali Fantje izpod Lisce.
							
LŠ
				
Foto: Branko Klančar
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Pred uradnim posvetom
so imeli program najmlajši
– pionirji PGD Čeče, ki
so nastopili z glasbenimi
inštrumenti,
deklamacijami in priložnostnim pevskim zborom.

			

Srčno-žilne bolezni – kako jih preprečujemo?

KRESOVANJE V PRAPRETNEM
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18. aprila je potekalo v prostorih PGD Čeče srečanje
gasilk od Zagorja ob Savi
do Brežic. »Posveta se je
udeležilo okoli osemdeset
udeleženk,« je dejala Dejana Senčar, vodja dogodka
in predsednica Komisije za
delo s članicami pri PGD
Čeče in pri GZ Trbovlje.

tvarjanju popsov različnih, tudi
navihanih oblik. In ker si dobrih
popsov ne moremo predstavljati brez okusnega obliva, so se
udeleženke pod Mihelinim vodstvom poigrale s čokoladnim ter
različnimi drugimi oblivi. Dodale
so še manjše dekoracije iz ticine
mase in nastale so prave male
umetnine, ki so kar vabile k razvajanju brbončic.
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najbolj zoperstavimo s pravilno prehrano, z zdravim življenjskim slogom in
zmanjševanjem stresa.
Dr. Golouh priporoča, da naj bi obrok
vedno začeli z zelenjavo ali s sadjem,
v svoj urnik pa moramo vključiti tudi
gibanje. Aktivno naj bi se gibali 5-krat

na teden po 30 minut oz. 3-krat na
teden po 60 minut. Vsak dan si moramo vzeti tudi čas zase ter se umiriti in
poglobiti vase, kar nam bo pomagalo
pri vsakodnevnem premagovanju
stresa.
		

Gregor Erman
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Spoštovane
občanke in občani,
R

udarska stavka, v spomin na
katero praznujemo naš občinski
praznik, je sinonim za odločnost
in pogum za spremembe, ki so pripeljale do boljših pogojev za delo in
življenje rudarjev in njihovih družin v
tistih časih. Ob rojstnem dnevu naše
države pa se spominjamo tudi upanja
ter hkrati odločnosti, ki sta pripeljala
do neodvisne in samostojne Slovenije.
Ko se tako spomnimo vseh pogumnih
dejanj naših ljudi v preteklosti, vemo,
da moramo biti tudi danes pripravljeni in sposobni sprejeti izzive časa …
Hrastnik je del Slovenije in Evrope in
vsi skupaj nosimo odgovornost za prihodnost. Zato smemo in moramo biti
kritični do oblasti, lahko povemo resni-

Spoštovani,
Praznik občine je priložnost, da se
vsem, ki z vso predanostjo delajo za
ta kraj, zahvalimo za njihovo delo. Pa
naj gre za tiste, ki rešujejo življenja ali
pa tiste, ki s svojo vsakodnevno marljivostjo skrbijo, da bi se ostali bolje
počutili, ali da bi lažje živeli. S svojim
delom in zgledom ustvarjate naše
življenjsko okolje, na katerega moramo
biti ponosni.
Skupaj se bomo še naprej trudili, da bo
v naši občini čim več ustvarjalnih misli
in dejanj za naš skupni razvoj. Sposobnosti in znanje imamo. Z medsebojnim
zaupanjem, solidarnostjo in ustvarjalnim dialogom nam bo uspelo.

slavnostno prireditev ob
občinskem prazniku,
ki bo v četrtek, 2. 7. 2015
ob 19. uri v Delavskem
domu v Hrastniku.

co tistim, ki imajo moč in lahko ponudimo dobre ideje in predloge v razpravo.
Še več, to smo dolžni storiti, seveda
ob upoštevanju, da moramo tudi sami
prispevati po naših najboljših močeh in
se zavzemati za pravo stvar.
Trenutne gospodarske in družbene
razmere v Evropi in Sloveniji terjajo
solidarnost in odgovornost. To sta
pomembni vrednoti, ki ju je treba gojiti z veliko skrbnostjo na vseh ravneh.
Več pozornosti moramo nameniti
starejšim, tako zaposlenim kakor tudi
tistim, ki so že upokojeni. Predvsem
pa moramo poskrbeti za to, da bo ustvarjalna energija mladih bolj vključena
v razvojno prizadevanje naše družbe.

Praznujmo torej v duhu zaupanja in z
optimizmom.
Ob dnevu državnosti in 3. juliju –
prazniku Občine Hrastnik vam iz srca
čestitam. Iskreno čestitam tudi rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku.
Na naslednjih straneh si lahko ogledate koledar prireditev, ki jih za vse nas
pripravljajo društva, zavodi, krajevne
skupnosti in številni posamezniki.
Trudili se bodo za nas, zato je prav, da
jim izkažemo zahvalo in priznanje tako,
da se udeležimo prireditev in se skupaj
poveselimo.
Še posebej vabim na:

Na njej bomo podelili
letošnja občinska priznanja
in nagrade.
V kulturnem programu
se bo predstavila Nuška
Drašček. Prisrčno vabljeni!

Želim vam veselo praznovanje in
prijetne poletne dni!

Župan Miran Jerič

SREDA 10. JUNIJ

Tekmovanje v pikadu za pokal KS Steklarna v dvorani doma
KS Steklarna

16.30

SREDA 17. JUNIJ

10.00 do 17.00

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE
Knjižni sejem pred Knjižnico Antona Sovreta

Ustvarjalno popoldne za otroke in odrasle

18.00

Promenadni koncert Pevskega društva Steklar na ploščadi pred domom KS Steklarna

15.00 do 17.00

18.30

Razglasitev rezultatov tekmovanja v pikadu in podelitev pokalov

18.00

Pogovor z Andrejem Božičem, generalnim direktorjem Steklarne Hrastnik

19.00

Knjižnica Feniks - Zaključna plesna revija ŠKD Feniks v dvorani Dolanka

PETEK 12. JUNIJ
21.00

8.00 do 19.00

Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva
ČD Hrastnik pri čebelarskem domu

Kino pod zvezdami: Odgrobadogroba (režija: Jan Cvitkovič, direktor fotografije: Simon
Tanšek) na otroškem igrišču na Dolu pri Hrastniku

Pogled v zvezde: astronomska delavnica opazovanja zvezd in planetov v organizaciji Mladinskega centra

Mentorica: Mira Marinko

Moderatorka pogovora: Fanči Moljk, glasba: Vlado Poredoš

ČETRTEK 18. JUNIJ

18.00

Slavnostna seja ob 60 - letnici delovanja Gasilske zveze
Hrastnik, 110 - letnici delovanja PIGD TKI Hrastnik in 70 -

letnici delovanja PGD Prapretno v dvorani Delavskega doma Hrastnik

Hrastnik

SOBOTA 13. JUNIJ

Tekmovanje v kajaku in kanuju na divjih vodah za slovenski pokal za
mlajše starostne kategorije na reki Savi pri domu Brodarskega društva

Steklarna Hrastnik v Podkraju
10.00 Pričetek tekmovanja | 14.00 Razglasitev rezultatov in podelitev kolajn

16.00
19.00

Srečanje izgnancev in krajanov KS Podkraj na igrišču pri Domu KS Podkraj
12. ETNO FESTIVAL v organizaciji Srbskega kulturnega društva Sava v Športni dvorani Hrastnik

17.00

Košarkarska tekma kadetov Hrastnik : Terme Olimje Podčetrtek v Športni dvorani Dolanka

18.30

Košarkarska tekma med veteranskima ekipama Hrastnika in Podčetrtka v Športni dvorani
Dolanka

PETEK 19. JUNIJ
SOBOTA 20. JUNIJ

18.00

Otvoritev gasilskega poligona Gasilske zveze Hrastnik pred
gasilskim domom PGD Marno

9.00 do 19.00

1. turnir Viktorja Maurerja Acota za U-13 na
nogometnem igrišču na Logu v organizaciji

Nogometnega kluba Hrastnik

NEDELJA 14. JUNIJ

10.00

Želodkov lov za zakladom: tematski orientacijski pohod za
otroke in družine v organizaciji društva Želodki, začetek na

otroškem igrišču na Dolu pri Hrastniku

PONEDELJEK 15. JUNIJ

18.00

Otvoritev Poletnega festivala hrastniške knjižnice
Nagovor župana Občine Hrastnik Mirana Jeriča

Irena Ivančič Lebar: 210 let Zasavskih steklarn – predstavitev zgodovine steklarstva v Zasavju
Predstava Gledališke skupine KUD Dol
Razstava steklarskih umetnin Rada Kališnika v Knjižnici Antona Sovreta bo na ogled od 15.6. – 17.6. 2015

TOREK 16. JUNIJ

10.00

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE
Igrana predstava za predšolske otroke v izvedbi Dramske

skupine Osnovne šole n. h. Rajka Hrastnik v prostorih Knjižnice Antona Sovreta

17.00 do 21.00

Tržnica hrastniških društev, organizacij, malih podjetij ter predstavitev policije,
gasilcev in reševalcev

Spremljevalni program: 17.10 Folklorna skupina | 17.30 Zazumbajmo s Tanjo | 17.50 Skupina Mravljice Vrtec Hrastnik | 18.10 Plesne skupine ŠKD Feniks | 18.30 Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik
18.50 Ženski pevski zbor Svoboda Dol pri Hrastniku | 19.10 Rudarska godba Hrastnik | 20.00 Steklarska godba z mažoretkami

10.00

Svečanost pri spominskem bojnem znaku na Kumu v organizaciji ZVVS Zasavje – slavnostni

10.00

Srečanje upokojencev Zasavja v Radečah

govornik predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Milan Brglez

NEDELJA 21. JUNIJ

9.00

Tekmovanje v ribolovu na reki Savi v Radečah za pokal Krajevne skupnosti Steklarna (ob 14. uri razglasitev rezultatov pri

Ribiškem domu v Podkraju)

SREDA 24. JUNIJ

20.00

Pazi! Nov EVS! - V Mladinskem centru Hrastnik bomo v
sproščenem druženju spoznali novi dve EVS prostovoljki in

okusili košček Nemčije in Madžarske

ČETRTEK 25. JUNIJ
17.00

10.00

8. balinarski turnir za pokal Krajevne skupnosti Dol pri
Hrastniku

Svečanost ob prazniku Krajevne skupnosti Dol s podelitvijo priznanj »Zaslužni krajan« v
parku ob Športni dvorani Dolanka (v slučaju slabega vremena bo prireditev v Športni dvorani

Dolanka). Po svečanosti bo otvoritev razstave ročnih del sekcije pletilj Društva upokojencev Dol pri
Hrastniku Planika v mali dvorani Dolanke.

19.00

NOVICE

Slavnostni koncert Rudarske godbe Hrastnik v počastitev Dneva državnosti v Športni
dvorani Hrastnik

PETEK 26. JUNIJ

Dan upora proti
okupatorju

V dvorani
Delavskega doma
Hrastnik
so
70.
obletnico
dneva boja proti okupatorju počastili v petek, 24.
aprila. Obiskovalce, med
katerimi so bili tudi veterani vojne za Slovenijo,
člani borčevske organizacije in Združenje Sever, je
z veličastnim koncertom
navdušila Godba na pihala
Hrastnik pod taktirko dirigenta Uroša Razpotnika.

Predstava gledališča zatiranih - Zaigrano delo v organizaciji

18.00

Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter gledališke

skupine zaTO v Vašhavi rudnika Hrastnik

18.00

Svečanost ob prazniku Krajevne skupnosti Steklarna s podelitvijo priznanj na ploščadi pred
domom KS Steklarna v naselju Podkraj

18.30 - 19:15 Zabavni program s Steklarsko godbo in mažoretkami na ploščadi pred domom KS Steklarna
v naselju Podkraj | 19.15 - 21.30 Družabno srečanje občanov na ploščadi pred domom KS Steklarna

SOBOTA 27. JUNIJ

2. etapa tradicionalnega pohoda po »Poti spominov NOB občine
Hrastnik« s ciljem pri Lovski koči na Kopitniku v organizaciji Združenja

Župan Miran Jerič je v
slavnostnem
govoru
poudaril našo pogumno preteklost, strateško
pomembnost Zasavja med
vojno, žrtve okupatorjevega
divjanja ter za konec izrazil
upanje v boljšo prihodnost
ter čestital vsem prisotnim
za bližajoče praznike.
			FM

borcev za vrednote NOB Hrastnik
9.00 Start pohoda izpred poslovne stavbe družbe AGM Nemec na Marnem | 11.00 Zaključna
svečanost z govorom Milana Kučana

10.00

Start 18. kolesarskega vzpona “KAL 2015“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem pod-

12.00

Turnir veteranskih ženskih in moških ekip v rokometu v Športni dvorani Dolanka na Dolu

20.00

Zabavna prireditev »Dolska noč« s Tanjo ŽAGAR in skupino AVANTURA

jetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik

NEDELJA 28. JUNIJ

15.00

Tekmovanje v pripravi jedi »GRANADIRMARŠ« na igrišču
pri Zadružnem domu v Čečah v organizaciji Prosvetnega

društva Boben - Čeče (prijava ekip na GSM: 041 679 219)

PONEDELJEK 29. JUNIJ
TOREK 30. JUNIJ

19.30

18.00

Klavirski recital Tjaše Šketako v Delavskem domu
Hrastnik

športno rekreativno in kulturno srečanje članov Društva
upokojencev Hrastnik in Društva upokojencev Dol s stanovalci

Sfinga nad Trento
14. maja 2015 so
v Knjižnici Antona
Sovreta
Hrastnik
gostili izjemnega alpinista,
okoljevarstvenika, fotografa, novinarja, pedagoga ter
prejemnika najvišjega
alpinističnega priznanja Zlati cepin ter Steletovega priznanja Jožeta
Miheliča. Predavanje je
organiziralo Planinsko
društvo Hrastnik, obiskovalci pa so lahko v
prvem delu uživali v
prelepih fotografijah
gora in narave, ki so se
prepletale s pripovedovanjem o preplezanih smereh v Julijskih

Alpah ter prvenstvenih, kot so Bohinjska«
v Steni, »Akademska« v Paklenici ter tri
smeri v Vršacu. V drugem delu predavanja
so Hrastničani skozi
fotografije
najlepših
turnih smuk v Julijcih
Miheliča spoznali kot
navdušenega turnega
smučarja. Kljub temu
da se bliža sedemdesetim, je ravno turna
smuka tista, ki ga še
vedno priklepa na
gore.
Fanči Moljk
Foto: Jože Mihelič in
arhiv knjižnice

Doma starejših Hrastnik

ČETRTEK 2. JULIJ

19.00

Svečanost s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto

SOBOTA 4. JULIJ

11.00

JAMATLON – premagovanje rudarskih ovir po rudniku na

2015 v Delavskem domu Hrastnik

relaciji od

Trbovelj do Hrastnika v organizaciji Zasavskega

tednika in Rudnika Trbovlje Hrastnik, prijava ekip na www.jamatlon.si

14.00

NOVE ČLANSKE IZKAZNICE V KNJIŽNICI
ANTONA SOVRETA HRASTNIK
Oglasite se v knjižnici in staro vam bodo
brezplačno zamenjali z novo. Izposoja
brez članske izkaznice ni mogoča, prav

tako izkaznica ni prenosljiva. Vabljeni v
knjižnico!
				
KH

Tradicionalne kmečke igre v Turju in velika gasilska veselica z ansamblom NAVEZA
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23. maja 2015 se je nadaljevalo strelsko tekmovanje v Mednarodni ligi
Alpe-Adria. Izvedeno je bilo tretje
kolo na strelišču Strelskega kluba
Maribor. Udeležila se ga je tudi
3-članska ekipa OZSČ Hrastnik v sestavi: Gorazd Hafner, Bogdan Kovčan
in Srečko Kreže. Ekipa je v disciplini
»pištola« zasedla 16. mesto, v disciplini »revolver« pa 15. mesto. Gorazd
Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, je
bil v naši ekipi najboljši posameznik.
Po treh zaključenih kolih tekmovanja
v ligi naša ekipa zaseda skupno 15.
mesto.
25. maja pa se je OZSČ Hrastnik se
je odzvala povabilu OZSČ Laško za
udeležbo na srečanju z načelnikom
Generalštaba Slovenske vojske dr.
Andrejem Ostermanom. Dogodka so
se poleg domačinov udeležili tudi trije člani OZSČ Hrastnik (Ivan Zore st.,
Maks Rak in Ivan Zore ml.), predstavniki OZSČ iz Zahodno štajerske regije

(Velenje,
Štore in
Šentjur)
in predstavniki 20. pehotnega polka
iz Celja. Med
prisotnimi
je
bilo tudi nekaj
članov veteranskih organizacij
iz Laškega.

Aktivni člani OZSČ Hrastnik

Srečanje se je
pričelo z eno
in pol urnim
predavanjem načelnika
Generalštaba SV
z naslovom »Preobrazba in reorganizacija obrambnih sil in Slovenske
vojske z novostmi v luči spreminjanja
strateških konceptov obrambe in
zaščite Republika Slovenije«. Vsebina
predavanja je bila izredno zanimiva

oživljanja, kako pravilno oskrbeti rane
ter ustaviti krvavitev. Starši, ki so se
delavnice udeležili so se strinjali, da je
takšno znanje treba vedno znova obnavljati in da je ključno da zna trezno
in hitro ukrepati čim več ljudi. Bili so

Prostovoljci društva Želodki tudi letos, 5. septembra, na Dolu
pri Hrastniku pripravljajo Želodkov festival - največji festival
za otroke in družine v Zasavju. Vse, ki ste se pripravljeni aktivno vključiti v organizacijo, se predstaviti na festivalu ali pomagati na kakršenkoli drug način, vabijo, da se jim pridružite.
Več informacij na www.zelodki.si.

in poučna. Vsebovala je informacije
o trenutni organiziranosti in stanju
Slovenske vojske in o načrtih razvoja
v bodoče.
			

Predstavitvena zgibanka OZSČ Hrastnik
Zaradi udeležbe na pomembnejših
dogodkih v mesecu maju in juniju
2015, predvsem pa zaradi udeležbe

Ivan Zore

Skupnih petdeset
let zakoncev Zupan

V prijetni družbi zakoncev Zupan je
bilo vedno veliko ljudi in tako je bilo

tudi
na
praznovanju
zlate
poroke. V
zakonu se
jim je rodila
hči
Klara,
danes pa ju
razveseljuje
vnuk.
»Prepričan
sem, da sta dala dober zgled svojim
potomcem, da bodo radostne trenutke tega slavja radi delili z vama in
da vama iskreno želijo vse najboljše

Društvo Želodki in Rdeči križ Hrastnik sta 16. maja pripravila brezplačno
delavnico prve pomoči za otroke. Namenjena je bila vsem, ki so želeli izvedeti kako pravilno ukrepati, ko imamo
le nekaj minut časa, da rešimo otroko-

vo življenje. Strokovni sodelavec
Rdečega
križa
Denis Kahteran je
udeležence učil kako se odzvati, ko
potrebujejo naši otroci prvo pomoč,

V Hrastniku sta 25. aprila zlato poroko praznovala Henrik in Marija
Zupan. Henrik je svojo poklicno pot
pričel v Rudniku Hrastnik, Marija pa
se je po končanem šolanju zaposlila v Iskri. Leta 1968 pa sta odšla v
Nemčijo, vendar sta se po osmih letih
vrnila domov v Prapretno. Henrik je
prevzel kmetijo svojih staršev in se
zaposlil v Sijaju. Danes je nepogrešljiv
član društva Korenine, ki poskrbi za
dobro razpoloženje.
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veseli, ko je Denis obljubil,
da bodo podobno delavnico pripravili tudi v okviru
jesenskega Želodkovega
festivala.
JM

na Dnevu odprtih vrat vojašnice Franc
Rozman Stane v Celju, se je predsedstvo OZSČ Hrastnik odločilo za izdajo
predstavitvene
zgibanke o dejavnosti OZSČ
Hrastnik. Z izdajo predstavitvene
zgibanke želi OZSČ
Hrastnik doseči
osnovni
namen - še večjo
prepoznavnost
tako v lokalnem
okolju kot širše.
Idejni osnutek
predstavitvene

tudi v naprej« sta zaželela nasmejanima zlatoporočencema župan Miran
Jerič in matičar Rok Jenko.
			

LŠ

Prva pomoč za otroke
kako ukrepati, če pride do motenj
dihanja, kakšni so temeljni postopki
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zgibanke je pripravil
David Srebotnik, sekretar združenja, ki je
po konsultaciji z ostalimi člani predsedstva izdelal tudi
končni izdelek. Zgibanka je prvič prikazana na regijskem posvetu članic
ZSČ iz Zasavja 7. maja 2015.
V zgibanki je tekstualno in grafično
predstavljeno naše združenje (kdo
smo in od kod prihajamo, njegova organiziranost in dejavnosti, s katerimi
se društvo ukvarja). V njen se nahaja
tudi pregled pomembnejših dogodkov, ki jih bo društvo izvedlo v letu
2015. Nekatere dejavnosti društva pa
so plastično prikazane tudi na fotografijah.
			
			

Ivan Zore

V Gorah oživeli jurjevanje
Zadnjo nedeljo v aprilu 2015
so v Gorah oživeli star običaj
– jurjevanje. Koordinatorji
dogodka so bili enotni – biti
mora tako, kot je bilo nekoč.
Dopoldne je bila najprej maša
v cerkvi sv. Jurija, nato pa se
je dogajanje prestavilo pred
staro mežnarijo pod cerkvijo,
kjer sta bila, kot se za ta običaj
spodobi, prisotna dva jezdeva
z rogom in zelenjem za klo-
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bukom. Minka Babič iz Turja
je spomnila, da bo cerkev
sv. Jurija v Gorah čez pet let
slavila 500. obletnico. Na
praznovanju ni manjkalo dobrot glasbe ter veselja, da je
običaj spet živ. Organizatorji
za drugo leto obljubljajo, da
bodo dogodek še nadgradili.
FM
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ALTERNATIVE

Na Dolu blagoslov motoristov

V soboto, 2. maja, je župnik Franc Ornik blagoslovil motorje in motoriste, ki
so se v velikem številu zbrali na Dolu
pri Hrastniku, na parkirišču ob športni
dvorani Dolanka.
Čeprav se je blagoslov zaradi dežja
prestavil za eno uro, so mnogi čas
izkoristili za druženje, brezplačno
malico ter sprehod med stojnicami
z motorističnimi predmeti. Navzoče
je pozdravil Andrej Jerman - Blondi,
predsednik Motorističnega kluba
Schlosberg ter organizator prireditve.
Po uradnem delu je sledilo druženje,
ob slovesu pa želja, da se vidijo tudi
prihodnje leto.
				

Obnovljeno igrišče za odbojko na mivki
Tenis klub Hrastnik sporoča, da so na
Štircu odprli popolnoma prenovljeno
igrišče za odbojko na mivki. V sklopu
obnove so zamenjali mivko, povišali
obstoječo zaščitno mrežo, prebarvali

stebre, namestili nove črte in mrežo
ter obnovili tuš na igrišču.
Rezervacija igrišč poteka preko
spletnega portala, ki je dostopen na

FM

https://tk-hrastnik.
sportifiq.com/sl preko
telefona 03 56 44 393
ali na tenis igrišču.

Igranje je ob predhodni rezervaciji za
mlade do 30. leta starosti brezplačno.
				

SK

Pogovor z novinarjem Dejanom Ladiko

V petek, 5. 6. 2015, smo
učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo
imeli čast spoznati novinarja in voditelja TV Dnevnika na nacionalni televiziji.

novicami doma in po svetu. Popolnoma se odklopim s potovanji v tujini.
Tam pozabim na stike z realnostjo in

se popolnoma sprostim.«
		

Špela Zupančič, 8. c

Na vprašanja, ki smo mu jih zastavljali
učenci, je prijazno odgovarjal in nas
seznanil s poklicem profesionalnega
novinarja. S svojim pripovedovanjem
o delu novinarja nas je popolnoma
prepričal, da je svojemu poklicu predan. Na televiziji dela že 17 let, kjer
je pristal čisto po naključju, ko je kot
študent politologije in mednarodnih
odnosov zaprosil za študentsko delo
v redakciji. Poleg voditeljskega stolčka
ga med drugim zanima še raziskovalno novinarstvo, na podlagi katerega
že snema oddajo, ki bo kmalu na
sporedu. Ali se lahko v prostih dneh
popolnoma odklopi od vsakdanjih
obveznosti, je odgovoril: »Novinar
nikoli ne odmisli svojih obveznosti. Če
že drugega ne, se moraš seznanjati z
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Najraje v življenju vozim motokros
Francoski teoretik Andre Fayol je
izjavil: »Življenje ni kot ljubezen;
ni lahko in mirno stanje, ampak
težka in čudovita pustolovščina.«
Tega se zaveda Maks Mausser,
nadobudni zasavski motokrosist,
ki pravi, da ga je za ta adrenalinsMaks se je prvič sam usedel na motor pri treh letih in pol. Že pri šestih
letih je začel s treningi in tekmovanji.
Plodovi njegovega truda so se začeli
kazati kmalu potem. Najprej je tekmoval le v Sloveniji, nato pa že kmalu
tudi v Avstriji in na Madžarskem z
najmanjšim 50-kubičnim motorjem.
Leta 2010 si je državno tekmovanje
popestril z najvišjo stopničko. Bolj
zares se je vse skupaj začelo v malo
višjem razredu, 65-kubičnem, s katerim se je Maks dokazal tudi na
evropskih tleh. Leta 2011 je bil zelo
dobro uvrščen v našo zahodnoevropsko cono, s tem se je udeležil finala
v Angliji. V Sloveniji je postal državni
prvak še leta 2013 (65-kubični) in lani
s 85-kubičnim motorjem. Lani je tekmoval tudi na toskanskem (italijanskem) prvenstvu in bil prvak.
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sem doma, kar potruditi, da opravim
vse obveznosti. Učitelji v Osnovni šoli
Tončke Čeč so razumevajoči.«
Veliko tekem je zelo daleč, zato se
pogosto pelje tudi do tisoč kilometrov
v eno smer. Do zdaj je imel dva trenerja za motokros, čisto na začetku
Aleša Zajca, zatem Romana Jelena.
»Na tekmah je z mano vedno oči, letos tudi mehanik Niko Hrstič, včasih
še mami in sestrica, stric … Za motor
oz. za popravila skrbita Niko in Miran Tojnko (TMR). Zelo jima zaupam
in vem, da bosta vse postorila, kot je
treba, da bo motor dobro služil,« je
povedal optimistični dirkač.
Motokros je zelo nevaren šport. Kjub
vsej obvezni opremi, ki jo potrebuje
motokrosist, kot so čelada, ščitniki,
škornji, kombinezon itd., pa pride
do padcev in posledično poškodb.
To so predvsem zlomi rok ali nog, v
najhujšem primeru pa se motokrosist
tudi smrtno ponesreči. Maks pravi, da
je bil do sedaj najhujši udarec v roko,
zaradi katerega je imel hematom.
Potrebna je bila zdravniška oskrba.

»Letos mi gre zaenkrat dobro,«
je povedal naš motokrosistični
šampijon. »Zelo sem vesel, da sem
se na prvi tekmi v nemškem ADAC
prvenstvu od 90 tekmovalcev kvalificiral med 40 najboljših, ki smo lahko šli
na dirko. Zasedel sem 18. mesto. Še
bolj pa sem vesel, ker sem bil v drugi
vožnji evropske tekme v Italiji tretji.«
Motokros je šport, dirkalna vožnja,
z motornimi kolesi po krožni progi z
naravnimi ovirami, ki zahteva psihične
in tehnične sposobnosti voznika, le-ta
se mora povrh tega zavedati tudi moči
motocikla. Gre za izredno dinamično
kombinacijo moči, tehnike in preudarnosti. Predvsem pa je pomembna
fizična pripravljenost voznika. »Letos
oz. konec lanskega sem začel bolj
resno tudi kondicijsko trenirati in
očitno se mi to že obrestuje. Za to se
moram res zahvaliti trenerju Marjanu
Knausu, da me ne le trenira, ampak
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ki šport navdušil oče, ki je včasih
ljubiteljsko vozil motokros. Šport
mu je bil vse bolj všeč, prihajali
so dobri rezultati, danes pa si ne
predstavlja niti dneva brez motorja. Njegova vzornika sta Ken
Roczen in Antonio Cairoli.

tudi spodbuja, da takrat, ko se mi ne
da več, še malo stisnem in švicam.«
Treninge ima v povprečju 4-krat na
teden – tako z motorjem kot kondicijsko. Med vikendi pa se udeležuje
tekem. »Zaradi motokrosa nimam
veliko časa za šolo in druge dejavnosti, tako da se moram takrat, ko

Glede financiranja je Maks dejal takole: »Motokros je res zelo drag
šport, samo starši ne bi mogli financirati vsega, sploh tekem v tujini ne.
Zato sem zelo vesel, da mi ob strani
stojijo tudi sponzorji, nekateri mi
pomagajo vsako leto. Med njimi so
AGM Nemec, TMR, Spekter, M-cros,
Vestina, Lumada, Seles moto, Fuchs
Silkoline, v preteklih letih mi je pomagala tudi Občina Trbovlje. Motokros na splošno ni tako priljubljen oz.
popularen šport, zato tudi sponzorjev ni veliko. Sem pa vesel čisto vsake
pomoči, ker le s pomočjo sponzorjev
lahko počnem tisto, kar najraje delam
v življenju …, vozim motokros.«

Kaja Mejač
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2. aprila so v Steklarni Hrastnik novinarjem
predstavili rezultate svojega poslovanja v
letu 2014, ki se je zaključilo z rekordnim
dobičkom. Ustvarili so za 4,4 milijonov evrov
dobička iz rednega poslovanja, kar je za
dobrih 57 odstotkov več kot v letu 2013.
»Dobiček je seveda posledica
dobrega dela,« je prepričan
Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik, ki
navaja naslednje razloge za
uspeh: »Že v letu 2013 smo
se usmerili na optimizacijo
manj donosnih programov.
V lanskem letu pa smo naše
aktivnosti v tej smeri še
nadgradili, saj smo se intenzivno usmerili v iskanje novih
neposrednih kupcev v tujini in
v izboljšanje portfelja izdelkov,
tj. v razvoj dražjih izdelkov in
lastnega programa izdelkov.
Zaključili smo z obdobjem
sanacije, podjetje je sedaj
trdno, finančno stabilno in
tudi dobičkonosno.«

Rekordna dobičkonosnost
poslovanja Steklarne
Hrastnik

Zadruge in zadružništvo
V sklopu projekta »Delamo
delo - zaposlitvene možnosti
za mlade« je Mladinski center Hrastnik 21. aprila izvedel
predstavitev delovanja centra
in programa Erasmus. Sledila je okrogla miza na temo
zadrug in zadružništva, kjer
so gostili Jadranko Vesel iz
zavoda RISE (zavod za eksperimentalni razvoj organizacijskih oblik: zadrug, socialnih
podjetij, društev, fundacij
in vzajemnih družb), Marka
Funkla iz prevajalske zadruge
Soglasnik in Tino Sirše iz
zadruge VEZ.

potrebami
mladih.
Skupaj
želijo graditi na samoiniciativnosti, samoaktiviranju ter
mobilnosti mladih. Zato so
zasnovali niz dogodkov s

skupnim naslovom Delamo
delo, ki pokrivajo različne
tematike o zaposlovanju in
boljši konkurenčnosti mladih.
MCH

Okrogla miza na temo
zadružništva je le ena od
številnih aktivnosti, s katerimi
želijo v Mladinskem centru
Hrastnik stopiti v korak s

FM

Steklarna zmagala v
kategoriji Energetsko
učinkovit projekt
2. aprila so v Steklarni Hrastnik novinarjem predstavili
rezultate svojega poslovanja
v letu 2014, ki se je zaključilo
z rekordnim dobičkom. Ustvarili so za 4,4 milijonov evrov
dobička iz rednega poslovanja,

kar je za
dobrih 57
odstotkov
več kot v
letu 2013.
»Dobiček
je seveda
posledica dobrega dela,«
je prepričan Andrej Božič,
generalni direktor Steklarne
Hrastnik, ki navaja naslednje razloge za uspeh: »Že v
letu 2013 smo se usmerili na
optimizacijo manj donosnih

programov. V lanskem letu pa
smo naše aktivnosti v tej smeri
še nadgradili, saj smo se intenzivno usmerili v iskanje novih
neposrednih kupcev v tujini in
v izboljšanje portfelja izdelkov,
tj. v razvoj dražjih izdelkov in
lastnega programa izdelkov.
Zaključili smo z obdobjem
sanacije, podjetje je sedaj
trdno, finančno stabilno in tudi
dobičkonosno.«
FM

Dewesoft je v tednu od 13. do 17. aprila
v Delavskem domu Trbovlje organiziral
mednarodno merilno konferenco, ki je bila
namenjena izobraževanju, delitvi izkušenj
ter medsebojnemu spoznavanju. Andrej
Orožen ter Jure Knez sta 240 udeležencem,
ki so med drugim prihajali tudi iz Amerike,
Nemčije, Avstrije, Indije in Japonske, podala
prve informacije nove merilne naprave. Kot
gostje pa so na oder stopili tudi direktorji
Dewesoftovih podružnic na Kitajskem, v
Hongkongu, Avstriji in ZDA. Konferenca se je
nadaljevala v Laškem, na dvorcu Štatenberg
v Makolah pa so organizirali podelitev
posebnih nagrad, t. i. nagrad Herojem Dewesofta za posebno uspešnost.

Dewesoftova merilna
konferenca

FM
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Brečkovi prijemi zagotovilo za obstanek

Dolanom dve »leseni kolajni«

Ljubiteljem hrastniške košarke
niti letos ni bilo postreženo z mirno sezono. Še drugo leto zapored
so Hrastničani drugoligaški staž
reševali v ligi za obstanek, v kateri
jih je do uspeha ponovno povedel

trener Davor Brečko. »Recept je
enostaven: motivacija, trdo delo in
izboljšanje duha v moštvu. Ekipa
je imela neke razprtije in pomanjkanje motiva, kar ni dobro. Garderobo je treba združiti in ponu-

diti priložnost igralcem, ki je prej
niso dobili. Držim se tudi svojega
koncepta hitre tranzicijske igre,«
je svojo formulo za uspeh razkril
Brečko.

Za
dolskimi
rokometaši
je
najuspešnejša sezona v vsej
klubski zgodovini. Po zaspanem
začetku v 1. B slovenski ligi so do

zimskega premora strnili svoje
vrste in začeli dihati za ovratnik
najboljšim ter se spomladi ustalili
na četrtem mestu. Še lepšo zgod-

Otrok hrastniške košarke se je –
podobno kot lani – ekipi priključil pred
ključnim delom sezone in svojo nalogo opravil z odliko. Pred začetkom
letošnje sezone je uprava kluba z
Loga mesto trenerja zaupala človeku
z bogatimi prvoligaškimi izkušnjami,
Sebastijanu Kraševcu, ki pa jih ni
znal pretvoriti v igro in rezultate
resda povprečne hrastniške zasedbe. V rednem delu 2. lige je povsem
prenovljeno hrastniško »tujsko legijo«
pripeljal do 10. mesta, ki je še drugo
leto zapored prineslo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. Vodstvo kluba na čelu s predsednikom Urošem
Godicljem z razpletom ni moglo biti
zadovoljno, zato je vajeti, tako kot v
lanski sezoni, prepustilo dežurnemu
gasilcu Brečku.

zasavsko. Za pristen stik z navijači
je v največji meri skrbel izkušeni
Tadej Tušek, ki je kot edini domačin
v hrastniški zasedbi svoje kvalitete
izkazoval tudi na parketu. S svojimi izkušnjami in rutino je bil eden
ključnih členov v ligi za obstanek, kjer
ga je točkovno dopolnjeval predvsem
prvi klubski strelec Davor Sattler.
Hrastničani so se v dodatnih kvalifikacijah pomerili z ligaškimi tekmeci
Celjani ter izzivalcema iz druge lige
ljubljanskimi Jančami in Medvodami.
V skupino s štirimi moštvi so iz rednega dela prenesli ničlo (dva poraza s
Celjani), nato pa pod taktirko Brečka
v kvalifikacijah zabeležili štiri zmage
in s stoodstotnim izkupičkom obstali
v ligi.

Letos smo z generacijo U15 dosegli
velik uspeh, saj smo v prvi državni ligi
zasedli deveto mesto.«

Dve »leseni kolajni«, kot pregovorno
rečemo nagradi za nehvaležno mesto tik pod stopničkami, sta zagotovo
upravičili in presegli pričakovanja v
klubu pred začetkom sezone. Sploh,
če upoštevamo dejstvo, da je celotna ekipa – z izjemo vratarja Primoža
Cenkarja – sestavljena iz domačih
fantov. Glavnima dirigentoma dolske igre Domnu Hribšku (143 golov v
prvenstvu) in Gregorju Klepeju (120)
sta v tej sezoni ob bok stopila predvsem Amal Ajdari (144) in Kristian
Bauerheim (104), ne smemo pozabiti
niti na konstantna Jasmina Ramića
(97) in Aljaža Zoreta (94).

Njihove predstave niso ostale
neopažene niti izven Zasavja. V
anketi navijačev glede najboljših
rokometašev sezone na priljubljenem portalu rokomet.net so bili
Dolani uvrščeni v sam vrh ali tik pod
njega. Zore je bil izbran za najboljše
desno krilo v 1. B ligi, Bauerheim je
bil najboljši krožni napadalec, Ajdari
najboljši desni zunanji, Cenkar
najuspešnejši vratar, Aleš Filipčič pa
najboljši trener. Drugo mesto je osvojil dolski levi zunanji Klepej.

Brečko zaprisežen mladim

V slovenskem košarkarskem prostoru čedalje bolj priznani strokovnjak
si v klub želi vpeljati dolgoročni plan,
ki bi hrastniško košarko znova dvignil
na višjo raven. Za kaj takega pa je po
njegovem treba začeti pri temeljih:
»Vse otroke od 7. do 10. leta starosti
zato vabimo na šolo košarke. Treningi
v dvorani na Logu potekajo ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 14. uri.«
			

»Pripeljali smo ga malce zaradi šok
terapije, poleg tega pa Brečko s kemijo in motivacijo iz igralcev vedno
izvleče največ,« je razloge za zamenjavo komentiral Godicelj. Siceršnji vodja
mladinskega pogona košarkarskega
kluba Hrastnik je s svojim pristopom
in navsezadnje rezultati nadrejenim
namignil, da bi si počasi že zaslužil
tudi poveljniški čin oziroma mesto
stalnega trenerja, in ne zgolj operativca v razvneti slačilnici.
Ta je bila v tej sezoni izjemno pisana, narečje v njej je bilo vse prej kot

Glavni krivec za ponovno hrastniško
prebujenje si mesta glavnega trenerja ne želi za vsako ceno. »Če bo
priložnost, me zanima delo s člansko
ekipo tudi v prihodnje, a je trenutno
pri meni v prvem planu delo z mladimi,« je o svoji prihodnosti razpredal
Brečko, ki je povsem prerodil mladinski pogon, odkar ga vodi: »Ko sem
prišel pred tremi, štirimi leti, je bila v
klubu samo generacija U15. Prihodnje leto pa bomo imeli že vse starostne kategorije, torej U9, U11, U13,
U15 in U17. Na tem je treba graditi.

Jorgić do treh naslovov
mladinskega državnega prvaka
Hrastniški namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na mladinskem državnem
prvenstvu na Otočcu potrdil vlogo
favorita in se veselil treh naslovov
državnega prvaka. Član Krke je brez
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večjih pretresov slavil v posamični
konkurenci, skupaj z moštvenim kolegom Aljažem Šmaljceljem je bil
najboljši v dvojicah, s someščanko
Tamaro Pavčnik pa se je državnega

Brečko vidi kot edino možnost za
stabilen in uspešen razvoj kluba v
prihodnosti ravno zdrav mladinski pogon in postopno vključevanje
mladeničev v prvo moštvo. »Nujno
potrebno je zaupati mladim igralcem in jih pri 16 ali 17 letih vključiti
k članom ter jim ponuditi priložnost
za igro vsakič, ko je to mogoče. Škoda
se mi zdi, da v Hrastnik, kot edini
drugoligaški klub v regiji, ne pridejo
mladi košarkarji s celotnega Zasavja.
Lahko bi sestavili veliko bolj zasavsko
ekipo, kar bi pripeljalo tudi ljudi na tribune,« je prepričan hrastniški trener.

			Gregor Lisec

naslova veselil tudi v mešanih dvojicah. Članica hrastniškega kluba je
osvojila še naslov podprvakinje v
dvojicah (z Ano Tofant), v posamični
konkurenci je izpadla v polfinalu.
Jorgič je z novomeško Krko konec
maja osvojil tudi naslov ekipnega
državnega prvaka.
				

G. L.
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Kljub temu je treba v tej sezoni
športno priznati premoč Kopru in

bo so spisali v pokalu Slovenije,
kjer so se uvrstili na finalni turnir
četverice v Kopru ter v konkurenci
Celja Pivovarne Laško, Gorenja
Velenja in Kopra (končali v tem
vrstnem redu) zasedli prav tako
četrto mesto.
Dobovi, ki sta se zanesljivo uvrstila
med prvoligaše, medtem ko je Dolanom v boju za tretje mesto zmanjkalo
tudi nekaj sreče. V spomladanskem
delu sezone sta bila zaradi poškodb
dlje časa odsotna Klepej in Ajdari,
ki sta morala izpustiti tudi odločilno
tekmo za stopničke s Šmartnim. A
priložnost za nadgradnjo rezultatov
prihaja že v prihodnji sezoni. Dolani
namreč v en glas zatrjujejo, da je
prišel čas za naskok na prvo ligo.

		

Gregor Lisec

Kirbiš premagal najtežjo kolesarsko
dirko po Sloveniji
Hrastniškemu
vsestranskemu
športniku Domnu Kirbišu je uspel
prav poseben podvig. Na deveti
izvedbi ultramaratonske krožne
dirke Dos – Ras Extreme je uspešno
prekolesaril 1250,60 km in premagal 15.000 metrov višinske razlike
ter v cilj pripeljal na 19. mestu.
Domen je dirko prevozil v 66 urah
25 minutah in 48 sekundah, v tem
času pa spal le slabi dve uri.
Na najtežji kolesarski dirki na slovenskih tleh je štartalo 71 tekmovalcev,
vse pasti težavne preizkušnje pa je
uspelo premagati 63 junakom. Eden
izmed njih je bil, kot rečeno, tudi
Kirbiš, ki se je na preizkus pripravljal
dolgih šest mesecev. Brez težav ni šlo.
Najtežji je bil drugi dan, ko je 26-letnik v turobnem vremenu prekolesaril 300 km po dežju in vmes izgubil
voljo za nadaljevanje. Njegova zvesta
spremljevalna ekipa ga je spodbudila,
da je pridirkal do Šentjurja pri Celju,
kjer je bila nejevolja pozabljena. Tam
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so mu namreč prijatelji pripravili
presenečenje, ga pričakali s harmoniko in ga spodbudili k nadaljevanju
dirke.
Kratek klepet, spodbudne besede
in malce masaže s strani najbližjih
so ga doleteli tudi v Krškem, tako da

mu zadnji dve etapi od Metlike do
Postojne nista več povzročali večjih
težav. Na cilju so ga kakopak pričakali
ponosni svojci in veseli prijatelji, ki so
mu od srca čestitali za uspešno prestano peklensko preizkušnjo.
				
				
G. L.

Kirbišu je navodja
zahtevni
preizkušnji
sledila
zvestaže
spremljevalna
ekipa.
Umetniški
festivala
Branko
Potočan
trinajsto leto
vztraja, da je
Foto: DOS-EXTREME
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Po letu na suhem Kauzer spet med najboljšimi
Najboljši slovenski kajakaš zadnjega desetletja Peter Kauzer se je po
enoletnem prisilnem premoru zaradi
poškodbe ramena vrnil na evropskem
prvenstvu v Markkleebergu in takoj
dokazal, da se vrača med najboljše.
Na nemških brzicah je priveslal do
petega mesta v Evropi, a v svoji predstavi še našel nekaj rezerv.
»Sem zadovoljen s petim mestom,
a malo razočaran, saj me je v dvajsetih vratih odneslo pet metrov pod

vrata in tam je šla kolajna. Vesel
sem, da sem po enoletnem premoru
prišel na EP, na prvo veliko tekmo
in videl, da sem zraven. Dobro se
počutim, razmišljam pozitivno naprej
za sezono, saj sem res že pogrešal
tekmovanja,« je takoj po nastopu
povedal 31-letni Hrastničan. Nekdanji evropski in svetovni prvak je na
prvenstvu stare celine nastopil tudi
na ekipni tekmi in skupaj s še enim
Hrastničanom Janošem Peterlinom
ter Simonom Brusom končal na

šestem mestu.
Vselej samozavestni Kauzer se je na
tekmovališča vrnil po začetku lanskega junija, ko je na tekmi svetovnega
pokala na zanj neljubi olimpijski progi
v Londonu z veslom zapel v vodno
oviro in si izpahnil ramo. Poškodba je
bila hujše narave, zato je bila potrebna operacija, ki je članu brodarskega
društva Steklarna Hrastnik ukradla
celotno sezono. Težave so zdaj pozabljene, v Kauzerjeve misli pa že uhajajo sanje o olimpijskih igrah prihodnje leto v Riu de Janeiru in tako želeni
kolajni.
»Spočil sem si telo in dušo. Nabral
sem si energijo za dve sezoni, to in
naslednjo, saj vemo, kaj je moj cilj. V
tretje se poskusiti uvrstiti na olimpijske igre in poskusiti, če gre tam v
tretje res rado,« je na novinarski konferenci že pred odhodom na EP dejal
nepopustljivi Zasavec.
Normo za Rio bo poskusil izpolniti
na drugem vrhuncu letošnje sezone,
septembrskem svetovnem prvenstvu
v Londonu, kjer bo ponovno med favoriti za odličja.

Peter
Kauzer
je bil svetovni
v letih
in 2011,
evropskega
naslova
Umetniški
vodja
festivala
Brankoprvak
Potočan
že2009
trinajsto
leto
vztraja, da
je treba
se je veselil leta 2010.

Gregor Lisec
Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Kegljači Sineta po Evropo z novim imenom
V hrastniškem kegljišču so se
lani veselili končnega devetega
mesta v prvi državni ligi, letos so
razočarani s petim. Razlog je preprost: ekipa Sinet Hrastnika si je za

cilj postavila vsaj četrto mesto in
uvrstitev v evropske pokale, kar ji
je na koncu za las spodletelo. Krivdo za »neuspeh« je prevzel trener
Jože Drame, ki je odločen, da svo-

je varovance v Evropo popelje v
naslednji sezoni. Načrte bo skušal
uresničiti pod prenovljenim klubskim imenom – po novem bodo
znani kot KK Enemon Hrastnik.

Drametove može je v nedavno
končani sezoni od uvrstitve v evropsko ligo NBC ločila zgolj ena zmaga.
Ključni so bili porazi v 12. kolu v Litiji
(zgolj za pet kegljev), v 14. kolu v
Ljubelju in v predzadnjem, 17. kolu,

v Novi Gorici. »Krivda je bila moja. V
Gorici sem napisal postavo vnaprej,
fantje niso začeli na istih stezah kot
lani, ko smo tam zmagali. Razočaranje
je bilo veliko, sploh zame, ker se
počutim krivega. Moja tiha želja je

bila, da fante popeljem v NBC in tam
dosežemo vidnejši rezultat. Še boljši
kot nazadnje v Bosni, ko smo bili
osmi,« se je s pepelom posul izkušeni
strateg Hrastničanov. Kljub neizpolnjenemu tihemu cilju je v isti sapi
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Jože Drame in Iztok Logar na tekmi kegljačev v nemškem Augsburgu

poudaril, da je peto mesto v državi
velik uspeh, sploh če upoštevamo,
da v Sloveniji skupno tekmuje kar 60
klubov (10 v prvi ligi), brez klubov, ki
tekmujejo v območnih ligah.
V primerjavi z lansko sezono je peto
mesto občutno izboljšanje uvrstitve,
kar Drame pripisuje predvsem dejstvu, da so za razliko od lani celotno sezono odigrali Vojko Šeško, Aleksander
Šparemblek in Mark M. Bortek. Vsi
trije ter Gregor Skalicky pa sodijo
med najboljših 30 posameznikov v
Sloveniji, med več kot tisoč registriranimi igralci. Omeniti moramo tudi
ostale, ki so pripomogli uspehu, saj
za vsak nastop igra najmanj šest igralcev (Zlatko Drame, Iztok Logar, Karli
Medved, Miran Jazbinšek in Slavko
Zorman). Glavni hrastniški aduti ostajajo v hrastniškem kegljišču tudi
v prihodnji sezoni, ko bo cilj znova
uvrstitev v zgornji del lestvice in s tem
v evropske pokale.
Sinet Hrastnik v zgodovino, prihaja
Enemon
Visoki cilji hrastniških kegljačev so
vsaj delno plod podpisa nove sponzorske pogodbe, ki jih ob tem zavezuje k spremembi imena kluba »Od

Pikado – troboj
16. aprila je v prostorih DI Rimske
Toplice potekal tradicionalni troboj
v pikadu. Tako v moški kot v ženski
konkurencu so slavili pikadisti oz. pi-
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Sineta nismo dobili nobenega denarja, občinska sredstva pa nam ne
zadoščajo. S pomočjo našega igralca
Bortka smo navezali stik s podjetjem
Jata Emona d. o. o. in se dogovorili
za spremembo imena v Enemon, ki
je njihova znana blagovna znamka.
Zdaj smo v zaključni fazi postopka,
potrebne so le še formalnosti. Dogovorjeno je že vse,« je dejal Drame
in dodal, da so na račun novega
sodelovanja zadržali tudi svojega
najboljšega igralca, ki je pri omenjenem podjetju zaposlen. »Z njihove
strani bomo dobili nekaj denarja, s
katerim bomo laže odigrali sezono.
Mark M. Bortek je trenutno razvrščen
kot četrti igralec v Sloveniji in je
pomemben člen ekipe. Po njegovi
vrnitvi iz Avstrije smo ga z veseljem
sprejeli v klub in sedaj nam vse to tudi
vrača,« je dodal hrastniški strateg.
Kegljaški klub Sinet (po novem Enemon) si mora treninge plačevati tudi
v Hrastniku, saj je lastnik kegljišča
drugi občinski klub – Kegljaški klub
Hrastnik. Ta je zaradi afere s ponarejanjem podpisov na občini v zadnjem času na slabšem glasu, kar ni šlo
niti mimo kluba Sinet. »Treba je jasno
in glasno povedati, da Sinet nima nič
kadistke DI Hrastnik. Za hrastniško
moško ekipi so tekmovali Matej
Mikolič, Stanko Korbar, Zvone
Plazar in Blaž Dvornik, za žensko
ekipo pa Štefi Kaluder, Milena Žulič,
Stana Zgonjanin in Majda Korbar.
Najboljši posameznik je bil Zvone Pla-

z dogajanjem v KK Hrastnik. Mi smo
samo najemniki njihove dvorane.
Problem je nastal, ker smo zelo prepoznavni in nas ljudje zamenjujejo
in sprašujejo, kaj se dogaja. Moj odgovor je, ne vem,« je poudaril Drame,
ki je razočaran tudi nad dejstvom, da
v kegljišču letos niso organizirali trim
lige: »Skozi trim ligo se dela popularnost. Gre za to, da se v ekipi zberejo
trije profesionalci in trije amaterji, ki
potem tekmujejo z drugimi. Tako bi
lahko zanimanje do športa dobili tudi
nekateri mlajši, ki jih primanjkuje. V
našem klubu žal ni možnosti, da bi
delali z mladimi, ampak bi bilo treba.«
Prekaljeni
kegljaški
maček
je
prepričan, da je ravno vključitev mladih v kegljanje rešitev za ta zanimivi
šport. Po njegovem mnenju bi lahko
bile kegljaške osnove vključene v učni
načrt pri športni vzgoji v šolah, saj bi
tako mladim najlaže predstavili lepote in zanimivosti podiranja kegljev.
»Pogoji za to vsekakor so, potrebno
jih je izkoristiti. Na takšen športni
park, kot je pri nas v Hrastniku, ne
naletiš v veliko krajih, potrebno ga je
še bolj izkoristiti,« je zaključil Drame.
		
		

	Gregor Lisec

zar, na drugem mestu pa je bil Blaž
Dvornik. V ženski konkurenci so bile
med prvimi tremi kar tri Hrastničanke,
in sicer Štefi Kaluder, Majda Korbar,
tretja pa Stana Zgonjanin.
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Fitnes na prostem

Večer športa

zdrava rekreacija za

Športna zveza Hrastnik vsako leto
podeli priznanja zaslužnim posameznikom in ekipam za tekmovalne
dosežke. Letošnji večer športa je,
23. aprila 2015, potekal v Delavskem
domu Hrastnik. Športnik leta 2014 je
postal Peter Kauzer ml., ki je zaradi
poškodbe predčasno zaključil sezono, pred tem pa zmagal na ICF
ranking tekmi v Tacnu ter dosegel 7.
mesto na Evropskem prvenstvu na
Dunaju.
Za večletno uspešno delo na
področju telesne kulture je predsedstvo ŠZ Hrastnik podelilo Bloudkove
značke. Bronasto značko je prejela Vesna Ojstršek (NTK Hrastnik),
sedemkratna državna prvakinja Jugoslavije, ki ima tudi štiri medalje na
balkanskih prvenstvih in šest medalj
na evropskih prvenstvih. Po končani
tekmovalni karieri uspešno nadaljuje
športno pot kot trenerka v društvu
in v zadnjih letih tudi kot selektorica
ženske namiznoteniške reprezentance Slovenije. Zadnja leta pa opravlja tudi funkcijo predsednika NTK
Hrastnik.

vsakogar
Rekreacija je ob vsem stresu in
tegobah, ki jih prinaša dandanašnji
vsakdan, postala način življenja
21. stoletja. Če so bili »trimčkarji«
po zasavskih ulicah še pred nekaj leti deležni zvedavih pogledov,
je rekreiranje po mestu in v naravi
danes nekaj povsem običajnega. Da
ne bi ostalo zgolj pri suhoparnem
teku po stezah, pločnikih in nabiranju
krogov po rdečem pesku okrog nogometne zelenice, so štirje mladeniči
prišli do ideje, da bi v Hrastniku postavili orodje za vadbo na prostem.

Dobitniki priznanj ŠZ Hrastnik za leto 2014

Prejemnika srebrne značke pa sta
Dejan Milinovič (Rokometni klub Dol
TKI Hrastnik) – nekdanji rokometaš,
vodja, srce in duša vetreanske ekipe
na Dolu, organizator veteranskih
turnirjev ter član upravnega odbora – ter Marko Premec – nekdanji

uspešen vratar, dolga leta tehnični
vodja in pomočnik trenerja v članski
ekipi, sedaj pa vodja mini rokometa,
član upravnega odbora ter eden
izmed vodilnih pri izvedbi turnirja Zasavje Cup.
			

Alen Osmanović, Žiga Meterc,
Aldin Alibašić in Dražen Jurišić so
pred približno letom in pol na občini

Fitnes na prostem v
Hrastniku pravi hit

Fanči Moljk

»Prostor je namenjen mlajšim
in starejšim, v bistvu vsem. Tukaj lahko s tekom po štadionu
pridobivaš kondicijo, z delom na
napravah pa moč in gibčnost,«
je dejal 23-letni glavni pobudnik za izgradnjo fitnesa Alen
Osmanović. Hrastničan je pred
tem treniral v običajnem fitnesu, nemalokrat pa se s kolegi
kar peš odpravil »čez hrib« na
trboveljsko trim stezo.

Hrastničani uspešni na 44.
mednarodnem karate turnirju
Od 18. do 19. aprila je v Čačku v Srbiji potekal že 44. mednarodni karate
turnir »Zlatni pojas Čačka«, ki velja za
enega najstarejših in najmočnejših
turnirjev v Evropi. Na tekmovanju
je nastopilo 800 tekmovalcev iz 18
držav. Turnirja so se tokrat prvič
udeležili tudi trije hrastniški karateisti. Denis Gorenc je v kategoriji mlajših
članov do 67 kg z odličnimi borbami
osvojil tretje mesto. Urša Haberl je v
kategoriji do 54 kg osvojila bronasto
medaljo, njena sestra Barbara Haberl
pa je v kategoriji mladinke do 53 kg
s suverenimi borbami premagala tekmice ter osvojila 1. mesto. Posebna
zahvala gre tudi Karate klubu Trbovlje, še posebej pa trenerju Bogdanu
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Simerlu, ki je ob odsotnosti trenerja
vsem trem z nasveti pred in med
borbami pomagal do tako velikega
uspeha.
Naši najboljši karateisti so se 16. maja
v Postojni udeležili tudi 14. mednarodnega karate turnirja Postojna
Open. Urša Haberl je z odličnimi borbami stopila na najvišjo stopničko v
kategoriji kadetinj do 54 kilogramov,
Barbara Haberl in Denis Gorenc pa
sta osvojila bronasti medalji. Barbara
je bila tretja v kategoriji mladink do
53 kilogramov, Denis pa v kategoriji
članov do 67 kilogramov.
				

SW Hrastnik

LŠ
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predstavili idejo
o
vzpostavitvi
tovrstnega prostora za rekreacijo. Street workout fitnes, kot se
Alen pri treningu
veseljem pomaga
Umetniški
vodjaz festivala
Branko vsakomur,
Potočan že trinajsto
na kupu nagneki
si
to
želi.
Foto:
SW
Hrastnik
tenim jeklenim
telovadnim
orodjem
reče
jim je nerodno trenirati pred drugimi.
pogovorno (in v angleščini uradno), bi
Večkrat mi rečejo, da jih je sram, ker
občanom ponujal bogatejše možnosti
se ne morejo niti enkrat dvigniti, zato
rekreacije. Na občini, kjer so nekatpridejo pozno zvečer, ko ni nikogar
ere fitnes naprave že prej načrtovali,
več. Nima smisla, pridite takrat, ko
so se izziva hitro lotili, velikodušno
smo mi tam in z veseljem bomo posprejeli evropska sredstva in postmagali,« je nadaljeval Osmanović in
avili kakovosten sistem naprav in
priznal, da tudi sam na začetku ni bil
orodij za pridobivanje fizične moči in
tako uspešen, kot je danes.
vzdrževanja kondicije.
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Prostor za trening ima od konca
decembra precej bližje domu, ob
tribunah hrastniškega štadiona
pa niti slučajno ni osamljen. »Na
napravah je vedno veliko ljudi.
Šest nas je zelo resnih in treniramo zelo pogosto, ostali pa se
menjavajo. Vedno novi in novi
prihajajo, vsak dan je več interesa,« je dejal Alen, ki obžaluje,
da imajo nekateri nerazumljive
zadržke glede obiskovanja fitnesa na prostem: »Žal mi je, da
nekateri ne želijo prihajati, ker

V Hrastniku trenirajo tako fantje kot
dekleta, vsi pa se z vadbo ukvarjajo
rekreativno. Morda bo kdaj v prihodnosti prišel trenutek, ko se bo kakšen
Hrastničan – morda Alen, ali pa kdo
drug – udeležil katerega izmed velikih tekmovanj, ki jih ta zanimivi šport
prireja. No, že letos pa glavni entuziasti na hrastniškem telovadbišču
načrtujejo tekmovanje, ki bi potekalo
v sklopu znanega poletnega festivala
ŠTUOR. Dogodek na napravah fitnesa na prostem sicer še ni uradno
potrjen, a ovir za izvedbo ni več veliko.
Za vsakogar, ki ni prepričan, če je
tovrsten način vadbe primeren
tudi zanj, bo to idealna priložnost
za ogled in morda preizkus katere
od naprav. Aktiven način življenja je
vreden veliko, možnosti zanj pa so v
hrastniškem športnem parku skorajda neomejene.
			
			

		
			

Gregor Lisec
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Hrastniški mojster dirigiranja

Pod streho že
16. turnir

Z

Zasavje Cup
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik je
v domači Dolanki uspešno izpeljal
že 16. mednarodni turnir v mini rokometu. Zadnjo soboto v maju se je
na Dolu predstavilo 33 ekip dečkov
in deklic letnikov 2004 in 2005. Organizatorji so poleg tekmovalnega
dela, v katerem je okrog 350 otrok
iz 17 klubov odigralo kar 125 tekem,
vzorno pripravili tudi spremljevalni
program. Poleg risanja tatujev in preizkusa v rokometnih spretnostih ni
manjkal niti vsakoletni lov za baloni z
lepimi nagradami.

Pri organizaciji je sodelovalo več kot
70 prostovoljcev in članov kluba Dol
TKI Hrastnik, svoje delo pa so opravili
zelo dobro. Tudi sodeč po odzivih
udeležencev, ki so bili, brez izjeme,
pohvalni. Dolani so navdušili tudi

Strelci zastopali šole
V ponedeljek, 23. 3. 2015, je v
Kidričevem potekalo finalno državno
tekmovanje osnovnih in srednjih šol
v streljanju z zračnim orožjem. Osnovno šolo narodnega heroja Rajka
Hrastnik so zastopali Žan Čeperlin,
Žan Napret, Lučka Holešek in Urška
Tišler. Ekipa v sestavi Žan Napret, Žan
Čeperlin in Lučka Holešek je zasedla

na parketu, saj je generacija dečkov
letnika 2004 pod vodstvom Mirana
Hribška osvojila zlato kolajno.
				
G. L.
Foto: Fanči Moljk

odlično 3. mesto.
Posamezno se je
Žan Čeperlin med
cicibani zavihtel na
3. mesto, Žan Napret pa na 26. mesto. Lučka Holešek je med cicibankami
zasedla 3. mesto, Urška Tišler pa 18.
mesto. Med učenkami je Zala Logar
zasedla 21. mesto.

Ekipa v postavi Mateja Napret, Patrik
Gnus in Jure Novak, ki so zastopali
STPŠ Trbovlje, je zasedla 4. mesto.
Predstavnica GESŠ Trbovlje, Valerija
Tišler, je posamezno zasedla odlično
3. mesto, Mateja Napret (STPŠ) 10.
mesto, Žiga Bregar 15. mesto (GESŠ)
Patrik Gnus (STPŠ) 16. mesto in Jure
Novak (STPŠ) 22. mesto.

V popoldanskem času so svojo
natančnost merili dijaki in dijakinje.

				

LŠ

nano je, da sta bili glasba in glasbena tradicija
v hrastniški dolini vedno zapisani z veliko črko. Kljub
temu obstaja hrastniški rojak,
ki je doma manj poznan, je
pa zato bil svojčas zelo uveljavljen v kraljevini Jugoslaviji,
kot tudi po drugih evropskih
državah. Viktor Eržen v svoji
hrastniški kroniki, ki jo je
pisal kratek čas na začetku
tridesetih let (1932–35 ) kot
znanega hrastniškega glasbenika omenja dirigenta Ivana
Brezovška.
Ivan Brezovšek je bil rojen
3. julija 1888 v Studencah.
Družina se je z očetom kmalu
po Ivanovem rojstvu preselila
v Dortmund v Nemčiji. Ivan
se je zgodaj posvetil glasbi in
svoje izobraževanje od 1901
do 1907 nadaljeval na konservatoriju v Dortmundu in
Kölnu (klavir, violina, orgle,
kompozicija). V Dortmundu je
tri leta obiskoval tudi specialno šolo za orkester. Kot pianist je v mladih letih nastopal v Švici
in na Norveškem. Od leta 1904 je bil
zborovodja Slovenskega pevskega
društva in 1907–1908 korepetitor in
dirigent v operi v Dortmundu, kjer je
že kot 16-letni deček dirigiral orkestralni koncert. Med leti 1908–1910
je bil vodja pevskega zbora in drugi
dirigent opere v Metzu, 1910–1911
v Plauenu in 1911–1913 drugi dirigent opere v Mühlhausenu. Vojsko
je služil 1913–1918 v Mariboru, kjer
je bil kapelnik vojaškega pihalnega
orkestra.
V letu 1918/1919 je prevzel mesto
drugega opernega dirigenta v Ljubljani, vendar je kmalu napredoval
v prvega dirigenta. Marij Kogoj je
v operni sezoni 1919/20 namenil
Brezovšku tole kritiko: »Z opero Mignon je prišel na plan drugi kapelnik g.
Brezovšek s tako vestno naštudirano
prireditvijo, da jo smemo in celo
moramo imenovati v muzikalnem ozi-
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opere Narodnega gledališča
v Beogradu in profesor »Beogradske muzičke škole« (klavir in operni oddelek). Tu je
uspešno dirigiral nemške
klasične in romantične opere,
deloval tudi kot koncertni dirigent in znatno prispeval k
vzponu beograjske operne
reprodukcije. V Narodnem
gledališču v Beogradu je maestro Ivan Brezovšek vihtel
dirigentsko palico polnih 20
let. Z orkestrom je leta 1924
nastopal v premiernem radio
prenosu v Srbiji. Leta 1931 je
premierno dirigiral Richard
Straussovo opero Salome.
Občasno se je še vračal v Ljubljano; npr. leta 1937 je dirigiral simfonije Blaža Arniča. 3

ru prvo dostojno uprizoritev letošnje
sezone. Razlika med njo in med izvajanjem drugih opernih del je bila tako
očividna, da je bilo občinstvo po vsej
pravici presenečeno in je kapelnika
koj po uverturi počastilo z aplavzom.
Bila je to sploh prva predstava, kjer je
orkester več nudil kot solisti, medtem
ko je stal pod vodstvom g. Rukavine
vedno daleč za solisti.« 1
V Ljubljani je med drugim pripravil
krstno izvedbo Parmovega Zlatoroga.
Poleg mesta prvega dirigenta v Ljubljanski operi je bil v času od 1919–
1921 zasedal tudi mesto profesorja
na ljubljanskem glasbenem konservatoriju. Kratko obdobje (nekaj mesecev) pa je bil tudi zborovodja Glasbene
matice v Ljubljani, s katerimi je v letu
1921 izvedel 3 koncerte. 2 V letu
1921 so ga snubili v operi v Splitu.
Istočasno se je še pogajal z ljubljansko opero in Narodnim gledališčem
v Beogradu. Leta 1921 je odšel v
Beograd, kjer je postal prvi dirigent

Leta 1938 je Brezovšek v
operni hiši v Dortmundu dirigiral operi Tristana (Wagner)
in Prodano nevesto (Smetana). V časopisu Edinost so takole povzeli njegov nastop: »…
dortmundska mestna Občina
mu je podarila plaketo s pergamentom, ki poveličuje njegove
zasluge na umetniškem polju. Sijajna
afirmacija Slovenca na nemški operi v
Dortmundu spada brez dvoma med
aktivne postavke našega kulturnega
delovanja v tujini.« 4 Ivan Brezovšek je
umrl 13. Junija 1942 v Beogradu.

1
Vir: Kogoj, Marij (1920). Opera v prvi polovici sezone 1919/20. Dom in svet (Ljubljana), letnik 33, številka 3/4.
2
Vir: Mahkota, Karel. Kronika Pevskega
zbora Glasbene matice v Ljubljani 18911941.
3
vir: Mariborski delavec (12.07.1919), letnik 2, številka 156.
4
Vir: Edinost (04.06.1938), letnik 1,
številka 17 Vir: Edinost (04.06.1938), letnik 1, številka 17

Primož Frajle
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Kuhna pa to …
Sedem je palčkov, sedem je kozličkov in sedem je Simbadovih potovanj – tako so to
naše sedme Prigode. Zapomnili si jih boste po dunajskem izletu, vnovičnem uspehu
in presenečenju naših kuharjev, izvedeli pa boste tudi, kako smo spomladi na kulturnem dnevu dokazali svoj plesni talent. Kdo je učence obiskal na Dolu? Želimo, da bi
vam bilo branje naših Prigod prijetno kot branje pravljic.
Kaja Mejač

Plesni kulturni dan
11. aprila smo na OŠ NHR Hrastnik izvedli kulturni dan na temo plesa. Bilo
je veselo, zabavno, poučno in predvsem sproščeno. Na šoli so se odvijale razne delavnice, kot so: aerobika,
latinskoameriški ples, balet in folklora. Vsak učenec se je lahko udeležil
delavnice, ki mu je bila najbolj blizu.
Pri aerobiki smo se prepustili glasbi in
ogreli svoja telesa. Bilo je naporno, a
hkrati veselo. Pri latinskoameriškem
plesu smo se naučili plesati salso. V to
smo vložili veliko truda in dobre volje.
Pri delavnici o baletu so se učenci
naučili kratke koreografije in spozna-

li, da je balet
težji, kot se je
sprva
zdelo.
Pri folklori pa
je bilo vzdušje
sproščeno in
nasmejano.
Učenci so se
poskočno zavrteli in zaplesali
narodne
plese. Na koncu
kulturnega dne smo se odločili pridobljeno znanje tudi pokazati. Vse skupine so pripravile kratek program, ki

15. maja smo se člani skupine Perkmandeljci (sestavljamo jo: Gaja Kolenc, Luka Kramžar, Aljoša Wolfand
in Špela Plevnik, naša mentorja pa
sta Branko Podmenik in Mitja Pajnkihar) po uspešno zaključenem tekmovanju, ki je potekalo 18. marca,
odpravili na finale tekmovanja
Kuhna pa to. Komisiji smo postregli
kruhov funšterc z zajčjimi jetrci,
pečeno proseno kašo s suhim sadjem in kruhke s skutnim namazom.
Letos smo se na tekmovanje uvrstili
tretje leto zapored. Tokrat smo
se ga kot Perkmandeljci udeležili
zadnjič, saj gredo trije člani naše
skupine že v srednjo šolo. Na tekmovanju nismo izvedeli, na katero
mesto smo se uvrstili, a so nam za
nagrado organizirali izlet v London.
Tega financirajo: Občina Hrastnik,
AGM Nemec, Steklarna Hrastnik,
Rudis Trbovlje, Spekter Trbovlje in
KSP Hrastnik. Predvidoma se bomo
tja odpravili 17. junija. Kuhali bomo
in si ogledali zanimivosti mesta.

so ga z nasmeškom na obrazu predstavile vsem.

Sestavine:
100 g skute
20 g masla
domača zelišča (peteršilj,
drobnjak …)
sol, poper
knajp
domači kruh

Sestavine:
5 dag sladkorja
3 dcl mleka
20 g divke

Skuto najprej pretlačimo skozi cedilo
ali pa jo fino zmeljemo s paličnim
mešalnikom. Maslo stopimo v ponvi
in ga dobro umešamo v skuto. Zelišča
operemo in osušimo, fino sesekljamo
ter dodamo skuti, nato pa začinimo
s soljo in poprom. Iz skute z dvema
žlicama oblikujemo žličnike ter jih
postavimo na rezine kruha, po vrhu pa
potresemo knajp in dekoriramo z zelišči.

Napitek pripravimo tako,
da damo sladkor v ponev in
počasi segrevamo, da dobimo karamelo. To zalijemo z
mlekom in počasi kuhamo,
da se sladkor stopi. Posebej
skuhamo divko: damo jo v
mrzlo vodo, jo zavremo ter
odstavimo. Divko in karamelo z mlekom zmešamo ter
precedimo skozi fino cedilo.
Napitek nalijemo v skodelico
in serviramo h kruhu.

Zajtrk v režiji
Umetniški
Perkmandeljcev.
vodja
festiFoto: D. Markelj

		

Anja Bočko, 9. b

Kdor gre na Dunaj …

Sledil je ogled Schönbrunnskega
živalskega vrta, kjer smo imeli dve uri
časa, da si ogledamo čimveč živali,
med njimi tudi pande, severne medvede, koale in pingvine. Vmes smo si
lahko tudi odpočili, kaj pojedli in kupili
spominke.
Predstavitev znanja o plesu v športni dvorani. Foto: D. Učakar
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Napitek iz mlečne
karamele in divke

Špela Plevnik, 8. b

… ima lep izlet. V soboto, 16. maja,
smo se namreč učenci 8. in 9. razredov, ki obiskujemo izbirni predmet
nemščino, odpravili na ekskurzijo v
to veliko evropsko prestolnico. Najprej smo si ogledali dvorec Schönbrunn, hodili po njegovih vrtovih,
opazovali Neptunov vodnjak, nato
pa se povzpeli na hrib, kjer stoji Gloriette – stebrna dvorana, habsburška
poletna obedovalnica, ki jo je Marija
Terezija dala postaviti po zmagi nad
Friderikom Pruskim v bitki pri Kolnu.
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Pasirana skuta z zelišči
in knajpom,

Okoli dvanajste ure nas je pred Schön-

HRASTOV LIST ŠT. 12

HRASTOV LIST ŠT. 12

brunnom pričakal avtobus, ki nas je
odpeljal na hiter ogled vseh največjih
znamenitosti Dunaja. Ustavil se je
šele v središču mesta, kjer smo si lahko nekaj znamenitosti ogledali peš,
ves čas pa nam je vodička razlagala
o zgodovini, o
Habsburžanih.
Ustavili smo
se še pri Katedrali svetega
Štefana in pri
Hundertwasserjevi hiši.

muzeja voščenih lutk Madame Tussauds, preostali čas pa smo namenili
vožnjam na različnih napravah.
		
		

Ana Kovačič, 8. b

Ob pol štirih
popoldne smo
prispeli
do
zabaviščnega
parka
Prater, kjer smo
imeli dve uri
časa za ogled
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tala mnogo dlje.

Potepanje
po Peruju
Skupaj
z Alenko
in Robijem
se pridružili
skupinileto
v organizaciji
turistične
in se podali
25-dnevnim
dogodivščinam
Umetniški
vodja
festivala
Brankosmo
Potočan
že trinajsto
vztraja, da
je trebaagencije
Hrastničanom
ponuditi
kvalitetno
kulturnaproti. Nepozabno se je bilo v živo soočiti s tako mističnim krajem kot je Machu Pichu

kaj visoki ravni, obrobja pa zelo revna,
skoraj nevredna za prebivališča za
ljudi. Pusta je tudi okolica teh bivalnih
objektov, ki bi jih le težko imenovali
hiša. Razdalje od mesta do mesta so
bile velike, ceste pa urejene, še posebej Pan Amerikanka, ki poteka vse od
Aljaske do južnega Čila.

ruja.
Peru ima približno 30 milijonov
prebivalcev in je tretja največja
država v Južni Ameriki za Brazilijo in Argentino. Glavno mesto
Po dolgotrajnem letu prek Atlantskega oceana smo prispeli v LIMO, kjer
nas je pričakal Ivan, perujski vodič, ki
je v celoti poskrbel za potek in organizacijo našega potovanja.
Že po prvem ogledu glavnega mesta Lime smo si ustvarili prve vtise o
Peruju in njegovih prebivalcih. Prvo
Ivanovo pravilo, ki je bilo hkrati opozorilo, se je glasilo, da naj bomo pripravljeni na njihove voznike, ki nikoli ne
upoštevajo pravil v prometu in zelena
barva na semaforju niti slučajno ne
pomeni, da je možno varno prečkati
cesto. Poleg neorganiziranosti je tu
močno prisotno trobljenje in hupanje, kar daje občutek popolnega
kaosa v prometu. Ker pa smo na
naših poteh imeli domače, izurjene
šoferje, smo se varno in brez večjih
posebnosti pripeljali na vse želene
destinacije. V Limi smo večerjali v kavarni, v kateri so se in se še družijo
znani umetniki. Med drugimi tudi M.
Vargas – perujski Nobelov nagrajenec
za književnost.
Vožnja s čolni in ogled otočja Ballestes (Mali Galapagos) sta
nas
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je Lima, ki šteje okoli 8 milijonov
prebivalcev. Povprečna starost je
nizka, saj je bila leta 2012 komaj
26 let in pol.
očarala z življenjem na njem. Videli
smo najrazličnejše živali. Od delfinov,
morskih levov, malih pingvinčkov, da
o kormoranih in galebih ne govorim,
saj so ti res v velikih množicah preletavali naše glave. Posledično je tu
največ guana – to so ptičji iztrebki, ki
so med glavnimi izvoznimi artikli Pe-

Naše najpogostejše prevozno sredstvo je bil manjši kombi, ki je zadostoval
za našo 15-glavo skupino, našo prtljago in še kašnega lokalnega vodiča.
Ostala prevozna sredstva pa so bila
še tricikli, kolesa, lokalni avtobusi,
manjša ladjica, čoln, letalo za prelete
nad Nazco in seveda za pot do doma
tudi Boing 747. Med vožnjo iz kraja v
kraj smo si ogledovali zanimivo pokrajino in opazovali ogromna nasprotja
med urbanimi mestnimi jedri in obrobji mest. Mesta so urejena na do-

Na
Taquile nevesta
splete pasBranko
svojemuPotočan
ženinu. Osnovne
niti leto
so iz vztraja,
njenih las.
Umetniški
vodja festivala
že trinajsto
daPri
je
njih se ne nosi prstanov, kot znak zaobljube nosijo možje te pasove
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Trgi so
prava
paša zaBranko
oči. NaPotočan
njih se dobi
skoraj vse.
bogateda
ponudbe
Umetniški
vodja
festivala
že trinajsto
letoIzvztraja,
je
najrazličnejšega sadja in zelenjave si lahko sam izbereš sestavine za sveže
treba Hrastničanom
ponuditi
kvalitetno
kulturno
produkcijo.
(Fotografija:
stisnjen sok.

Po norih dogodivščinah pri vožnji po
sipinah nad čudovito oazo Huacachino smo si z letalskimi preleti ogledali
podobe in črte v Nazci. Pokrajina se
je zdela povsem lunarna, na njeni
površini pa smo lahko videli okrog 15
podob (kondor, opica, kolibri, drevo
…). Res nekaj, kar v človeku buri duha
in se zamisli. Kdo je naredil te velike podobe na tako nedostopnem
območju, je še danes ena največjih
ugank na svetu. Imam občutek, da
se bo v prihodnosti okrog teh podob
našlo še ogromno stvari, ki bodo
odkrile in pojasnile njihov pravi nastanek in pomen.

treba

Ogledali smo si še pokopališče mumij
Chauchilla ter domačo delavnico mojstra, ki dela krasne glinene izdelke
po predlogih starih mojstrovin, ki so
jih našli v grobovih. Sledila je nočna
vožnja z zelo udobnim avtobusom
prek puščave Atacama do Arequipe
– belega oziroma najlepšega mesta
v Peruju. Res vreden ogleda je bil samostan Santa Catalina. Pogledali pa
smo si tudi ledeno nevesto – Mumijo
Juanito, ki so jo nedavno našli viso-
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ko v Andih. Posebno doživetje je bil
spust in nočitev v canjonu Colca, ki je
med najglobljimi na svetu. Vzhičeni
med ogledom kondorjevih preletov
smo pot nadaljevali preko mesteca
Chivay, se namakali v njihovih toplih
vrelcih in končno prispeli v meni zelo
drago mesto Cusco (popek sveta). Ko
smo se sprehajali in si ogledovali ostanke inkovske civilizacije, smo vseskozi čutili prisotnost njihovega duha.
Neverjetne energije, ki te nosijo sem
in tja, ko se dotikaš njihovih zgradb,
hodiš po njihovih poteh. Poseben
način njihove gradnje (coricancha) še
danes buri duha. Ja, mesto Cusco me
je povsem očaralo in tam bi lahko os-

Koliko zelenja in urejenih polj v najbolj rodovitni perujski dolini Valle
Sagrado. Inkovske soline Maras,
njihova terasasta polja v Morayu,
spusti s kolesom z visokega prelaza
nad 4300 m nadmorske višine, potem pa pričetek trekinga proti Machu Pichuju. Pot po džungli, vmesni
postanki pri domačinih ob poteh in
degustacija sadja, pijače in izdelkov iz
kakava (kava, koka, čokolade, žganje
s priokusom strupene kače …). Hudo
vroče je bilo na poti, a se nismo vdali
in pogumno nadaljevali svojo pot.
Kar malo adrenalinski je bil spust
s »cicko« čez reko Urubamba. Zelo
smo se razveselili kopanja v še enih
naravnih toplicah, vmes pa smo ob
poteh nabirali pomaranče, limone in
z dreves padle avokade. Flora nas je
popolnoma očarala; visoka drevesa
papaje, nasadi koke, banan, ananasa
in prekrasni cvetlični aranžmaji – kar
tako rastoči v naravi.
Na pot do mističnega mesteca Machu Pichuja smo se odpravili v zgodnjih jutranjih urah, še v soju čelnih
svetilk. Kar naporna je bila pot, strmo
navzgor po ohranjenih inkovskih poteh. A ko imaš kar naenkrat pred seboj v vsej svoji veličini inkovsko mestece, je pozabljen vsak napor. Solze
so mi preplavljale oči in ne znam opisati občutkov, ki so se sproščali v

Veličastni
kondor
letu. Skoraj
polurni
ogled že
njihovega
preletavanja
nad
Umetniški
vodjavfestivala
Branko
Potočan
trinajsto
leto vztraja,
da
strmimi kanjoni, potem pa skrivnostno odletijo ...
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Peruvodja
je dežela
krompirja.
Baje
ga poznajo
več kot 300
vrst.
Zanimivo,
ga sušijo
na zalogo in se
tako zavarujejo
pred
Umetniški
festivala
Branko
Potočan
že trinajsto
leto
vztraja,
da jedatreba
Hrastničanom
ponuditi
kvalitetno
kulturno
lakoto ob morebitnih nesrečah.

meni. Neskončna hvaležnost nekomu, da mi ga je bilo dano doživeti in
videti. Poslušali smo krajšo razlago
o nastanku, najdbi in še čem, potem
pa smo imeli prosto izbiro, da si lahko podrobneje pogledamo samo
mestece. Ko se sprehajaš, ogleduješ,
dihaš ta zrak, si nekako v povezavi z
nekdanjimi prebivalci, njihovimi stva-

ritelji, mojstri … Za vedno bodo ostali globoko v meni dogodki in vsa
doživetja na tem kraju. Nekaj, kar
sem si leta in leta želela, se je končno
uresničilo. Zanimivo, da nas je v vseh
25 dneh potovanja ravno tu presenetil dež.
Z vlakom, poimenovanim po od-

kritelju mesteca Hiramu Binghamu,
smo se vrnili nazaj v Cusco, od tam
pa z udobno nočno vožnjo mimo Altiplana – visoke andske planote (3000
do 4500 m nad morjem.) do Puna. Še
eno od večjih perujskih mest z urejenimi parki, ostanki španske arhitekture in posebno novejšo gradnjo.
Od tod naprej pa po jezeru Titicaca

IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI
do naših gostiteljev in na enega od
njihovih otokov, Taquile. Prelep
otok dolg vsega 6 km in širok 2 km,
na katerem prebiva manj kot 2000
prebivalcev, ki so vse dni oblečeni v
tradicionalna oblačila. Preživljajo se
s kmetijstvom in turizmom ter s prodajo pletenin, ki jih pletejo izključno
moški. Prav posebno doživetje se je
bilo družiti z domačini, z njimi zaplesati, se srečati z enim od šamanov in
prespati v njihovem zelo skromnem
prenočišču. Kot da bi se pri njih čas
ustavil. Živijo brez elektrike, novodobnih pripomočkov, ki nam »lepšajo«
življenje, a so kljub vsemu srečni in
nasmejani. Pod Unescovo zaščito ostajajo taki, kot so in si ne želijo sprememb. Naslednji dan smo na poti po
otoku opazovali prelepe poglede na
bližnjo in daljno okolico, se čudili visokim evkaliptom, cvetočim in dišečim
rožicam, pa raznobarvni podrasti in
modrini jezera, ki nas je spremljala na
vsej poti. Zapomnila sem si zelišče po
imenu munja, ki so nam ga skuhali v
čajni mešanici skupaj s koko.
Posebno doživetje je bil obisk trstičnih
otokov Uros, kjer so nas podučili o
njihovem nastanku in bivanju na njih
ter nam pripravili okusno kosilo z avtohtono postrvjo. Pri razlagi o otokih
in življenju na njih mi je bilo najbolj
všeč to, da če ti sosed ni povšeči, ga

Vikunje
na paši.
Srnicam
podobne
živali,
ki so zaščitene
in jihleto
najdemo
Umetniški
vodja
festivala
Branko
Potočan
že trinajsto
vztraja,
visoko po gorah

enostavno odžagaš in gresta vsak po
svoje. Kar težko se je bilo posloviti od
tako lepih krajev, a pot nas je peljala
naprej do hacijende, ki je bila kar nekaj kilometrov izven mesta Puno in
kjer imajo ogromno najrazličnejših
živali (konji, goveda, alpake, baby alpake …). Pri pogovoru z lastnikovo
ženo sem izvedela, da še nekaj let
nazaj to območje ni veljalo ravno za
varno območje, zato je bilo leto 2013
prvo leto njenega bivanja na posestvu. Po lepo preživetem druženju ob

da je treba

tabornem ognju in z okusno večerjo
smo se morali vrniti do našega Puna,
kjer smo še enkrat prenočili pred
nadaljevanjem našega potovanja
proti Boliviji.

Irena Zdovc

Državljanom, ki pridejo s podeželja v bližino mest, da država zemljišče, na katerem si potem postavijo skromno prebivališče
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JUŽNA

Križanka
Slastni sladoled

Prihaja poletje, obdobje, ko pogosto
posežemo po osvežilnem sladoledu.
Ravno zato sem si želela izvedeti nekaj več o tej čudoviti sladici.
Današnjemu sladoledu podobno
zmes so uživali že Kitajci, stari Grki,
Rimljani in Egipčani. Med Arabci sta
se proizvodnja in uživanje ledene
pijače »scherbet« (sladki led) močno
razširila. Ravno slednji imajo zasluge,
da so v času vladanja na Siciliji Italijane seznanili z veščino zmrzovanja
sladoledne kreme. Marco Polo je bil
prvi Evropejec, ki je imel čast okušati
ledeno kremo. Leta 1295 se je vrnil s
Kitajske in v Italijo prinesel recept za
sladoled. Z ledeno kremo, popularno
v tistem času, so se sladkali bogataši

v Italiji, nato pa še drugod po stari
celini.
V srednjem veku je zaradi oznanitve
cerkve, da sladoled ter še nekaj jedi
uvoženih iz Orienta simbolizirajo
greh, izginil z jedilnikov. Sladoled se je
zares vrnil v Evropo šele v 16. stoletju
v obdobju renesanse. Takrat je nastal
sladoled v današnjem pomenu besede. Sprva so ledeni desert uživali
le vladarji in višji sloji. V 17. stoletju
je Sicilijanec Francesco Procopio dei
Coltelli odprl prvo kavarno v Parizu in
razširil sladoled tudi med ljudstvom.
V ZDA so izumili prvi »sorbetor«, stroj
za izdelovanje sorbeta, z vrtenjem
notranje posode z ročko. Leta 1834
je Američan Perkins izdelal hladilno

napravo s kompresorjem. S tem izumom so leta 1846 tudi razvili prvi sladoledni zamrzovalnik.
Prvi kornet pa je leta 1903 patentiral italijanski priseljenec. Idejo zanj
je dobil, ko so mu ljudje razbili ali pa
odnesli skodelice, v katerih je stregel
sladoled.
Najbolj priljubljen okus po vsem
širnem svetu je vanilja, sledi ji okus
čokolade. Največ sladoleda pojedo
na Novi Zelandiji, sledijo ji ZDA in Avstralija.

Foto:
Brankovodja
Klančar
Umetniški

Vir:
Jelčič Bruna (2012). Sladoled in sladoledni
izdelki. Ljubljana: DZS.

Ledena jagodna
bombica
SESTAVINE
1 vanilin sladkor
100 g sladkorja
250 ml smetane za
stepanje

500 g jagod
30 g temne čokolade

PRIPRAVA
Z ročnim mešalnikom stepemo
sladko smetano in jo damo v
hladilnik.

1

Jagode očistimo, operemo ter jih
dobro polovico zmiksamo v sekalniku. Nekaj žlic damo na stran v eno
posodico, da bomo imeli na koncu
za okrasitev sladoleda.

2

3

Preostalo polovico jagod
narežemo na četrtine oziroma

48

majhne koščke. V manjšo posodo
stresemo sladkor ter narezane jagode in ob nenehnem mešanju segrevamo dokler se sladkor povsem
ne stopi. Počakamo, da se ohladi na
sobno temperaturo.

4

Temno čokolado nasekljamo na
majhne koščke.

K stepeni sladki smetani počasi
primešamo najprej zmes jagod,
zatem koščke jagod ter nekaj soka
(raztopljeni sladkor) in nasekljane

5

koščke čokolade.
V dve skodelici položimo prozorno folijo za živila tako, da bo
gledala čez robove skodelic. Zmes
zlijemo v skodelici ter ju položimo v
zmrzovalnik za 6 ur.

6

Ko se sladoled strdi, ga stresemo
iz skodelice ter okrasimo z jagodnim prelivom.

7

Irena Rebov

Težje besede: AKRIT, IMOLA, KYD, PASTEUR, RAŠOMON
Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo
izžrebali tri srečne nagrajence, ki prejmejo kupon
za pico v Pizzeriji Rondo:
Sabrina Hauptman, Brdce
Tamara Biderman, Hrastnik
Marija Lipar, Podkraj.
Nagrade bodo prejeli po pošti.

junij 2015

HRASTOV LIST ŠT. 12

Rešitve nove nagradne križanke napišite na
dopisnico in s svojimi podatki (ime, priimek,
naslov) do 30. avgusta pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo prejel knjižno nagrado.

