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otografija, ki jo objavljamo tokrat
v uvodniku ni več zelo aktualna.
Tudi sicer je v našem časopisu
marsikaj, kar ni več vroče, kot se reče
v novinarskem žargonu. Pač povsem
logična posledica pogostnosti izhajanja
Hrastovega lista. Zato je treba večkrat
žal narediti tudi kakšno selekcijo in čisto vsega, kar bi si sicer želeli, ne moremo objaviti. Pa to še ne pomeni, da
smo kaj spregledali - vsa dobra dela so
opažena in bodo našla mesto v časopisu ob kakšni drugi priložnosti. Morda
skozi osebno predstavitev prizadevnih
posameznikov, uspešnih tekmovalcev,
jubilejev organizacij in podobno.
Jasno nam je, da smo v času globalizacije čedalje bolj izpostavljeni informacijam z vsega sveta, vendar smo
hkrati bolj občutljivi in zainteresirani
tudi za informacije iz našega lastnega
okolja. Ljudje vse bolj iščemo zatočišče
v svojih koreninah, v svojem domu in
v stvareh, ki so nam blizu. Dobro se
zavedamo tudi, da smo tu zato, da
ohranjamo vrednote, medgeneracijsko
povezanost in sodelovanje.
Tega se zavedajo tudi ljudje na zgornji
fotografiji. Obrazložitve o prejemnikih
občinskih priznanj smo objavili že v
prejšnji številki Hrastovega lista, tokrat
pa smo želeli z vami deliti še ta utrinek
iz julijske osrednje občinske proslave.
Kot je ob tej priložnosti dejal župan,
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gre za poklon požrtvovalnim srčnim
ljudem, ki puščajo neizbrisen pečat v
naši občini. “Poklon tistim, ki jih krasijo
vrednote, ki so vse premalo prisotne
in cenjene v naši družbi. Vrednote, kot
so solidarnost, prostovoljnost, humanitarnost in pomoč ljudem v stiski.”
In zato so večno aktualni. Ti so tisti, ki
so s svojim delom in prizadevanji gradili podobo našega mesta in ponesli
ime Hrastnika po vsej Sloveniji in širše.
Še več takšnih ljudi lahko najdete tudi
v tokratni številki časopisa. Poleg tega
pa tudi mnenja o tem, kako nas vidijo
drugi. Bomo tudi vnaprej znali ohraniti
zgoraj omenjene vrednote, ki nas odlikujejo in s katerimi se ponosno predstavljamo svetu? Vsekakor, če se le ne
bomo prepustili sovražnemu govoru,
ki se že nevarno zažira v vsakdanje
besedišče. Predvsem na facebooku, ki
je za nekatere postal nadomestek pritlehnih razprav v zakajenih beznicah.
Širijo nestrpnost, sovraštvo in laži. Teh
v Hrastovem listu ne boste našli. Ne
dovolite, da vam pridejo do živega. Ne
dajte jim priložnosti. Ostanimo srčni
Ljudje z veliko začetnico.

Jani Medvešek
odgovorni urednik
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Ja, zelo uspešno zaključen je bil projekt Perspektiva zasavskega podeželja. Preko tega projekta smo ugotovili,
koliko neizkoriščenih priložnosti je na
tem področju in potem, ko se je odvijala razprava, ali tudi kohezijska sredstva dodeliti LAS-om ali ne, sem bila
velik zagovornik tega. Argumentirala
sem, da je treba na podeželju, kot je
recimo naša vas Dol, ali Kisovec, Izlake
..., spodbujati razvoj in dati možnost
tem vasem, ki so že kot lokalne skupnosti malo večje, da poskušajo nove
razvojne priložnosti v tem obdobju
do leta 2020.

Vojka Šergan, poslanka v Državnem zboru

Na parlamentarnih volitvah pred
letom dni se je vkrcala na strankarski vlak Mira Cerarja, ki je izkoristil splošno nezadovoljstvo ljudi
z obstoječim stanjem na politič-

nem prizorišču. Novoustanovljena Stranka Mira Cerarja, ki se je
kasneje preimenovala v Stranko
modernega centra (SMC), je prepričala tudi volivce v našem okra-

ju. Aktivna Dolanka vidi priložnost
za Zasavje predvsem pri razvoju
podeželja, stavi pa tudi na svoje izkušnje iz gospodarstva.

Ali vam je bilo že kdaj žal, da ste
se pred letom dni odločili, da poskusite vstopiti v Državni zbor?

tem začneš v celoti delati in postopoma spoznavaš način dela. Po enem
letu mogoče ne znam biti demagoška
v razpravah, pretirano prijazna in ne
obljubljam tisto, česar ni moč obljubiti. Se mi pa zdi, da vsebinsko kar
nekako grem v korak z njimi.

bomo imeli javne finance v mejah razumnega. Sedaj se lahko država normalno zadolžuje, ni več tvegana na
tak način, kot je bila, tako da se je zunanji ugled povrnil. Na tem področju
se je treba truditi naprej. Seveda pa
je treba delovati tudi lokalno. To je
tisto, ko ima človek zavezo do svoje
lokalne skupnosti in pri tem me vodi
načelo: »Pomagaj lokalni skupnosti in
bodi vedno boljši.« Zdi se mi, da je to
pomembno. Če se dotaknem lokalnih
zadev, bi rekla, da je najbolj pomembno za naslednje obdobje to, da bomo
naše hrastniško podeželje nekako
umestili v novo perspektivo 2014–
2020. Pomembno je, da se dobro organizira CLLD – Lokalno pogodbeno
partnerstvo za Zasavje, ki bo delovalo
za to perspektivo in koristilo sredstva, na voljo je milijon in pol evrov, ki
so namenjena za celo Zasavje in v
katerega bo Hrastnik lahko prijavil
svoje projekte. Sodelovala sem pri
tem, da so se ta sredstva iz 800 tisoč
povečala na 1.5 milijona evrov.

Ne. Že po naravi sem človek, ki se
enkrat odloči, da vstopi v projekt ali v
tem primeru v politiko, potem delam
do konca in delam intenzivno.
Torej bi lahko rekli, da ste imeli do
sedaj pozitivne izkušnje?
Ja, gotovo. Sicer si človek ne more
zamisliti, kako poteka delo v državnem zboru, pa vendar se mi zdi, da
mi to delo nekako leži, ker je izredno
pestro, obsega zelo veliko področij,
ki se jih potem celostno lotevamo. Pokrivam Odbor za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo, Odbor za
evropske zadeve, in pa Odbor za finance in monetarno politiko. To so
odbori, ki so mi blizu tudi vsebinsko
in mislim, da pri teh odborih lahko
delam celostno in resnično za državljane, tako na lokalnem nivoju, kot
tudi na državnem.
Kako pa ste se kot politična novinka znašli med prekaljenimi politiki
v Ljubljani?
Prvi koraki niso bili lahki, vendar po-
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Ste članica največje koalicijske
stranke, ki ima v rokah ključna
ministrstva – za gospodarstvo, infrastrukturo, tudi finance. Kako
ste do sedaj unovčili to karto pri
projektih povezanih z Zasavjem?
Kot ste omenili, smo res največja stranka, vendar je v koaliciji – ki
pomeni povezovanje, izmenjavanje
–, včasih treba iti tudi kakšen korak
nazaj, da se zadeva spelje v korist ljudi. Ko smo bili izvoljeni od ljudstva, je
bila naša naloga, da najprej gledamo
na državo kot celoto. Treba je bilo
povrniti državi ugled. To mislim, da
smo v enem letu naredili, ker se to
pozna v tem, da je država zopet dobila verodostojnost, ker smo ponovno
začeli delovati transparentno, odgovorno v mejah pooblastil in pristojnosti, kot je bila tudi predvolilna obljuba
SMC, zapisana v koalicijskemu sporazumu. Sprejeli smo fiskalno pravilo,
kar pomeni, da smo se zavezali, da

Tukaj imate izkušnje, kajne? V
prejšnjem obdobju ste bili predsednica Društva za razvoj podeželja in tudi sami ste projekte na tem
področju že izpeljali.
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Druga zadeva je pa infrastruktura. Mislim, da je izrednega pomena,
da se tudi Hrastnik priklopi na tretjo razvojno os. Bila je že obravnava
te tretje osi, naša stranka jo je imela na celjskem, katere sem se tudi
sama udeležila in sem na njej aktivno sodelovala. Zagovarjala sem, da
je treba cesto Hrastnik–Zidani Most
priklopit na tretjo os, ker si bomo s
tem Zasavci odprli pot na avtocestni
križ.
Kako trenutno kaže s to cesto?
Slišati je že govorice, da je vlada
razmišljala, da bi začela graditi hidroelektrarne višje, ravno zaradi
tega, da bi se izognila gradnji te
ceste.
Kakorkoli se bo zadeva s hidroelektrarnami odvijala, je cesta Hrastnik–
Zidani Most tako pomembna, da to
priznava tudi minister Gašperšič na
ministrstvu za infrastrukturo. Iščemo
rešitve v tej smeri, da se začne z izdelavo tega projekta, kar bi bil, glede na
to, da je projekt že umeščen v prostor, prvi korak k izvajanju v prihodnosti. Tudi glede ceste Dol–Rimske
Toplice se na Direkciji za ceste zavedajo problema ozkega grla s pokopališčem. Če bi šli v točkovanje, ima
ta cesta veliko prioriteto, vendar je v
tem trenutku problem zagotavljanje
finančnih sredstev. Naša stranka dela
v smeri, da bi se ustanovil poseben
sklad za ceste, za katerega mora minister Mramor dati zeleno luč. Se pa
pogovarjata oba ministrstva za infrastrukturo in finance, da bi se cent od
goriva dajal v ta sklad, vendar je treba
biti tukaj zelo previden, ker na drugi
strani ne smemo povečati obveznosti gospodarstvu. To sem izpostavila
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tudi na koaliciji na
Brdu pri Kranju, 22.
septembra.
Kaj pa področje
energetike? Zdi se,
da smo priča zatonu energetike v
Zasavju. Je možno
še kaj rešiti na tem
področju?
O tem je tekla beseda tudi na zadnjem
sestanku
Koordinacijske skupine za
Zasavje v kabinetu
predsednika vlade
21. septembra. Energetika ni le lokalnega pomena, ampak
državnega pomena.
Skupina, ki je bila
ustanovljena lansko
leto decembra, je imela pogovore v vse smeri, med drugimi
tudi o energetiki in tukaj še vedno ni
prišlo do dogovora, na kakšen način
bi pristopali. Išče se investitor za hidroelektrarne na srednji Savi, ampak
cesta Hrastnik–Zidani Most ne glede
na hidroelektrarne, mora dobiti svoje
mesto, ker tudi če se hidroelektrarne
kasneje zamaknejo, mora Hrastnik še
vedno razmišljati v smeri odpiranja v
ostale predele Slovenije. Ne moremo
ostati zaprti.
Kaj je rekel minister Gašperšič? Kaj
konkretno se bo postorilo?
Na tem sestanku ministra Gašperšiča
sicer ni bilo, ampak se strinja, da je
treba nekaj ukreniti. Njegov prvi
korak bo, da se pride do izdelave
projekta. V tem trenutku ne morem
obljubiti več kot, da bom stala za tem.
Poskušala se bom z njim dogovarjati
in uporabili bomo vse argumente v
sodelovanju z občino, da bo ta zadeva šla naprej. Smo sredi sprejemanja
proračuna, zato je pomembno, da
se v tem trenutku to izpostavlja. Če
potem pridejo sredstva, se ta zadeva začne. S tem, ko imaš pripravljene
projekte, je to en korak bližje izvedbi.
Podobne stvari sta obljubljala tudi
lokalna poslanca v prejšnji sestavi
DZ. Ste pripravljeni vi izstopiti iz
stranke, če ne bo imela posluha za

te projekte, ki so jih obljubili?
Lahko se zavežem, da bom delala v začrtani smeri, ker ne nazadnje
je pomembno, da delujemo tudi na
državnem nivoju. Zaradi lokalnega jaz
ne bi izstopila iz stranke. Najprej sem
zavezana državi. Če bo država funkcionirala, potem se bo dalo urediti
tudi kaj lokalno, če pa država ne bo
delovala, potem lahko mi na lokalnem nivoju še tako tiščimo zadeve,
pa ne bo tako. Mi moramo najprej
poskrbeti, da bo razvito podjetništvo,
da bomo imeli prijazno okolje za podjetnike in da bomo pobirali davke.
Vse to mora biti najprej izpolnjeno,
da lahko potem izpostavljaš lokalne
potrebe.
Kateri pa so po vašem mnenju ključni izzivi v naši občini in kako bi
se morali z njimi soočiti?
Na eni strani vidim razvoj podeželja, tukaj je še perspektiva in precej
priložnosti. Če se bomo odprli s cestami, je potem prednost, kamorkoli
se pelješ, v drug kraj, v službo, vse je
veliko laže, če je cestna infrastruktura
v redu. Energetika je državni projekt,
ljudje morajo vedeti, da energetika
samo v investicijskem ciklu v obdobju gradnje nudi večje število delovnih
mest, medtem ko potem to ni trajni
element, ki bi ponujal delovna mesta, ker tam ne bo zaposlenih več kot
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kakih dvajset ljudi. Je pa pomembno
za državo, ki se mora odločiti, ali je
to racionalno ali ne. To je tudi moje
stališče glede na slišano in videno.
Včasih se premalo zavedamo, kako
pomembni sta tudi Steklarna Hrastnik in Tovarna kemičnih izdelkov, ki
nudita veliko delovnih mest. Pametna
specializacija pomeni večji poudarek
razvoju industrije. Strategija za pametno specializacijo se oblikuje na
Službi vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko in bo končana do
konca leta. Pomeni razvoj, ki je sprejemljiv za okolje, inovacije, in lahko
pričakujemo pozitiven trend industrije, česar v preteklosti ni bilo, saj se
jo je povezovalo z onesnaževanjem
in podobno. Z razvojem pametne
specializacije bo šla tehnologija tako
daleč, da bo v smeri trajnostnega
razvoja pozitiven trend tudi pri nas
v Hrastniku. To v Hrastniku premalo
poudarjamo in se preveč ukvarjamo
s tem, kaj vse je propadlo. Mi vendarle imamo pozitiven naboj in ohraniti
moramo pozitivno razmišljanje.
Kako naj prepričamo ostale, da ni
vse tako črno, kot včasih mislijo
ljudje od drugod?
Ko se srečujem z drugimi, s tistimi,
ki delajo na razvoju v drugih krajih,
ne menijo tako, da se v Zasavju ne
da. Ko sem vodila projekt Perspektiva zasavskega podeželja in smo
na delavnice v Zasavje privabljali
strokovnjake, so rekli, da ne razumejo, zakaj ne izkoristimo teh priložnosti. Na primer na Kopitniku in v Gorah bi lahko imeli nasade orehov in
lešnikov, ker je odlična lega za to.
Dopolnilne dejavnosti bi se lahko bolj
razmaknile, saj ne nazadnje, če greš
v soboto na tržnico v Hrastnik, nimaš

GOSPODARSTVO
Steklarna Hrastnik je letos že drugo leto zapored postala nacionalni
šampion v okviru Evropske poslovne
nagrade (European Business Awards
– EBA 2015/2016), in sicer letos
v kategoriji okoljska in družbena
odgovornost (Environmental & Corporate Sustainability).
Primere dobrih praks za to prestižno nagrado je letos prijavilo več kot
32.000 podjetij iz 33 evropskih držav,
v drugi krog pa sta se uvrstila le dva
odstotka vseh prijavljenih, kar znaša
678 podjetij, med njimi tudi Steklarna Hrastnik. Ob tej priložnosti je
generalni direktor Steklarne Hrastnik
Andrej Božič povedal: »Vesel sem, da
je mednarodna strokovna komisija

prepoznala naš trud
na področju trajnostnega razvoja«.
Trajnostni razvoj je
za Steklarno Hrastnik
strateškega pomena,
saj se zavedajo, da
lahko le s takšnim
pristopom gradijo
uspešno poslovno pot.

Lokalni odbor stranke je
nedavno praznoval prvo
obletnico. Kako je z delovanjem SMC-ja na lokalnem nivoju?

Zasavci na Expu
v Milanu

pa so tudi v italijanski
kulinariki. Izkoristili so
priložnost, da je bila
razstava Expo doslej
najbližje Sloveniji ter se
odpravili na raziskovanje sveta v malem.

Mislim, da je bil lokalni odbor zelo
aktiven. Naši svetniki so zelo aktivni.
Ko dobijo gradivo iz občine, zadeve
tudi predebatiramo in zavzamemo
stališča. Pomembne so njihove pobude, na primer glede projektne pisarne, ki se lahko rezultira na ta način,
da se v okviru LAS-a kakšna zadeva
vključi ali nove razvojne agencije, ki jo
sedaj ustanavljajo vse tri občine. Ni
pomembno samo to, da mi najdemo
pisarno, fikus in računalnik, pomembno je, da smo aktivni na terenu – da
se pogovarjamo z ljudmi, da delamo
za ljudi, izhajamo iz ljudi in potem
tudi dajemo predloge na občinskem
svetu na podlagi vseh gradiv. Kar
se tiče projektov, je ta skupina zelo
aktivna, dodaja predloge in odlično
sodelujemo z županom.
Prizori, ki smo jih
prej gledali samo
po televiziji, so
sedaj pred našim
pragom.
Kako
vi
gledate
na
naraščajočo
begunsko krizo?
Begunci v tem trenutku še niso v
Zasavju,
seveda
pa so problem ob-
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Steklarna Hrastnik
ponovno prejela naziv
nacionalni šampion

domačih ponudnikov. Jaz tukaj vidim preživetje vsakega
posameznika. V Hrastniku
se bomo morali zavedati,
da se mora najprej vsak pri
sebi vprašati, kaj pravzaprav
znam in kaj zmorem. Potem
bo manj črno in manj negativno, če bo vsak razmišljal
v to smer. Če pa bomo vsi
samo sedeli doma in čakali,
kaj nam bo država dala, kaj
nam bosta župan in občina dala, potem tukaj ne bo
preboja. Mi se moramo sami
pri sebi zamisliti in se vsak
s sabo ter s svojo družino
malo pogovoriti, kaj znamo
in kaj zmoremo.

mejnih območij. To je humanitarni
problem. Država meni, da je treba
ljudem pomagati – zagovarjamo humanitarnost, spoštujemo človekove
pravice. Prav je, da begunce sprejmemo korektno, ker ne nazadnje
so njihov cilj druge države. Ne vem,
ali smo zaradi tega lahko žalostni ali
veseli. Po eni strani namreč nimamo
dodatnih težav, po drugi strani je pa
žalostno, ko rečejo, da ne bi ostali v
naši državi, ker smo prerevni. Tudi v
teh trenutkih se je mogoče zamisliti,
da bomo morali tudi mi kot država ali
kot ljudje dati več od sebe, da bomo
bolj uspešni.

Zasavsko društvo seniorjev,
menedžerjev in strokovnjakov je še
mlado, člani pa imajo po pravilniku najmanj 60 let. »Povezujejo nas
podobni interesi, bogate izkušnje,
medsebojno spoznavanje oziroma
druženje ter dajanje pobud okolju za
pozitivno reševanje problemov,« je
dejal Marjan Dolanc, tajnik zasavskega društva. Sedež imajo v Trbovljah,
registrirali pa so se letos spomladi.
16. septembra so se odpravili na
svoj prvi večji strokovni izlet v Italijo
– na ogled Milana in obisk svetovne

Če vas konkretno izzovem, če bi prišlo
do situacije, zaradi povečanega dotoka beguncev, da bi jih morali sprejeti tudi v Hrastnik oziroma v Zasavje,
kakšno bi bilo vaše stališče?
Naša predsednica lokalnega odbora
Maša Kovač je šla na sestanek, ki ga
je na to temo sklical župan. Tam smo
ponudili svojo pomoč, tako da smo v
odboru pripravljeni humanitarno pomagati, se vključiti v te akcije, vendar
v tem trenutku pri nas še ni bilo zaznati te težave. Mi se bomo vključevali
po svojih močeh.

Jani Medvešek
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razstave EXPO. V Milanu so si najprej
ogledali turistične znamenitosti, kot
so trdnjava Sforzesca, kjer je danes
mestni muzej, slavno operno hišo
La Scala, milansko katedralo, uživali
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Zadnjih pet let razvijajo poslovni
model, ki v ospredje postavlja ljudi in
razvoj njihovih talentov. Izobraževanje je v Steklarni Hrastnik postalo
vrednota. »Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša ključna

Nad slovenskim paviljonom so bili več kot
navdušeni, saj smo se
Slovenci predstavili
z vsem, s čimer smo
se že proslavili v svetu: zaščiteno
slovensko čebelo, sečoveljskimi
solinami, Elanovkami, termalno vodo,
izjemnimi dosežki posameznikov,
turističnimi biseri, organizatorji pa
so blejsko kremšnito uvrstili med
deset sladic, ki jih obiskovalci ne
smejo zamuditi. »Z druženjem,
izkušnjami in predlogi lahko
na različne načine pomagamo
svojemu okolju ob premagovanju težav,« pravi Karel
Vukovič, nekdanji energetik.
»Na tej svetovni razstavi pa
smo se prepričali, da Slovenija
v ničemer ne zaostaja, kar se
tiče trajnostnega razvoja. Pa
tudi v Zasavju smo na liniji, le
da nam manjka podjetniške
miselnosti. Ko smo izgubili
državna podjetja, nam niso
ponudili novih možnosti
zaposlovanja. Tako se bomo
morali znajti sami ...«
Na zbirnem mestu ob slovenskem
paviljonu se je nekdo spomnil,

konkurenčna prednost,« je izpostavil
Božič. Ob tem pa v vsakodnevno
poslovanje vgrajujejo odgovorno
okoljsko ravnanje. Sledijo zakonitostim narave, zmanjšujemo vplive
na okolje in tako živijo v sožitju z
naravo in lokalno skupnostjo.
JM

da bi sopotnik Riko Majcen iz Zagorja ob Savi zapel kako pesem.
Dvaindvajset let je vodil Mladinski
pevski zbor Vesna iz Zagorja ob Savi.
Ni bilo treba dvakrat reči. Po prostoru je mogočno zadonela ponarodela Slovenec sem. Maloprej pa
so mimoidoči plesali na Avsenikovo
Golico, ki so jo izvajali njihovi informatorji. Naši predstavniki na Expu
so povedali, da so takšnih spontanih reakcij najbolj veseli, saj so te
najlepše in najbolj iskrene.
Expo je Zasavcem ponudil precej
snovi za razmišljanje in na poti
domov so se vsi strinjali, da imamo
tudi pri nas dovolj danosti za pridelavo in predelavo eko hrane in razvoj
turizma. Nekateri so se na to pot že
podali, saj so znani primeri dobre
prakse na področju sadjarstva, orehovih nasadov in običajnih poljskih
pridelkov, mladi pa obujajo značilne
knapovske jedi, saj v Hrastniku že
peto leto organizirajo Funšterc.
Fanči Moljk
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Na dvanajstem
Sovretovem pohodu
deževno, a prijetno
Kljub deževni napovedi se je v soboto, 3.oktobra, v Šavni Peči zbralo
približno 100 ljudi, večinoma domačini, nekaj pa jih je prišlo tudi od drugod. Letos smo beležili mednarodno

udeležbo, saj se je pohoda udeležila
tudi EVS prostovoljka v hrastniškem
mladinskem centru, Anna Marton iz
Budimpešte, ki je o pohodu povedala: »Bilo mi je všeč, saj je razdalja
ravno pravšnja in tako primerna za
vsakogar. Všeč mi je bil tudi kulturni program, vzdušje, okolica – z golažem vred. Pohvalno je, da ohranjate spomin na slavne krajane in jih
tako ohranjate žive.«

klasična filologinja mag. Ana Marija
Lamut, Sovretov prevod v slovenščino
pa nam je posredovala mag. Hedvika
Kolman Pavlica, pobudnica Sovretovega obeležja v rojstni vasi.
Letošnji slavnostni govornik je bil
dr. Miha Kovač,
redni
profesor
na Oddelku za
bibliotekarstvo,
informacijsko
znanost
in
knjigarstvo
na
Filozofski
fakulteti v Ljubljani. V svojem
govoru v Šavni
Peči je razmišljal o pomenu
latinščine v današnjem času in
poudaril tudi veličino Antona Sovreta:
»Če kaj, bi nas branje klasikov zatorej
lahko naučilo vsaj tega, da je človeški svet že od antike naprej preveč
zapleten, da bi ga lahko ujeli v računalniške algoritme in računovodske
standarde – ter da vednost o tovrstni

nepopolnosti sveta lahko pridobimo
zgolj z široko, eruditsko izobrazbo, ki
nima neposredne praktične uporabnosti. S tega zornega kota ni nič nenavadnega, da je bil finančni analitik,
ki je leta 2008 edini svaril pred zlomom svetovnih borz, hkrati tudi edini
finančni analitik s klasično izobrazbo;
po njegovih besedah tudi zato, ker je
zaradi mladostnega branja Cicerona
razumel, da se čisto vsega na tem
svetu pač ne da izračunati, zato ameriška vera v finančno matematiko ni
nič boljša od propadle sovjetske vere
v centralne plane. « Z govorom je navdušil vse navzoče; bil je klen, realen,
aktualen, kritičen, duhovit – tak, kot
je on sam, svoje najglobje misli pa je
predstavil na poljuden način.
Sledila je podelitev priznanj za pohodnike, ki so prišli v Šavno Peč že
peto leto - Cvetka in Branko Bočko,
Ivan in Marinka Funkel ter Urška
Hribšek; desetič pa je bila na pohodu
Janita Mežnar. Priznanja sta podelili
Ana Černuta in Fanči Moljk, pobudnica pohoda.
Obiskovalci so si lahko ogledali
tudi kaščo in poslušali obrazložitev
etnološke dediščine, posvečene
Sovretu, v bližnjem domu KS pa so
bili na ogledu razstavni predmeti ter
multivizija, dogajanje pa so popestrile
tudi tri stojnice s prodajo peciva,
zeliščnih izdelkov in medu.
			

Fanči Moljk

Letošnji kulturni program je pripravila ekipa Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik z direktorico Matejo
Planko na čelu, program pa je vodila
Ana Černuta. Po uvodnem pozdravu
predsednika KS Krnice – Šavna Peč,
Janeza Lušine so pevci iz Svibnega pod vodstvom Ludvika Kmetiča
prepevali ljudske pesmi, nato pa so
zazvenele citre Anteje Bokal in Neže
Šmid ter harmonika Antonia Jukiča.
Dodana vrednost v kulturnem programu je bil izvirni odlomek iz Odiseje, junaškega epa, ki ga je prebrala
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Likovna razstava Tine Matko v
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik
Od 11. avgusta do konca
septembra 2015 je bila v
Knjižnici Antona Sovreta na
ogled razstava Tine Matko,
Hrastničanke,
študentke
likovne pedagogike v Mariboru. Za razstavo je izbrala svoje likovne izdelke v akvarelu,
akrilni tehniki in obreznem

linearnem linorezu. Razstavo je zaokrožila s človeško
lobanjo, nastalo pod njenimi
kiparskimi prsti.
Njeni umirjeni in potrpežljivi
naravi najbolj ustreza grafika,
s katero se je prvič srečala in
ponotranjila prav med študi-

Kaj je danes sploh
še resnično?
Vprašanje, na katerega bo odgovor iskal že 7. Mednarodni festival
novomedijske kulture Speculum
Artium. Festival bo potekal od 15.
do 17. oktobra 2015 v Trbovljah,
rdeča nit letošnjega projekta pa bo
Integriteta realnosti.
Festival Speculum Artium se je v času
svojega delovanja uveljavil kot eden
vodilnih festivalov novomedijske kulture v Sloveniji in srednji Evropi. Razlog gre iskati v vizionarsko usmerjenem prepletu novomedijskih produkcij
z umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Festival, ki ga pripravlja Zavod za
kulturo Delavski dom Trbovlje (DDT),
vzpostavlja kritično refleksijo – je subverzivni vmesnik med umetnostjo,
tehnologijo in družbo.
Cilj festivala je približati informacijske
tehnologije širšemu občinstvu in hkrati seznaniti ter izobraževati različne
generacije z drugačnimi možnostmi
uporabe novomedijske tehnologije ter njihovo povezavo s klasičnimi
vizualnimi tehnikami. Na festivalu
Speculum Artium se bodo predstavili domači in tuji študentje iz celega
sveta, znanstveniki in priznani novomedijski umetniki, ki svoje ustvarjanje nadgrajujejo z inovativnimi tehnologijami, z razvojem raznovrstnih
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jem na mariborski fakulteti.
Na dober odziv je naletela
tudi pri kiparstvu. Najbolj
ponosna je, da sta na »RAZSTAVA XV« v Galeriji Media
Nox v Mariboru razstavljena
njena dva kiparska izdelka.
		

tehnoloških
aplikacij pa
presegajo
meje realnega.

Fanči Moljk

Dragana z umetniškim projektom,
študentov Visoke šole za umetnost
iz Nove Gorice, ki bodo predstavili različne novomedijske projekte v Novi
galeriji Delavskega doma Trbovlje ter
dveh projektov s Fakultete za računalništvo in informatiko, ki ju vodita
doc. dr. Narvika Bovcon in prof. dr.
Franc Solina,« še doda Uduč.

In kdo vse
bo sodeloval na letošnjem festivalu?
»Mednarodna skupina Be Another
Lab s projektom Machine to be another, skozi katerega bo obiskovalec Vzporedno s festivalom Speculum
izkusil, kako je biti v koži drugega; štu- Artium bo potekal tudi mednaroddentje doktorskega študija z Univer- ni festival videoumetnosti Digize v Tsukubi (Japonska) s projektom talBigScreen. Posebnost festivala je v
Childhood project, preko katerega tem, da se videoprodukcija ustvarjalbodo obiskovalce vrnili v otroštvo; cev s celega sveta predvaja v kinodnemška umetnica Karine Smigla-Bo- vorani na velikem filmskem platnu.
binski s projektom Simulacra, ki bo Glavni nosilec letošnjega programa
ponudila izkušnjo interakcije med je delo videoumetniškega para Steina
magijo in racionalnim razumevanjem in Woodya Vasulka. Posebna gosta
sveta; nemški umetnik Boris Petrov- festivala sta usaginingen, umetniški
sky, ki se bo predstavil z zvočno in- tandem z Japonske, ki bosta izvedla
štalacijo, sestavljeno iz več kot stotih spektakularen avdiovizualni perforgospodinjskih aparatov ter stalnica mans z uporabo kibernetskih strojev
na festivalu Speculum Artium – pred- – inštrumentov, ki na inovativen način
stavitve študentskih del magistrske- osmišljajo pot k sodobni glasbi.
ga programa Interface Culture pod
strokovnim mentorstvom priznane
umetnice in profesorice dr. Christe 			
Mateja Jecl
Sommerer iz Linza
(Avstrija), ki vsako
leto navdušujejo z
interaktivnimi instalacijami,« res bogat
program poskusil v
nekaj stavkih strniti
Andrej Uduč iz DDT.
»Veselimo se tudi
slovenskih
predProjekt Simulacra
bo ponudil
izkušnjo
interakcije
Umetniški
vodja festivala
Branko
Potočan
že trinastavnikov, in sicer
med magijo in racionalnim razumevanjem sveta.
prof. mag. Sreča
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Šlemunga in Vlado Poredoš
8. oktobra so imeli v Knjižnici Antona Sovreta spet prijeten obisk. Vlado
Poredoš, prvi mož priljubljene skupine
Orlek, je predstavil svojo pesniško
zbirko Šlemunga, v kateri je zbral še
rudarske pesmi Vlada Garantinija –
pravkar je izšla tudi njegova samostojna zbirka rudarskih pesmi Frpruh
- in pokojnega kulturnega delavca in
pesnika Nandeta Razborška. Šlemunga je rudarski izraz za mokro brozgo,
s katero so rudarji zapolnjevali praznine, ki so nastale pri odkopavanju premoga. Tudi pesniška zbirka s
tem naslovom ima podoben namen:
preprečiti, da spomin na knapovsko
preteklost ne zamre.
Pobudo za zbirko je dal Vlado Poredoš, ki piše tudi pesmi za skupino
Orlek. Zakaj se je lotil tega projekta?

»Pred leti sem dobil v roke katalog EX
KNAP, ki ga je ob svoji razstavi izdal
prijatelj Milan Razboršek, akademski
slikar,« je povedal. »V enaindvajsetih
slikah je čudovito predstavil rudarjev vsakdan – kot zgodba v stripu. A
meni je nekaj manjkalo – glasba in
beseda ...« Začel je z zbiranjem sredstev za izdajo pesniške zbirke – več ali
manj neuspešno. Potem pa je denar
nenadoma padel z neba – evropska
sredstva! Seveda pa se zaradi tega
knjiga ne sme prodajati. V prenovljenem Rudarskem muzeju Zagorje, v
KS Kisovec–Loke, jih poklanjajo brezplačno – najbrž vodjem skupin pa še
kako drugače zaslužnim. Brezplačno
pa jo dobimo tudi na spletu. Zakaj pa
jih potem Vlado predstavlja po knjižnicah? »Da pokažem naš zasavski
jezik tudi drugim, saj se počasi izgu-

blja. Pa tudi spomin
na knapovšno je
treba
ohranjati.
250 let so rili pod

zemljo ...«

Simpatičnega Zagorjana smo spomnili na prestižna glasbena priznanja,
ki so jih v teh šestindvajsetih letih
dobivali Orleki in ga vprašali, katero
mu največ pomeni. »Od vseh imenitnih priznanj mi največ pomeni dogodek, ko smo prvič zaigrali pesem
Adijo, knapi. Med občinstvom je bilo
veliko rudarjev in počasi so prihajali k našemu odru in jokali ...« Beseda je tekla še o gostovanjih na drugih celinah, pa o Perkmandeljcu,
njihovem svetovnem glasbenem uspehu, kar se tiče animacij. Animacijo
v 3D tehniki – eno prvih v Sloveniji je izdelal na glasbo Bojana Berganta
njihov prijatelj Dušan Kastelic, ki je
kasneje ustvaril še nadvse imenitno
Čikorjo in kafe po pesmi Iztoka Mlakarja. Na predstavitvi v knjižnici je bil
tudi Bergant, s katerim sta oživela
nekatere pesmi iz zbirke Šlemunga.
Slišali pa smo tudi Razborškovo pesem Knapi včeraj in zdaj ter Garantinijev Frpruh.
Vlado Poredoš bo vesel, če bi želela
kakšna skupina ali društvo doživeti
Šlemungo v živo. Pišemo mu lahko
na naslov: vlado.poredos@siol.net
			

Dolska bukvarna, Zmajeva luknja, na
policah skriva številne knjige različnih
žanrov za vse generacije. V tej številki
Hrastovega lista vam priporočamo tri
literarne uspešnice, ki vam lahko popestrijo kar nekaj jesenskih večerov.
Patrick Süskind v svoji knjigi Parfum
pripoveduje zgodbo o umetniku iz 18.
stoletja. Jean Baptist Grenouill, glavni
junak, je zlobni genij, ki na svet ne
gleda skozi oči, ampak se nanj odziva
preko vonja. Življenje posveti ustvarjanju najboljšega parfuma, s katerim
bi si bilo mogoče pridobiti človeško
ljubezen. Knjigo, ki je doživela več kot
uspešno filmsko adaptacijo, ne boste
samo prebrali, ampak tudi vonjali.
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Roman nemške pisateljice
Utte
Danelle, Vse zvezde z neba, pripoveduje zgodbo o nadarjeni pianistki
Katarin, ki zapusti svoj rojstni kraj in
se odpravi v Berlin, da bi spoznala
svet glasbene umetnosti. Njen študij
pretrga vojna in v vrtincu dogodkov,
kjer se prepletajo čustva, vojna, glasba ter umetnost, se znajdemo sredi
napete zgodbe, ki nas ne spusti, dokler je ne preberemo do konca.
Mladinski roman Janje Vidmar, Princeska z napako, opisuje najstniško
dekle Fatimo, ki je prišla v Slovenijo
kot begunka. Ker je revna, pomanjkljivo oblečena za zimski letni čas in
po vrhu še tujka, je v očeh sošolcev
manj vredna, pesti pa jo tudi nesreč-

Fanči Moljk

Beremo z
Zmajevo
luknjo

Petindvajseto Popoldne ob citrah
in 40 let koče na Kopitniku

Letošnja zanimivost so bile citre rafele, na katere je igrala Monika Rožej.
»To je kopija stare oblike citer s tremi
strunami, na katere se igra na Tirolskem,« je povedala Monika.
Uvodno besedo na dogodku je imel
Jurij Potokar, predsednik PD Rimske
Toplice in pohvalil vse nastopajoče, ki
z igranjem na citre ali druga ljudska

glasbila negujejo glasbeno dediščino. »Prav citre pa so v vseh teh letih
postale tudi prepoznaven znak naše
planinske koče, ki letos obeležuje že
štirideset let. Že takoj ob ustanovitvi
društva leta 1953 so rimski planinci
sklenili, da bodo uredili na Kopitniku
postojanko. Leta 1955 jim je Občina

Za prijetno vzdušje so poleg citrarjev poskrbeli tudi fantje kvinteta
Dori, ki so takole strnili svoje vtise o
citrarskem popoldnevu: »Res je bil
prekrasen dan na Kopitniku, za kar
gre velika pohvala tako organizatorjem, Petru, obiskovalcem in nastopajočim.«
			

Fanči Moljk

Likovna razstava Stanke Bantan
navdušila obiskovalce
Kadar razstavljajo v Galeriji delavskega doma Hrastnik domačini, prostor poka po šivih. Tudi v torek, 29.
septembra 2015, je bilo tako. Na

na ljubezen. Pisateljica je za knjigo l.
1998 dobila nagrado večernica, za
najboljši mladinski roman.
Vse tri knjige najdete v Zmajevi luknji,
zato si hitro zagotovite svoj izvod ter
uživajte ob branju.

HRASTOV LIST ŠT. 13

Hrastnik dala v najem Trbežnikovo
domačijo. Ker je bila glavna stavba zasedena, so prvo planinsko zavetišče
uredili v manjši stavbi poleg domačije,« je nadaljeval. Obnovljeno planinsko postojanko – kočo, so svečano
odprli 21. septembra 1975. Leta 1990
so porušili staro kočo zraven glavnega poslopja in namesto nje pozidali
gospodarsko poslopje. Za dokončanje in opremljanje koče je bilo potrebnih seveda nešteto ur prostovoljnega
dela, na kar so izjemno ponosni.

V soboto, 1. avgusta 2015, je na Kopitniku potekalo že 25. Popoldne ob
citrah, prav tako pa letos obeležujejo
tudi štirideset let koče na Kopitniku.
V objemu kopitniških smrek so se
ves čas vrstile glasbene točke, ki jih je
vešče in simpatično povezoval Peter
Napret, pobudnik in vodja citrarskih
popoldnevov. Letos se je odzvalo
preko sedemdeset nastopajočih, celoten program pa je vseboval trideset
točk. »Poleg citrarjev, solistov so nastopili tudi dueti ter manjše in večje
skupine,« je razložil Peter.

HRASTOV LIST ŠT. 13

odprtju prve samostojne razstave
Stanke Bantan iz Hrastnika je bilo
mnogo njenih prijateljev, sorodnikov, znancev. Večer so popestrili s
serijo večno zelenih pesmi člani
MPZ
Hrastnik.
Po
uvodnem
pozdravu
predstavnice
KRC-a,
Lilijane
Oplotnik, je spregovorila o Stankinih
slikah akademska
slikarka
Severina Trošt Šprogar,
njena mentorica:
»Stankina dela so
ogledalo
njene
duše, hkrati pa,
ko jih opazujemo,

postanejo tudi naše. V njenih slikah
je izražena primarna potreba po
ljubezni in iskrenosti v odnosih.«
Stanka Bantan pa je o svojem ustvarjanju dejala: »Moj namen je, da predstavim svoje slikarsko delo in s tem
obenem sporočim, da ni nikoli prepozno za nove začetke. Predvsem pa,
da sem hvaležna življenju, ker imam
priložnost spoznavati, kako pomembno je, da prisluhnemo sebi ter živimo
v harmoniji s samim seboj, da dosežemo notranji mir in ga delimo z drugimi.« Nekaj misli je posvetila svojim
mandalam, ki jo še posebej bogatijo
in ji pomenijo neke vrste meditacijo,
saj prinašajo v prostor harmonijo, mir
in skladnost.
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Nova pridobitev za hrastniške gasilce

GZ Hrastnik, PIGD TKI in PGD Prapretno
so obeležili okrogle jubileje
V letošnjem letu mnogo gasilskih
zvez in društev obeležuje okrogle
obletnice, večina od teh je nastala
leta 1955, saj se je potreba po povezovanju pojavila takoj po nastanku
prvih požarnih bramb. Ugotovili so,
da je gašenje, v kolikor je vodeno in
organizirano, uspešnejše.
Na pobudo Okrajne Gasilske zveze
Trbovlje je bila 8. maja 1955 sklicana
prva seja ustanovnega zbora vseh
hrastniških prostovoljnih gasilskih
društev v prostorih takratne Občinske skupščine Hrastnik. Predstavniki
prostovoljnih gasilskih društev so poleg sprejema smernic oz. programa
dela imenovali vodstvo Občinske
gasilske zveze Hrastnik. Njena naloga je bila skrb za boljšo povezanost
gasilskih društev v občini, sodelovanje na večjih intervencijah, skrb za
izobraževanje članstva ter nabava
gasilske opreme.
Tudi hrastniška gasilska zveza je
praznovala okrogel in častitljiv jubilej, in sicer 60 let delovanja, društvi
PIGD TKI in PGD Prapretno, ki delujeta pod njenim okriljem, pa 110 oz.
70 let delovanja. Odločili smo se, da
obletnico pričnemo s slavnostno sejo
v Delavskem domu Hrastnik, nadal-

Foto: Branko Klančar

10

oktober 2015

jujemo pa jo s prijateljskim srečanjem v atriju Osnovne šole narodnega
heroja Rajka Hrastnik. Navzoče so
nagovorili in pozdravili mag. Stanislav
Lotrič, vodja sektorja za operativo
Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, predsednik GZ Hrastnik
Timotej Funkel, župan Občine Hrastnik Miran Jerič, predsednik PIGD TKI
Hrastnik Boris Kreže in predsednik
PGD Prapretno Stane Kožar. Župan
Občine Hrastnik je v svojem nagovoru dejal: »Vaše znanje, izkušnje in
sposobnost hitrega odziva dajejo
moč vaši organizaciji, da lahko hitro in učinkovito ukrepate v primeru
požarov, plazov, poplav, potresov,
reševanja v prometnih nesrečah, razlitja nevarnih snovi pa tudi v primeru
drugih nevarnosti, ki ogrožajo življenja in zdravje naših ljudi. Gasilci ste
prisotni ob vsakem dogodku in težavah največjih razsežnosti, ko je nemogoče zgolj s profesionalno strukturo in državnimi službami odpraviti
posledice ali preprečiti škodo večjih
razsežnosti. Poleg tega razvijate tudi
pomembno preventivno dejavnost.
Vse to je izrednega pomena za naše
okolje in vaša prizadevanja v družbi
visoko cenimo.«
Gasilska zveza Hrastnik je podelila spominske zahvale najbolj
zaslužnim organizacijam, s katerimi sodeluje ter podelila gasilska odlikovanja njenim članom.
Gasilsko odlikovanje III. stopnje
sta prejela Jože Bovhan in Rok
Jenko, gasilsko odlikovanje II.
Stopnje pa Agan Džogič in Marko Draksler. Gasilsko odlikovanje I. stopnje so prejeli: Martina Železnik, Jože Matjašič in
Andrej Ferk. Podeljene so bile
še gasilske plamenice, in sicer:

Simon Drnovšek in Matjaž Skaza sta
prejela gasilsko plamenico III. stopnje,
Simon Laznik pa gasilsko plamenico I.
stopnje. Podeljeno je bilo tudi odlikovanje za posebne zasluge, ki ga je
ponosno prejel Jože Drugovič.
Namestnik predsednika Gasilske
zveze Slovenije, Janko Cerkvenik, je
podelil odlikovanja tudi vsem jubilantom, visoko priznanje pa je prejela
Gasilska zveza Hrastnik, ki se lahko
pohvali z odlikovanjem za posebne
zasluge.
Slavnostna seja je bila vseskozi tudi
kulturno obarvana, saj so nastopili
pevsko društvo MPZ Svoboda Hrastnik, Miha Bantan in Marjetka Kršlin ob
spremljavi Marjane Stradar, sproščeno vzdušje pa je pričaral še kitarski
ansambel Glasbene šole Hrastnik.
Slavnostno prireditev je vodila Tina
Vajdič.

25. julija, na lep sobotni
dan so se v sproščenem
vzdušju, na športnem
igrišču na Marnem zbrali gasilci vseh društev iz
Gasilske zveze Hrastnik,
kot tudi nekateri gostje.
Kratko dobrodošlico so
jim zaželeli predsednik
GZ Hrastnik Timotej
Funkel, župan Občine
Hrastnik Miran Jerič in
poveljnik GZ Hrastnik
Slavko Draksler. Kmalu
je sledil trenutek, ki ga je
večina nestrpno pričakovala, in sicer
svečano odprtje gasilskega poligona,
ki bo v pomoč vsem tistim gasilcem,
ki bodo svoje znanje in spretnosti še
nadgrajevali oziroma se na novo učili
gasilskih veščin.
Ideja o umestitvi oziroma gradnji
gasilskega poligona je stara že vrsto
let, vedno pa se je pri umeščanju v
prostor pojavila problematika lokacije. Po pridobitvi lokacije na Marnem
so potekala usklajevanja med GZ
Hrastnik, KS Marno in Občino Hrastnik, saj je na tem delu tudi športno,

kot tudi otroško igrišče.
Zaradi višje vrednosti investicije, kot
je bilo sprva načrtovano in zaradi
meritve posedanja terena, je bila investicija razdeljena na tri faze.
Gradbeno-obrtniška dela, ki so bila
izvedena, so naslednja: polaganje meteorne in fekalne kanalizacije,
električnih vodov, vodovodnih cevi,
betonskih plošč, postavitev razsvetljave, temeljene ute, postavitev ograje
in pitnika vode, zatravitev in asfaltiranje površin. Vzporedno s potekom
investicije Gasilske zveze Hrastnik so

Ob obletnici je bila ustanovljena
komisija za pripravo obeležja ob 60.
obletnici GZ Hrastnik, katere naloga
je bila tudi izdaja brošure, ki je bila
predstavljena na seji. V njej so se
predstavila vsa hrastniška gasilska
društva, ki delujejo pod njenim okriljem.
Trud hrastniških gasilcev so prepoznali tudi Hrastničani, saj je Gasilska zveza Hrastnik prejela srebrno
priznanje Občine Hrastnik za delo in
uspehe na področju društvenih dejavnosti.

Rok Jenko,
podpredsednik GZ Hrastnik
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potekala tudi investicijska vlaganja s
strani KS Marno, ki ima poleg veliko
športno in otroško igrišče ter novo
zgrajeno balinišče.
Gasilski poligon je naslednjih dimenzij: v začetnem delu je asfaltiranih
površin 16 x 25 m, v nadaljevanju pa
so travniške površine dimenzije 10 x
50 m.
Ta je namenjen za izvajanje vaj in
tekmovanj gasilskih in gasilskih športnih disciplin. Poligon se bo uporabljal
tudi kot vadbeni center za izvajanje
operativnih vaj, razne preventivne
dejavnosti ter druženja mladine, članov, članic in veteranov. Poligon je
velikega pomena za nadaljnji razvoj
hrastniškega gasilstva. Konec meseca avgusta je poligon že prestal prvo
preizkušnjo, saj je PGD Dol pri Hrastniku organiziralo gasilske igre.

Rok Jenko,
podpredsednik GZ Hrastnik

Jože Jelen- najstarejši Hrastničan
Rodila ga je neporočena mama in
umrla le tri dni po njegovem rojstvu.
Morda se je usoda želela odkupiti in
zato njemu namenila dolgo življenje.
Odraščal je pri teti, ki ga je kot malčka, vzela za svojega. Na Račkovem,
kjer je danes le še nekaj ruševin, v
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času njegove mladosti pa je bila to
največja kmetija v Prapretnem, je bil
njegov dom vse do poroke. Čeprav
je bilo v času njegove mladosti veliko
revščine, njemu kruha res ni manjkalo, dela pa tudi ne. Veliko trša kot prava šola, kamor je rad hodil, je bila šola

življenja. Bolelo je, ker ga oče ni nikoli
priznal, manjkal mu je vzornik. Pečat
nezakonskega otroka je bil v dvajsetih
letih prejšnjega stoletja boleč, zato se
je moral izkazati s pridnostjo, poštenostjo, z ubogljivostjo, vztrajnostjo in
s spoštljivostjo. Tedaj se ni ugovarja-
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lo, da česa, kar ti je bilo naročeno, ne
bi storil. Marsikje so takrat za delo na
kmetiji uporabljali vole, na Račkovem
so imeli par konj in rad je imel te plemenite živali. Ne samo, da je bilo delo
v tistih strminah grunta z njima lažje, tudi kakšno bolečino in skrivnost
jima je včasih zaupal na uho in ju za
tiho prijateljstvo in zavezništvo nagradil z jabolkom ali korenjem. Nič ni
bilo pretežko za odraščajočega fanta:
zorati njivo, zarana pokositi travnik
ali pospraviti seno, skidati hlev, omlatiti pšenico, posekati in razžagati drevo … Dobre delovne navade,
natančnost, red in disciplina so mu
kasneje v življenju še kako koristili.
Ob vsem delu pa je vedno našel čas
tudi za prostovoljno gasilstvo, ki mu
je posvetil velik del svojega življenja.
Je ustanovni član PGD Prapretno, ki
je letos praznovalo 70-letnico, bil je
poveljnik IGD v TKI, v GD Matica je bil
skoraj nepogrešljiv dolga leta.

Po vojni, katere manjši del je preživel
kot mobiliziranec nemške vojske, je
dve leti kot artilerec v Boki Kotorski
odslužil domovini in se po vrnitvi v
rodni kraj zaposlil v apnenicah. Prav
veliko časa za kaj drugega kot delo
ni bilo, pa vendar, se je fant zaljubil
na prvi pogled. Mi je pravil, da so šli
fantje s Prapretna na lov za puncami.
Za Savo in v Podkraju mu ni nobena
padla v oči, ko pa je v Krnicah zagledal Tomičevo Milko, je takoj vedel,
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da je tista »taprava« in res je postala
njegova žena. Želja po nečem svojem
se je uresničila, ko sta od Šentjurčevih
kupila zemljo in se lotila gradnje hiše.
Sama, po koncu »šihta«, sta kopala
za temelje, ročno mešala malto, pred
tem pa z leseno samokolnico s kovanim kolesom, ki je bila že sama težka, zvozila ves material od Budna do
parcele. Vsak dinar je šel za hišo, rasla je počasi, nista mislila na odpoved
in utrujenost, saj sta delala zase in za
sina, ki so ga poimenovali po očetu.
Ko so prišli malo na zeleno vejo, se je
našel čas tudi za kakšen skok v hribe
ali krajši dopust z družino. Leta so
kar bežala, kot vodja skladišča v TKI
si je zaslužil pokojnino, nato še nekaj
časa delal kot hišnik in kurjač v šoli,
v kateri je bila žena kuharica. Prizna,
da je bil včasih malce muhast. Je enkrat nekaj prišlo navkriž z ženo, pa se
je namrdnil in nehal govoriti. Je rekla
žena, da mule pa že ne bo trpela, da
lahko potem kar sama vse naredi in
mu jo za vedno iztepla iz glave. Ko je
bil sin že pri svojem kruhu in ko sta
dobila vnuka, bi res lahko živela brez
večjih skrbi, pa je prišla bolezen. Žena
je obležala, njega pa kot moža stare
šole našla povsem nepripravljenega, saj si ni znal speči niti jajc. Pa se
je spet začela šola življenja. Ležeč na
kavču v kuhinji, ga je žena učila kuhanja, pospravljanja, likanja in drugih
drobnih, njegova generacija bi rekla,
ženskih opravil.
15 let je že vdovec, obiskujem ga
zadnjih osem let. Pred tem sem ga
srečevala pred gasilskim domom ali
pa, ko je s samokolnico pripeljal pesek na skoraj vedno razmočeno pot
ob Bobnu malo nad glasbeno šolo ali
je preko luže polagal deske. Ko sem
se mu prvič predstavila kot prostovoljka, je ravno »štihal«, kot rečemo po
domače, na takrat res velikem vrtu
z namenom, da bo posejal motovilec.
Naslednje leto spomladi je ob mojem prihodu obrezoval drevje, stoječ na lestvi, visoko v krošnji jablane.
Spet drugič je okopaval krompir, pa
naslednjič plel in obrezoval vrtnice.
Ko jih je imel 95, je ob mojem prihodu obrezoval drevje. Se nisem mogla
zadržati, pa sem rekla, da se mi zdi
to delo pa le malo pretežko, je smeječ se odgovoril. »Ah, kaj bo težko, saj
sem si kupil aluminijasto lojtro, da jo

pel, ki mu zelo prija, opravi tista dela,
za katera je spoznal, da jih sam več
ne zmore, čeprav si kaj veliko ne pusti ukazovati. Le tisto, kar reče vnuk
Matjaž, je zakon. Vesel je, ker ga vsak
večer pokliče to telefonu, še bolj vesel, ko ga s pravnukinjo in pravnukom
obišče. Pravzaprav, vesel je vsakega
obiska, čeprav ima po drugi strani
rad tudi svoj mir. Vrt, sedaj je precej
manjši, obdelujeta sin in snaha, je pa
letošnjo zimo, bolj iz trme kot potrebe in v dokaz, da še zmore, pometel
sneg pred hišo. Pogreša ženo in se
boji bolezni, da bo povsem odvisen
od drugih, ker za dom starejših pralažje prestavljam«. Vmes mu je res
ponagajalo zdravje, hrbtenica se je
upognila, on pa je ob tem smeje rekel: »No, sedaj se mi pa še pripogniti
ni treba preveč, če grem plet«. S tistim svojim optimizmom se je vedno
nekako izvlekel. Vztrajen, kot zna še
vedno biti, je večkrat na teden klicaril,
kot pravi sam, občinarje, naj vendar
kaj naredijo s tisto potjo za Bobnom,
kamor se je še do enega leta nazaj
vsak dan dvakrat podal na sprehod.
Pa je dosegel, da smo Hrastničani dobili eno res lepo sprehajalno pot, jaz
ji malo za šalo malo pa zares pravim
kar Jelenova pot. Morda je prava korenina tudi zato, ker v njegovem življenju vladata red in disciplina. Vedno
vstaja ob isti uri, kuha še vedno najraje sam, je petkrat na dan, vedno ob
istem času, po kosilu spije kozarček
belega, vsak dan prebere časopis, gre
na sprehod do sosede in nazaj ali pa
vsaj sede na klopico pred hišo, redno
gleda poročila po TV, za radio ali glasbo pa mu zadnje čase ni preveč mar.
Zadnji dve leti živi hiši sam. No, ne čisto sam. Družbo mu dela psička Nina,
za katero prav vzorno skrbi, ona pa
mu na svoj način to prijaznost vrača.
Vnuk je po vseh prostorih namestil
kamere, da lahko njegovo gibanje
on in sin spremljata prek računalnika. Okrog vratu ima napravico in le
s pritiskom na gumb lahko opozori sina in vnuka, da je nekaj narobe.
Oboje je že prišlo prav. Enkrat, ko je
padel v veži in ni mogel vstati, drugič, ko se je poparil z juho. Na dosegu
roke je vedno mobilni telefon, s katerim se dobro znajde. Skoraj vsak
dan se pri njem oglasi snaha, pripelje,
kar potrebuje, mu pripravi nožno ko-
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vi: »V dom pa že ne bom šel, sem si
prišparal za ta namen. Bom dobil pa
eno žensko, da me bo rihtala.«
Na njegovem obrazu so vsa obdobja
njegovega življenja. Ko pripoveduje
o otroštvu, je malce mrk, ko govori o
svojem delu, gube na obrazu nekako postanejo bolj izrazite, ko govori o ženi, se oči, čeprav ne več tako
čiste, zasvetijo. Ko govori o hribih in
gasilcih, se vse na obrazu umiri, pogled pa upre nekam v daljavo. Ampak
takrat, ko govori o vnuku, obraz kar
zasije. Včasih me kdo vpraša, pa kaj
imaš od tega, da si prostovoljka. O,

imam! Priložnost in čast, da se pogovarjam in učim od ljudi, ki so polni
modrosti, izkušenj, ljudi, ki so veseli
že pogovora, tega, da jih kdo posluša,
ki dobro vedo, kaj je življenje, ljudi,
kot je gospod Jelen. Oktobra bova
spet nazdravila. Tokrat njegovi 99-letnici, prepričana sem in iz vsega srca
želim, da bo zdrav, tako bistrih misli,
optimizma in dobre volje, v krogu tistih, ki jih ima rad in imamo radi njega,
dočakal okroglo.
Joži Umek

Društvo Sožitje praznovalo
40 let uspešnega dela
Društvo Sožitje Hrastnik, ki pomaga
osebam z motnjo v duševnem razvoju pod okriljem Zveze slovenskih
društev Sožitje, deluje že štirideset
let. 10. junija so ob jubileju v dvorani Delavskega doma Hrastnik pripravili prijetno prireditev. V kulturnem
programu so nastopali člani Društva Sožitje,Varstveno-delovni center
Zagorje in glasbena gostja, Tinkara
Kovač. Presenetili in ganili so tudi
starši, ki so ob klavirski spremljavi
Slobodana Filipoviča pripovedovali o
trenutku, ko so izvedeli o drugačnosti
svojega otroka. Kako so sprejeli to dejstvo ter se ob drugačnosti oblikovali
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in rasli? »Posebni starši smo, če imamo posebnega otroka,« je dejal eden
izmed njih.
Iz celotnega programa je bilo čutiti veliko toleranco do drugačnosti,
medsebojnega sprejemanja, spoštovanja, iskrenosti, neposrednosti in
ljubezni. Iz priložnostne knjižice, ki so
jo izdali v dvesto izvodih in iz uvodnega govora predsednika Sožitja,
Sandija Simončiča, lahko izvemo o
številnih aktivnostih, ki jih prirejajo
skozi vse leto. Vsakih štiri- najst dni
se odpravijo na plavanje, hodijo na
računalniški tečaj, ob koncu leta ima-

jo plesni tečaj, večkrat na leto
organizirajo planinske pohode
in izlete, na kuharskih delavnicah
se učijo pripravljati enostavne
jedi, na ustvarjalnih delavnicah
rišejo in pojejo. Pomembna dejavnost Društva Sožitje je tudi šport.
Varovanci društva trenirajo atletiko
in se uspešno udeležujejo regijskih in
državnih iger specialne olimpijade v
atletiki in plavanju, blizu pa jim je tudi
bowling.
Po končani prireditvi so nastopajoči
in obiskovalci nadaljevali druženje v
Galeriji delavskega doma, kjer so bili
razstavljeni izdelki članov društva ter
likovni izdelki Vike in Vesne Matekelj.
Fanči Moljk
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
ZASAVJE DO KONCA LETA Z DOGRAJENIM
CENTROM ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Projekt, Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II.
Faza, je v zaključni fazi. Do konca
leta 2015 bo tako dograjen center
začel z obratovanjem na dveh lokacijah: Neža v Trbovljah in Unično v Hrastniku. Tako bo omogočeno celovito ravnanje z odpadki v
Zasavju, hkrati se bo odprlo enajst
novih delovnih mest.
V okviru projekta sta se postavili sortirnica in kompostarna, izvedla se je
tudi rekonstrukcija čistilne naprave
za izcedne vode na odlagališču na
Uničnem. Zgrajeno je novo (tretje)
odlagalno polje za odlaganje ostankov odpadkov na Uničnem, rekonstruirala se je tudi cesta od Marnega
do odlagališča.
Na lokaciji Neža v Trbovljah se na
obratu za sprejem in predelavo gradbenih odpadkov že od 20. maja iz-

Kompostarna

Ministrstvo za okolje in prostor je v
okviru programov za sanacijo posledic naravnih nesreč za leto 2015
Občini Hrastnik dodelilo sofinancerska sredstva za sanacijo plazu
Golouh - Šentjurc med Brdcami in
Uničnim v višini skoraj 275 tisoč evrov, plaz Boben v višini dobrih 36 tisoč evrov, plaz Homšek v višini dobrih
39 tisoč evrov in plaz na lokalni cesti
Podkraj–Radeče v višini nekaj več kot
24 tisoč evrov.
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vaja poskusno obratovanje, ki se bo
zaključilo 20. novembra. Predvidoma
v oktobru se bo pričelo poskusno
obratovanje tudi za sortirnico, kompostarno in čistilno
napravo za izcedne
vode na lokaciji
Unično v Hrastniku.
Za tretje odlagalno
polje je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in
izdano gradbeno
dovoljenje, tako da
se je z deli pričelo
tudi na odlagališču.

ki dovolj kakovostni, lahko pridelal
kakovosten kompost I. razreda, ki
bo v tem primeru na uporabo tudi
občanom.
Gre za evropski projekt, ki je delno
sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Zaradi povečanih skupnih upravičenih stroškov projekta je bila v

Župan občine Hrastnik Miran Jerič se
je na temo beguncev v septembru
sestal s predstavniki Rdečega križa,
Karitasa in z vodstvom Centra za socialno delo. Dogovorjeno je bilo, da
se z organiziranim zbiranjem materialne pomoči za begunce začne, ko
bodo s pristojnega državnega urada,
ki bo koordiniral aktivnosti, sporočili,
katere artikle zbirati (hrana, obleka,
…).

Novo igrišče v naselju
Novi dom so na krajši slovesnosti 8. septembra odprli Mojca Brečko, direktorica Območne
enote Trbovlje Zavarovalnice Triglav, Miran Jerič, župan Občine
Hrastnik, in ambasador otroškega igrišča kajakaš Peter Kauzer.
Sredstva za postavitev igrišča je
poleg Občine Hrastnik prispevala
tudi Zavarovalnica Triglav v okviru
družbeno odgovornega projekta
Otroci Triglava.

Občina Hrastnik je pripravljena na začasno
nastanitev
ogroženih
prebivalcev v slučaju naravnih in drugih nesreč. Za nastanitev
oseb v daljšem časovnem obdobju
pa občina ne razpolaga z objekti, ki
bi zagotavljali normalno življenje. Na
to temo se je sestal tudi občinski štab
civilne zaščite, ki je ugotovil, da razpolaga s šotori za začasno namestitev

BEGUNSKA PROBLEMATIKA
do 100 oseb. Glede na prihajajočo
zimo se ocenjuje, da takšna namestitev beguncev ne bi bila primerna.
Zidanih objektov primernih za namestitev beguncev pa v javni lasti v
Občini Hrastnik ni na voljo.

HRASTNIK BOGATEJŠI ZA NOVO OTROŠKO IGRIŠČE

Odpadki, zbrani in
obdelani na lokaciSodobna oprema v sortirnici
ji Neža in Unično,
bodo koristno upjuniju letos izdana nova odločba za fiorabljeni kot vir novih surovin, hkrati
nanciranje projekta, katerega skupna
pa bodo novozgrajeni objekti za sortivrednosti je okoli 12,8 milijona evrov.
ranje mešanih komunalnih odpadkov
V skladu z novo odločbo se je prispein ločeno zbranih odpadvek Evropske unije povečal s 54,88 %
kov,
kompostiranje
ter
na 70,40 %, s čimer se je posledično
sprejem in predelavo gradzmanjšala obremenitev občinskih
benih odpadkov omogočiproračunov z lastnim deležem za
li zmanjšanje odloženih
polovico, kar pomeni, da občine inodpadkov na odlagališču
vestitorice (Hrastnik, Litija, Radeče,
Unično. Ocenjeno je, da bo
Trbovlje in Zagorje ob Savi) namesto
odloženih samo še 35 ods35,44 % prispevajo 17,20 % sredstev.
totkov od skupne količine
12,40 % prispeva Republika Slovenija
pripeljanih odpadkov. V
iz proračunskih sredstev.
kompostarni se bo, če bodo
vhodni biološki odpad			
Vir: Ceroz

ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
Občina Hrastnik je z Ministrstvom za
okolje in prostor že sklenila pogodbe za financiranje sanacije plazov.
Ministrstvo financira izvedbo gradbenih del, medtem ko stroški davka
na dodano vrednost, gradbenega
nadzora, projektantskega nadzora,
geomehanskega nadzora, koordinacije in priprave dokumentacije niso

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

predmet sofinanciranja. Za navedeno
bo občina tako zagotovila dobrih 75
tisoč evrov. Ukrepi za odpravo posledic, navedenih naravnih nesreč iz leta
2014 po delnih programih Vlade RS,
bodo dokončani do konca oktobra
2015.
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»V Zavarovalnici Triglav smo že tradicionalno povezani z lokalnim okoljem,
v katerem poslujemo. Zavedamo se,
da so otroci izjemno pomemben del
tega okolja, saj bodo prav oni nekoč
krojili našo prihodnost. Pravico do
varne in brezskrbne igre razumemo
kot enega osnovnih pogojev za njihov razvoj. Zato podpiramo tovrstne
družbeno odgovorne aktivnosti in
najmlajšim omogočamo, da čim bolj
uživajo, razvijajo svoje potenciale ter
se izražajo v stimulativnem, zdravem
in varnem okolju,« je povedala direk-

torica trboveljske območne enote
Zavarovalnice Triglav.
Župan Občine Hrastnik Miran Jerič
pa je povedal: »V občini že vrsto let
skrbimo za vzdrževanje in gradnjo igrišč. Skupno smo tako postavili že 18
igrišč in s tem otrokom omogočili varno in brezskrbno igro. Sredstva za to smo
zagotavljali izključno iz občinskega proračuna, zato smo
še toliko bolj
veseli, da nam
je letos z donacijo na pomoč priskočila
Zavaro valnica
Triglav. S tem
je
zavarovalnica ponovno
pokazalo svojo

ZASAVJE Z NOVO RAZVOJNO AGENCIJO
Občinski svet Občine Hrastnik je na
seji 1. oktobra sprejel predlog Odloka o ustanovitvi regionalne razvojne
agencije (RRA) Zasavje v prvi obravnavi kot primerno podlago za drugo
obravnavo. Družba RCR, ki sedaj
opravlja naloge razvojne agencije, ne
izpolnjuje vseh zakonskih pogojev za
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opravljanje splošnih razvojnih nalog v
skladu z zakonom, ki določa, da mora
biti razvojna agencija v večinski javni
lasti.
V skupnem interesu regije je, da čim
prej dobimo agencijo, ki bo razvijala
in pospeševala gospodarski razvoj ter

družbeno odgovornost in zavedanje, da za uspeh niso pomembni le
poslovni modeli in uspešne metode
trženja, pač pa je treba poseči tudi
na področje družbenih odnosov. V
teh kriznih časih se še posebej zavedamo, kako pomemben je prispevek
gospodarstva za naš skupni razvoj.«

povezovala vse akterje na vseh področjih opravljanja splošnih razvojnih
nalog. Druga obravnava odloka, ki
ga lahko najdete na spletnih straneh
Občine Hrastnik, bo predvidoma 5.
novembra. Svoje pripombe in predloge lahko posredujete do 21. 10.
na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si ali na naslov: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
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RAZPISA ZA ŠTIPENDIJE IN
SUBVENCIJE ŠOLSKIH KOSIL

NOV OPORNI ZID OB POKOPALIŠČU
Podjetje Euronep eko d. o. o. iz
Kamnika je 1. oktobra nadaljevalo z deli na opornem zidu ob
regionalni cesti ob pokopališču
na Dolu pri Hrastniku, ki jih je
naročila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Dela, ki
so se začela sredi septembra,
je vmes prekinila Občina Hrastnik, saj je nastajala nedopustna
škoda na pokopališču.

Izvajalec je z odstranitvijo
starega in dotrajanega zidu in
postavitvijo novega lahko nadaljeval, ko je zagotovil ustrezno
zaščito grobov na pokopališču,
z vsemi lastniki oziroma najemniki grobov na območju delovišča pa sklenil sporazum o
sanaciji nagrobnika v primeru
morebitne poškodbe med izvajanjem del. Vsa dela morajo biti
končana do 20. oktobra.

javnosti, hkrati
pa zanj odpira
nove poslovne
priložnosti
(povečanje števila strank ipd.).

POGODBENA POŠTA NA DOLU
Pošta Slovenije je lokalno skupnost
obvestila, da so spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev, razvoj informacijske
tehnologije ter stalna racionalizacija
poslovanja gospodarskih subjektov povzročili, da je obseg storitev
na poštnih enotah vse manjši. Pošta zato nadaljuje s preoblikovanjem
poštnega omrežja, in sicer s centralizacijo dostave in preoblikovanjem
obstoječih pošt v pogodbene pošte.
Poglavitna značilnost pogodbene
pošte je v tem, da se sicer majhen
obseg poštnih storitev združi z dejavnostjo (trgovsko, turistično-informacijsko, lekarniško …) drugega gospodarskega subjekta oz. pogodbenika.
Združitev dejavnosti omogoča doseganje ekonomske vzdržnosti gospodarskega subjekta, ki združuje dePovabilo k oddaji nezavezujočih informativnih ponudb za pogodbene
pošte, med katerimi je tudi Dol pri
Hrastniku (1431), je Pošta Slovenije
objavila na svojih spletnih straneh
pod rubriko Javna naročila. Povezavo najdete tudi na spletni strani
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Pogodbena pošta uporablja zdaj veljavno poštno številko in žig pošte.
Dejavnost pogodbene pošte se izvaja v lastnih poslovnih prostorih ali v
prostorih pošte. Pogoj za pogodbeno
pošto je komunalno opremljen prostor, ki se praviloma nahaja v pritličju
stavbe in ima urejen dostop za invalide.
Pogodbena pošta mora biti za neposredno delo z uporabniki poštnih
storitev odprta od ponedeljka do
sobote. Med tednom dopoldne in
popoldne skupaj vsaj 7 ur in v soboto vsaj 2 uri. Za delavce v pogodbeni
pošti se zahteva vsaj IV. stopnja izobrazbe. Usposabljanje in strokovni
poštni izpit morajo opraviti najmanj

Občine Hrastnik
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba. Pošta bo upoštevala
vse ponudbe, ki bodo prispele na
naslov naročnika najkasneje do
29. 10. 2015 do 12. ure.

Javni razpis za dodeljevanje občinskih
denarnih pomoči – subvencije kosila
v obdobju september 2015–december 2015 je bil objavljen 14. septembra, vloge pa so se sprejemale
do vključno 25. septembra 2015. Na
razpis je prispelo 23 vlog od tega je
18 vlog ustrezalo razpisnim pogojem.
V navedenem obdobju bo prejemalo
brezplačno kosilo 24 učencev, kar je
eden več kot v obdobju januar–junij

tri osebe, ki bodo na pogodbeni pošti
opravljale storitve.
Poštno okence oz. pult, računalniško
in programsko opremo ter vzdrževanje le-te in potrebna delovna sredstva
pogodbeni pošti zagotavlja Pošta Slovenije. Prav tako pošta zagotovi ustrezen tehnični sistem za zaznavanje
neupravičenega gibanja v objektu oz.
protivlomni sistem in tehnični sistem
za prijavo morebitnega ropa.
Stranke lahko na pogodbeni pošti
opravijo večino storitev kot na običajni pošti: oddajo pisemsko pošiljko
ali paket za notranji in mednarodni
poštni promet, prevzamejo knjiženo
pošiljko, ki je pismonoša ni uspel dostaviti, vplačajo obrazec UPN, poštno nakaznico, dobijo informacijo o
stanju na osebnem računu, vplačajo
sredstva na ali jih dvignejo z osebnega računa in hranilne vloge Poštne
banke Slovenije ter kupijo znamke,
dopisnice, voščilnice, nalepko APEK,
obrazec UPN, paketno embalažo in
pisemske ovojnice. Poleg navedenega pa pogodbene pošte opravljajo
tudi bančne storitve za pravne osebe,
in sicer: negotovinsko plačilo v breme
TRR pravne osebe Poštne banke Slovenije d. d., polog in dvig gotovine
na TRR, vpogled v stanje na TRR in
zamenjavo knjižice osebnega računa.
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2015.

S tem razpisom se
zagotavljajo brezplačna kosila za vse tiste
učence osnovne šole,
ki so prijavljeni na kosilo in katerih
mesečni dohodek na družinskega
člana presega 18 % (do 36 %) neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji
– kar je razvidno iz vloge o otroškem
dodatku. Za to obdobje občina zagotavlja sredstva v višini 3.600 €, za celotno leto pa sredstva v višini 9.000 €.
9. oktobra pa se je zaključil javni raz-

pis za dodelitev štipendij za študijsko
leto 2015/2016. Za štipendije Občina Hrastnik v proračunu zagotavlja
sredstva v skupni višini 27.800 €. Razpisanih je 16 štipendij za študente z
nižjim socialnim statusom družine,
kar je 2 več kot v preteklem študijskem letu, ena štipendija za študenta
s posebnimi potrebami, ena štipendija za dijaka, ki se izobražuje za obrtni
poklic, ki je v občini po mnenju Obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik
deficitaren. Še naprej se bo izplačevala že podeljena kadrovska štipendija
za potrebe OŠ NHR – študij za poklic
specialnega pedagoga.

UREDITEV KRIŽIŠČA NA DOLU
Pred začetkom letošnjega šolskega leta je potekala ureditev križišča
v središču Dola pri Hrastniku, ki bo
povečala prometno varnost vseh
udeležencev v prometu, predvsem
pa pešcev. Avtobusno postajališče
(Hrastnik - Šmarjeta) je malce krajše,
prehod za pešce pa se je prestavil
nekaj metrov v smeri Rimskih Toplic.
Tako je več prostora med postajališčem in prehodom, kar omogoča
večjo preglednost na prehod voznikom, ki prihajajo s hrastniške strani.
Prehod za pešce se je opremil tudi z
utripajočimi led lučmi, nameščenimi
v cestišče pri prehodu in pa z osvet-

Osteoporoza je sistemska
bolezen skeleta, za katero
je značilna nizka kostna
gostota in spremembe v
zgradbi kosti. Posledica so
krhke kosti, ki se hitreje
zlomijo.
Dejavniki tveganja: dedna
zasnova, prehrana s pomanjkanjem kalcija in vitamina D,
kajenje, uživanje alkohola …
Dokler ne pride do zloma, nas
bolezen ne opozarja! Osteoporozni zlom doživi več kot 40
% žensk v pomenopavznem
obdobju, ne prizanese pa niti
moškim! Zlomi so boleči, bolniku lahko odvzamejo samostojnost v vsakodnevnem živl-
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ljenimi in utripajočimi
prometnimi znaki.
V kratkem se
bosta na obeh
straneh
prehoda namestili
opozorilni tabli
za merjenje hitrosti, ki bosta voznike
opozarjali, če bodo presegli omejitev.
Na strani, kjer sta spomenik in cerkev,
pešci po novem s prehoda stopijo na
robnik – na ploščad, ki je povezana
s stopnicama. Čakajoči pešci tako
stojijo na pločniku in ne na cesti kot

jenju, zlomi kolka so lahko tudi
usodni! Poškodbe se žal rade
ponavljajo!
Želite vedeti kako trdne so
vaše kosti?
Naročite se na samoplačniški pregled v ambulanti za denzitometrijo v
Zdravstvenem domu
Hrastnik vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
Tel.:03/56-54-475
Cena 36,00 €
Kontakt:
Zdenka Kolar, dipl.
med. sestra

prej. Zožen je uvoz v naselje Dol in
onemogočeno parkiranje na prehodu za pešce. Kot je dejal župan Miran
Jerič v nagovoru ob prvem šolskem
dnevu, pa vsi ti ukrepi ne morejo nadomestiti previdnosti udeležencev v
prometu. Vse je pozval, naj bodo še
posebej previdni, zlasti v okolici šol in
vrtcev.

Periferna
arterijska
bolezen je zožitev arterij,
ki oskrbujejo zgornje in
spodnje telesne okončine.
Dokler
žila
ni že močno
zožena,
bolnik nima
težav, a če
bolezen napreduje, lahko privede do
srčnega infarkta ali možganske kapi!
Ste starejši od 45 let? Kadite?
Imate previsok krvni tlak? Ste
pretežki? Med hojo čutite stiskajočo bolečino v mečih ali
stegnih? Se kljub težavam še

niste oglasili pri svojem osebnem zdravniku?
Priporočamo
vam,
da
opravite preventivno merjenje gleženjskega indeksa! Preiskava je neboleča,
nenevarna, enostavna in
traja 15 minut! Naročite
se na telefonsko številko
03/56-54-470 V Zdravstvenem domu Hrastnik:
(ponedeljek in torek dopoldan ali sreda popoldan)
Cena: 10,00 €
Kontakt: Aleksandra Krajšič, dipl. med. sestra
e-naslov:
aleksandra.krajsic@
zd-hrastnik.si
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25 DAG MOKE, 2 JAJCI, SOL …
… in malo vode so osnovne sestavine funšterca. A da prepričate
komisijo na Funštercu – festivalu
zasavske kulinarike, ki ga pripravlja Društvo Rast, to ni dovolj. Tam
namreč šteje dodatek – skrivna
sestavina.

Mladinskega
centra
Zagorje
ob
Savi, ki na
Funštercu
tekmuje prav vsako leto, je o tem, zakaj so se odločili za krumpantoč, dejala: »Odločitev za krumpantoč je bila
spontana. Ker ga nismo znali pripraviti, smo se odločili, da bomo poskusili
in videli, kako bo. Zdaj nam je peka

Ekipa Mladi kuharji je prejela največ glasov od obiskovalcev
Tekmovanje je 12. septembra potekalo že petič, na kar so člani Društva Rast še posebej ponosni. »Kar
težko je verjeti, da je minilo že pet let,
ko smo prav tu, na hrastniški tržnici,
pripravili prvi festival in upali, da ga
bodo obiskovalci dobro sprejeli in da
bo doživel vsaj še kakšno ponovitev,«
pove predsednica Društva Rast,
Mateja Jecl. »Največ nam pomeni dejstvo, da kar nekaj ekip, ki so z nami
že od samega začetka, tekmuje prav
vsako leto, kar kaže na to, da se pri
nas očitno dobro počutijo in da se
vsako leto znova rade vračajo,« zaključi Mateja.
Poleg ekip, ki so tekmovale že v
preteklosti in tekmovanje že dobro
poznajo, se je tudi letos pomerilo kar
nekaj novincev. Tako je letos prvič
sodelovala ekipa zasavske Pivovarne
Knap, ki je svojemu funštercu dodala
sestavino, ki je na festivalu še nismo
srečali – pivo. No, tudi druge sestavine niso bile od muh, saj se je v ali
na funštercih znašlo vse od zelišč do
česnove majoneze, rib iz Rusije (na
Funštercu je bila celo tekmovalka iz
Rusije), sadnih prelivov … Večina prijavljenih ekip se je odločila za peko
funšterca, le dve pa sta se pomerili
v krumpantoču. Moni Kušter iz ekipe
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krumpantoča že v takšno veselje, da
smo ostali kar pri tem. Na Funšterc
zelo radi pridemo tako zaradi druženja kot zaradi podpiranja tradicije,
predvsem pa zato, da ljudem damo
možnost, da poskusijo zasavske dobrote, ki se dandanes ne znajdejo več
pogosto na naših krožnikih.«
Tekmovalni del je potekal od treh do
petih popoldan, ob štirih pa so se od
ekip pobrali vzorci zasavskih specialitet za strokovno komisijo. Na festivalu namreč ocenjujeta dve komisiji, ena
je strokovna in je sestavljena iz treh
kuharskih šefov, drugo komisijo pa
sestavljajo vsi obiskovalci prireditve.
In teh je bilo tudi letos več sto. In prav
za glasove obiskovalcev se morajo
ekipe potruditi najbolj. »Vsak obis-

kovalec je lahko na infotočki prevzel
bambusov krožnik in leseno vilico, to
je bila letošnja novost, s tem pa se je
nato lahko podal do prav vseh stojnic.
Vloga obiskovalcev je pomembna, saj
jih po tem, ko pokusijo funšterce in
krumpantoče vseh ekip, čaka težka
naloga – odločiti se morajo za najboljšega in zanj oddati glas. Za njihove
glasove se jim zahvalimo tudi tako, da
vsako leto med obiskovalce, ki oddajo svoj glas, podelimo več praktičnih
nagrad,« vlogo obiskovalcev obrazloži
Marko Funkl.
Druga komisija pa je bila strokovna
in letos je ekipi, ki pripravlja festival,
uspelo dobiti res zavidljiva imena. »K
sodelovanju nam je uspelo privabiti tri
priznane kuharske šefe, in sicer Janeza Bratovža, lastnika restavracije JB v
Ljubljani, ki spada med 100 najboljših
restavracij na svetu, domačina Branka Podmenika, šefa in vodjo Pivnice
Union ter člana Slovenske kuharske
reprezentance, ki se je s tekmovanj
vedno vrnila z medaljo ter Andreja
Kuharja, ki je dolgo vihtel kuhalnico v
restavraciji Maxim v Ljubljani, danes
pa lahko njegovo kuharsko znanje
preizkusite v Vili Herberstein v Velenju,« nam je o komisiji povedala Lucija
Štaut, ki je bila na letošnjem festivalu zadolžena, da sestavi strokovno
komisijo.
In katere so tiste ekipe, ki so na koncu
odnesle nagrade? V kategoriji krumpantoča so slavili novinci, taborniki iz
Roda temnega hrasta, v kategoriji
funšterca pa ponovno Funšterc team
Boben - Čeče, ki ostaja nepremagljiv.
Obiskovalci pa so svoje glasove tudi
letos namenili Mladim kuharjem.
MJ
Foto: Dejan Biderman

Voditeljica Katra
s strokovno
leve protileto
desni):
Umetniški
vodjaKozinc
festivala
Branko komisijo
Potočan(od
že trinajsto
vztraja,
Andrej Kuhar, Janez Bratovž, Branko Podmenik
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SREČANJE DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV

STRELSKO URJENJE Z »MAUZERKO«

Foto: Marino Brečko

V začetku julija je
Občinsko združenje
slovenskih častnikov
(OZSČ) Hrastnik organiziralo za svoje člane še zadnjo
aktivnost pred poletnim premorom
– strelsko urjenje
s puško M48 kal.
7,9 mm (popularno »mauzerko«) na
strelišču Ojstro.

ŠPORTNE IGRE DRUŠTEV INVALIDOV
KOORDINACIJE ZASAVJE – POSAVJE
26. septembra so se športnice in
športniki društev invalidov Koordinacije Zasavje - Posavje (KOO Zasavje - Posavje) zbrali na prvih športnih
igrah celotne KOO Zasavje Posavje.
Pretekla leta so se v tekmovanju v balinanju, pikadu in ribolovu medsebojno
pomerili in se družili zgolj športnice in
športniki zasavskih društev invalidov
ter športnice in športniki DI Radeče,
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letos pa so bili k tovrstnim športnim
igram vabljeni tudi predstavniki drugih društev. Predsednik MDI Litija in
Šmartno pri Litiji, Miroslav Vidic, je
slavnostno otvoril športne igre, nato
pa sta zbrane pozdravila še predsednik KOO Zasavje – Posavje, Rajko
Žagar, in športna referentka MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Ana Mohar, ki
je tudi podrobneje obrazložila pravila

Društvo bibliotekarjev Celje vsako leto
pripravi srečanje članov v enem od
krajev 12 osrednjih knjižnic osrednje območne regije Celja in Zasavja.
Letošnje tradicionalno 35. srečanje
je v Zasavju potekalo že drugič in je
17. septembra gostilo preko 70 članov društva. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je pripravila sprejem ter
ogled novih prostorov knjižnice, ogled
proizvodnih prostorov in prodajalne
Steklarne Hrastnik. Člani društva so
se nato odpeljali proti Trbovljam v
Knjižnico Toneta Seliškarja na kratek
kulturni program s poudarkom na rudarstvu. Nadaljnja pot jih je vodila proti zasavskemu Triglavu – Kumu, kjer
jim je domačinka predstavila kulturne
in naravne znamenitosti krajinskega
parka Kum. Srečanje se je zaključilo v
gostišču Kum v Zagorju ob zvokih glasbene skupine Orlek.

Tokratnega že tretjega strelskega urjenja s puško M48 kal. 7,9 mm se je
udeležilo 12 članov. Udeleženci so
streljali na krožno tarčo 50 x 50 cm
na razdalji 100 m iz ležečega položaja. Vsak strelec je dobil pet nabojev za
poskus in dvajset nabojev za oceno.
Vsi strelci so na tem urjenju pokazali
mnogo boljše rezultate kot na prejšnjih dveh urjenjih. Najbolj »šic« je bil
Alojz Brvar s 157 krogi, sledili pa so
mu zelo izenačeno Brane Šmit (150
krogov), Ivan Zore ml. (149 krogov),
Rudi Senčar (148 krogov) in Uroš
Kovač (146 krogov).
			
			

Ivan Zore

in potek tekmovanja. Sledilo je ekipno
tekmovanje v balinanju in pikadu, ki je
potekalo v ženski in moški konkurenci, ter tekmovanje v ribolovu, ki je
potekalo zgolj v moški konkurenci.
V balinanju je tako v ženski, kot tudi
moški konkurenci slavilo MDI Litija in
Šmartno pri Litiji, v pikadu je v obeh
konkurencah slavilo DI Hrastnik, v ribolovu pa so se najbolj izkazali člani
DI Trbovlje.
		

Gregor Erman
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POHOD PO POTI SPOMINOV NOB
S praznovanjem letošnje 70. obletnice zmage nad okupatorjem so se
v hrastniški občini odvijale številne
prireditve. Med drugim je bil 27.
junija organiziran drugi Pohod po
poti spominov od Marnega do Turja in Kopitnika, kjer je bila osrednja svečanost. Na pot so se odpravili
planinci dolskega in hrastniškega planinskega društva, člani ZZB za vrednote NOB, vojni veterani, člani PVD
Sever Zasavje, upokojenci, mladi in
starejši. Pohod je vodil prekaljen in izkušen planinec Vid Jerič. Člani policijsko-veteranskega društva Sever so
skupaj z županom Miranom Jeričem
na pot krenili iz Hrastnika, preko Blat
do novega Dola in od tamkajšnjega
spominskega obeležja do Krištandola
in se nato pridružili skupini na Marnem.
Prijetno vzdušje, ki je spremljajo pohodnike, jih je pripeljalo do lovske
koče na Kopitniku, kjer je bila osrednja proslava. Slavnostni govornik je
bil Milan Kučan. V svojem govoru je
dejal: »Smo na Slovenskem res še mi
gospodar? Je kmet, ki proda ali zapravi svoj grunt, res še gospodar na svoji
zemlji, ima še svoj dom, lahko odloča
o tem, kako se bo v njem živelo? V najboljšem primeru mu novi gospodarji
dovolijo, da ostane kot hlapec tam,
kjer je bil nekoč gospodar in poslušno izpolnjuje njihove ukaze. Država, ki
ne zna in ne zmore zavarovati svojih
gospodarskih in naravnih potencialov, ki razprodaja svoje premoženje

Članice Društva kmečkih žena in
deklet Hrastnik imajo za sabo aktivno
poletje.
Še pred poletno vročino so se lotile permakulturne grede v bližini
balinišča pri nekdanji Jutranjki in jo
uredile po osnovnih navodilih: ko so
odstranile travno grudo, so položile
na dno dračje, nanj odkopane grude,
ovčjo volno itd. Zasadile so nekaj

20

oktober 2015

brez jasnih meril in brez premisleka,
kaj je za izpolnjevanje njenih funkcij
nujno ohraniti v svoji lasti in lasti
njenih državljanov, ne more sama
določati pravil in pogojev življenja niti
odločati o svoji usodi in prihodnosti.«
V nadaljevanju se je dotaknil sedanje
vlade, ki je postavljena pred izvršeno dejstvo z dediščino, ki jo je prevzela od predhodnikov, bankirjev, ki
naše banke slabo upravljajo. Kučan
je omenil nekdanje izseljence, ki so
hrepeneli po vrnitvi v domovino,
boj proti fašizmu in nacizmu, drugo
svetovno vojno, ki je bila spopad za
obrambo evropske in človeške civilizacije. Z aplavzom občinstva so odmevale Kučanove besede: »Očitno
nam manjka poguma, da bi si priznali,
kaj vse se nam je med vojno zgodilo. Težko si priznamo, da se je zgodil
tudi greh nad
lastnim narodom. Pogum
priznati si, kakšne posledice
je to imelo vse
do danes. Tako
kolaboracija kot izraba
partizanskega
bojevanja
za
preživetje
in
svoboda naroda! Dokler tega
poguma
ne
bomo premogli, dokler ne

bomo sposobni prevzeti nase svoje
preteklosti, takšne, kot se je zgodila z
zelo svetlimi in zelo mračnimi platmi,
je zastonj govoriti o spravi. To govorjenje le ohranja spor in razklanost in
ju iz preteklega podaljšuje v sedanji
in prihodnji čas. Šele sprijaznjenje s
preteklostjo bi dalo pravi smisel in
opravičilo tudi simbolnim dejanjem in
prepotrebnim pietetnim prizadevanjem.«
V kulturnem programu so nastopili
godbeniki steklarske godbe in njihova mažoretna skupina. Lovci lovske
družine Dol pri Hrastniku pa so
poskrbeli za okusen golaž. Prijetnega
vzdušja ni manjkalo, zbrani Zasavčani
so se domov odpravili odprtih in
sproščenih src. Ob vsem tem pa lahko rečemo, kako besede politika
pravega kova božajo človeška srca in
dušo.
		

Obiskale so zelenjavni vrt Ane Zakonjšek v Knezdolu, kjer so poslušale
zanimivo predavanje Ane Ogorelec

SREČANJE UČENCEV IN UČITELJEV IZ OŠ PODKRAJ

Na deževno soboto smo se začeli
zbirati nekdanji učenci šole, se tru-

stanovanjem za učitelja. Proti Savi je
bil zgrajen obrambni zid. Posadili so
lipo, v njene korenine pa so shranili podatke o šoli. Leta 1934 je prišel
učitelj Miroslav Skalin. Leta 1935 je
šolo obiskovalo 7 učencev, naslednje
leto 27, potem pa že 35. Pouk je potekal dopoldne in popoldne. Vsebina:
gospodarski, sadjarski, kmetijski pouk
teoretično in praktično, telovadba in
ročna dela za deklice. Leta 1938 je bil
dodan četrti razred, šolo je obiskovalo 46 učencev.

Vojka Povše Krasnik

dili spomniti imen in obrazov ter ob
znanem škripanju lesenih stopnic do
učilnice, ki je sedaj dvorana KS Podkraj. Miran Jerič, hrastniški župan, je
imel pozdravni nagovor. Z zanimanjem pa smo poslušali zgodbo naše
šole, kot jo je povedal Franci Kolman.

KMEČKE ŽENE V POLETNIH DNEH
zelenjave, ki kljub vročini dobro uspeva. Ogledale so si tudi Zeliščni vrt
Cvetka, kjer so se poučile o nekaterih
manj znanih zeliščih.

Srečanje sošolcev in sošolk
bivše osnovne
šole Podkraj pri
Hrastniku
so
odlično pripravili organizatorji – Marija Vidmar Flis Funkel, Marija Mejač in
Anton Kolman, ki so se potrudili zbrati
vse naslove učencev in učiteljev, ki so
obiskovali to šolo po 2. svetovni vojni. Nekdanja učiteljica Marta Kolman
Starina in učenec Franci Kolman sta
se poglobila v celjske šolske arhive v
iskanju pisnih dokazov o življenju in
delu šole od ustanovitve 29. 12. 1893.

o zelenjadnicah, njihovih škodljivcih
in boleznih, nekaj članic pa si je tudi
letos ogledalo gledališko predstavo v
letnem gledališču Studenec.

			

Fanči Moljk
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Šola na Pečnikovi posesti je bila enorazrednica, nastala po odloku cesarice Marije Terezije, ki je določila,
da je dolžnost države, da vzgoji in
izšola koristne in uporabne državljane. Šolski okoliš je obsegal kraje
od Trbežnikovega grabna do Opresnika na Savi. Pouk je potekal dvakrat
tedensko po 5 ur. Prvi učitelj je bil
Ivanc, nadučitelj pa Levec. Vsebina
pouka, učni načrt je bil tak: pisanje,
čitanje, računanje, verouk. Leta 1932
so najeto stavbo odkupili skupaj s
posestvom, v dveh letih so staro
zgradbo porušili in zgradili novo s

HRASTOV LIST ŠT. 13

Ko se je bližala vojna, je bil pouk
okrnjen, v šolskem letu 1941/42 pa
je bil končan, saj so desni breg Save
Nemci izselili. Šolo so kasneje zasedli
Nemci, ki so uničili knjižnico in arhiv
šole. Del arhiva je rešil učitelj Skalin,
ko je bežal pred Nemci, po vojni pa
je bil na okraju zadolžen za prosveto
in šolstvo. Povojna leta so bila zelo
težka zaradi vsesplošnega pomanjkanja, izgnanci so prišli na izropane
domačije, a se je vse naredilo s prostovoljnim delom: kurjava, urejanje
okolice, izdelovanje copat za učence
itd. Leta 1946 je začel učiti Jože Brilej,
ki živi danes v Olimlju pri Podčetrtku,
star 93 let. Leta 1947 je bila zgrajena
žičnica preko Save, udarniško. Okrog
1950 so prišli novi učitelji, Vida Žnidaršič, Anton Leskošek in Vili Bajda.
Na čebelarskem in sadjarskem področju se je angažiral hišnik Jože Metekel, mož gospe Cite, ki je bila šolska

gospodinja. Velik ograjen šolski vrt je
bil za učence imeniten. Danes je tam
parkirišče. Leta 1953 je namesto Bajde učila Milena Felicijan Zmazek, ki
sta jo zamenjali Marija Slak in Tončka
Kranjčevič in Dernač Marko, kasneje še Sonja Ocvirk. Leta 1955 je šola
dobila električno napeljavo in šolsko
kuhinjo za tople obroke. V šolskem
letu 1961/62 je prišel poučevat Knavs
Drago, 1962/63 pa zelo predana
učiteljica Marta Kolman. Učiteljici na
šoli sta bili tudi Marica Gašparut Klemen in Rozi Restar. V letu 1966 je bila
šola ukinjena zaradi gospodarske reforme, kljub okoli 30 vpisanim učencem, ki so jih potem z avtobusom
vozili v OŠ narodnega heroja Rajka
Hrastnik.
Je ideja, da se oživi žičnico čez Savo
kot krajevno turistično znamenitost,
uresničljiva ali je le nostalgija? Odlično pogostitev in tri harmonikarje je
pripravila družina Kramžar. Mimi Mejač je prebrala ganljiv pozdrav učitelja
Jožeta Brileja vsem 43 zbranim učencem. Pogled na zbrane obraze je pokazal, da je bila ta skromna šola prvi
stik z učenostjo za mnoge podkrajske
družine. Zelo lepo preživeto sobotno
popoldne je bilo to in ključek za spomine na mladost.
Hedvika Pavlica Kolman

Fotografija zadnje
generacije, ki
Umetniški
vodja festivala
je obiskovala šolo Podkraj
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DESET LET FESTIVALA ŠTUOR
Festival ŠTUOR je letos praznoval deseto obletnico. Zaradi okrogle obletnice je namesto dva dni trajal kar štiri
dni, in sicer od srede, 19. avgusta, do

sobote, 22. avgusta. Glavnim organizatorjem iz Kluba ŠOHT se je letos
pridružil tudi Mladinski center Hrastnik, ki je organiziral sredin večerni
program.
Zadnjih nekaj let je tiste dni, ko je potekal festival ŠTUOR, deževalo, zato
so organizatorji letos zaradi slabih
izkušenj postavili šotor. Tako so
omogočili nemoteno uživanje v programu tudi v primeru dežja. Organizirali so avtobusni prevoz iz Trbovelj,
da bi se čim več ljudi lahko udeležilo
večernih prireditev. Prav tako je bil
letos zvečer vstop na prizorišče brez
vstopnine.

Dogajalo
se ni samo
zvečer, ampak tudi čez
dan. Predsednik kluba ŠOHT, Klemen
Gole, je povedal, da je bilo popoldansko dogajanje zelo obiskano. Program
je bil zapolnjen z različnimi športnimi, ustvarjalnimi in
zabavnimi dejavnostmi. Poleg odbojke,
otroških
delavnic,
zumbe, ki potekajo
vsako leto, so letos
prvič organizirali bitko z vodnimi baloni,
ki je dobro uspela.
Prav tako je uspel
tudi Street workout.
Zbralo se je približno
trideset tekmovalcev,
tekmovanje pa si je
prišla ogledat množica ljudi, ki je napolnila hrastniški stadion.
Gole pravi, da so bili glede večerne
udeležbe najbolj pozitivno presenečeni v četrtek, ko so množico
zabavali Kingstoni in Fantje iz pod
Lisce. »Če bi vedeli, da bo toliko
ljudi, bi program v
četrtek trajal dlje,«
pravi Gole. V petek
so glasbo vrteli različni lokalni DJ-ji in
stadion so napolnili ljubitelji techno
glasbe. Najslabše

je bilo z udeležbo v soboto. Gole
pravi, da so ravno v soboto računali
na največ ljudi, ampak ŠTUOR ni bil
edini festival, ki je tisti dan v Zasavju
organiziral koncerte, zato je bilo obiskovalcev manj. Tiste, ki so prišli, pa so
zabavali raper Klemen Klemen, hrvaška skupina Brkovi in ptujska skupina Drugo Dugme.
V celoti so bili člani kluba zadovoljni z
izvedbo in potekom festivala, ampak
Gole poudarja, da izvesti tako velik
projekt ni enostavno. »Vsako leto je
težje dobiti sponzorje, vsako leto je
manj sredstev.« Upajo, da jim bo drugo leto še uspelo organizirati festival.
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je. Kreže pojasnjuje, da so v prvi vrsti
sami dolžni skrbeti tako za varnost,
kot tudi za obveščanje. Poleg tega
so vse izmerjene koncentracije zabeležene in ostanejo v sistemu, tako
da so pristojnim službam ves čas na
voljo.
Glavni izvršni direktor TKI Branko
Majes je ob tem še dodal, da je človeški nos bolj občutljiv kot vsi merilni in-

tracije tega plina z neprijetnim vonjem že vezale na meglo, ki jo je veter
raznesel proti zgornjemu delu Hrastnika.
Direktor PC Kloralkalna elektroliza
Boris Kreže je povedal, da njihove
meritve po Hrastniku nikjer niso zaznale povišane koncentracije klora,
kar so javili tudi inšpektorju. Po prejetem obvestilu na številko 112 center
za obveščanje namreč najprej obvesti gasilce in policijo ter tudi inšpektor-

strumenti. Zavohamo lahko torej že
neznatne koncentracije klora v zraku,
ki sploh niso nevarne za zdravje ljudi. Majes razloži, da ima njihova tehnologija dva nivoja varnostnih sistemov. Imajo podvojene posadke ljudi,
ki neprestano preverjajo stanje, če se
to ujema s parametri, ki jih prikazuje
računalnik. Delavci v elektrolizi tako
ob najmanjšem znaku, da je nekaj
narobe, takoj raziščejo, kaj se dogaja.
Morebiten izpust pa je mogoče odkriti samo takrat, ko sistem obratuje. Če

SREČANJE INVALIDOV NA KOPAH

Foto: Andreja Kurbus
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pride do resne okvare
in izpusta večje koncentracije klora, se sistem v
trenutku varno zaustavi.
Kljub temu bodo, zagotavlja Majes,
v celoti upoštevali sklep Občinskega
štaba za Civilno zaščito Občine Hrastnik, ki je na seji konec septembra,
sklenil, da se znotraj obrata proizvodnje klora dopolni senzorska mreža
in da se izdelajo ukrepi in načini obveščanja pristojnih organov, javnosti
ter zavodov tudi ob manjših dogodkih, ki imajo za posledico zaznavanje
vonja po kloru.
Majes pove, da se v nemilosti javnosti
največkrat znajdejo povsem po krivici. Klice namreč prejemajo celo takrat,
ko ne obratujejo. Pravi, da ljudje velikokrat vsak neprijeten vonj povežejo
s klorom in z njihovo tovarno, čeprav
gre v večini primerov za kaj drugega – na primer vpliv prometa, ljudje
v individualnih kuriščih zažigajo škodljiv odpadni material in podobno.
Opozarja tudi, da so povsem neutemeljeni očitki o modrem dimu, ki naj
bi se pojavljal v okolici tovarne. Klor je
namreč zeleno-rumen plin, ki se ga v
majhnih koncentracijah sploh ne vidi.

Ajda Kopušar

zvečer pa so se družili ob družabnih igrah in se vrteli ob dalmatinski glasbi. Eni so hodili po otoku in
občudovali naravne lepote, drugi
so se udeleževali športnih tekmovanj, zvečer pa smo se družili skupaj ob družabnih igrah in ob lepi
dalmatinski glasbi tudi zaplesali.
		

Nekatere prebivalce Hrastnika je 17.
septembra vznemiril vonj po kloru. Preventivno so se v osnovni šoli
odločili, da otroke zadržijo v zaprtih
prostorih. V vodstvu Tovarne kemičnih izdelkov (TKI) pojasnjujejo, da
je pri menjavi klornega filtra tesnilo
po približno dvanajstih urah začelo
malenkostno puščati. Delavci so sicer
hitro našli napako in jo odpravili, a
so se majhne – neškodljive koncen-

Klub ŠOHT pa za letos še ni zaključil s
svojimi projekti. Decembra namerava
spet organizirati ŠOHT-ov Scuf in tako
kot lani napolniti hrastniško športno
dvorano. Prav tako bodo organizirali
zabavo za noč čarovnic, razmišljajo
pa tudi o martinovanju. Vse to v želji, da bi se imeli mladi v Hrastniku kje
zabavati.

DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK:
LETOVANJE NA OTOKU LASTOVO
Približno 82 članov in članic Društva invalidov Hrastnik, člani in članice DI Hrastnik, je letos letovalo
na otoku Lastovo, naravnemu
biseru Jadrana. Sedemdnevno
letovanje v sredini septembra
je minilo, kot bi mignil. Tako so
si vzeli čas za sprehod po otoku
in občudovali naravne lepote,
se udeleževali športnih tekmovanj, se predajali morju in soncu,

TKI: ZA VARNOST JE DOBRO POSKRBLJENO

Članice in člani Društva invalidov
Hrastnik so se 1. avgusta odpravili na tradicionalni planinski dan invalidov na Kopah, ki ga organizira
Društvo invalidov Slovenj Gradec.

HRASTOV LIST ŠT. 13

Na Kopah se je zbralo približno 2500
invalidov z vseh koncev Slovenije, ki
so lahko uživali v krajšem kulturnem
programu, obdarovali pa so tudi najstarejše udeležence srečanja. Darilo

Sicer pa so v TKI dobro opremljeni
in pripravljeni tudi na morebitne nesreče in izpuste večje količine klora.
Boris Kreže in njegova ekipa, ki se
neprestano usposablja, predstavlja
jedro Državne reševalne enote Klor,
namenjene reševanju ob nesrečah s
klorom in z drugimi jedkimi snovmi.
Poleg preventivnega delovanja in
vzdrževanja stanja pripravljenosti
tako ukrepajo tudi drugod po Sloveniji, kjer pride do nesreč z nevarnimi snovmi.
		

Jani Medvešek

je prejela tudi sedeminosemdesetletna Hrastničanka Gabrijela Zdovc.
Popoldanski čas so izkoristili za nabiranje borovnic, sprehod ali ogled stojnic, za ples in glasbo pa je poskrbel
ansambel Napev.
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SKUPNIH PETDESET LET ZAKONCEV DOVJAK
Jožica in Jože Dovjak sta zakonca, ki
sta predana hribom in goram, zato
sta zaobljubo po petdesetih letih
skupnega življenja obnovila v Planinskem domu v Gorah. Sproščeno
vzdušje, zvok harmonike, vonj po
okoliških hribih, ter prijazno osebje

Foto: Branko Klančar

so bili glavni krivci, da je bil to zanju
eden izmed lepših dni v jeseni življenja.
Jožeta je želja po boljšem življenju pripeljala v Hrastnik, kjer je pričel poklicno pot v Steklarni Hrastnik. Tam je
veljal za pridnega
in
zanesljivega
sodelavca.
Vsa
ta leta si je prizadeval za razvoj in
obstoj Planinskega društva Dol pri
Hrastniku, dosegel pa je tudi izjemen uspeh, saj je
do sedaj prehodil
že 60 transferzal,
kar enajstkrat pa
osvojil
največji
slovenski vrh.

Jožica je svojega moža
spoznala v Steklarni Hrastnik, leta 1965 pa sta si izrekla tudi zaobljubo. V zakonu sta se jima rodila hči
Vlasta in sin Jožko. Skupaj z možem
sta zgradila hišo na Marnem, vsak
prosti trenutek pa izkoristi za obisk
gora in še danes ji zapoje srce ko
obišče okoliške vrhove.
Po končanem obredu smo ju
povprašali po njunem receptu kako
uspešno preživeti petdeset let skupnega življenja. Hudomušno sta
pripomnila, da sta skozi zaposlitveno
obdobje delala na drugačnih izmenah ter da se nista uspela niti videti,
kaj šele skregati.
V čudovitem ambientu v Gorah je sledilo poročno fotografiranje Branka
Klančarja, zato sta se zakonca počutila kot mladoporočenca.
			

V ZMAJEVI LUKNJI ŽE TRI TISOČ DEL
Bilo je še poletje, ko je svoja vrata
prvič odprla bukvarna Zmajeva luknja na Dolu pri Hrastniku. V zgolj nekaj mesecih jo je lokalna skupnost
vzela za svojo, kar se kaže tudi v številu podarjenih knjižnih del. Do danes
se namreč ponaša že s skoraj 3000
knjižnimi deli.
A kot so povedali člani Društva Rast,
ki upravljajo s prostorom in programom, je njihova želja predvsem
ta, da bukvarna postane prostor
druženja. Druženja ob bogatem programu, s katerim so pričeli takoj po
odprtju bukvarne. Med poletnimi

počitnicami so tako organizirali prve
otroške delavnice, se predstavili
na več zasavskih dogodkih (Parada
učenja, Festival Zon, Želodkov festival, Funšterc …) ter predvsem pridno
načrtovali jesenski del programa.
V septembru so prvič po otvoritvi
začeli z rednim programom. »Prvi
dogodek je bil svetovalna ura Mojstrsko svetovanje. Gre za svetovanje, ki
bo uporabnikom brezplačno na voljo enkrat mesečno in kjer bodo lahko poiskali pomoč različnih mojstrov
pri obrtniških in domačih opravilih
– fasaderstvo, subvencije Eko skla-

RJ

ZLATOPOROČENCA ŠOPAR
STA SKUPAJ ŽE 50 LET
V Hrastniku sta junija zaobljubo po
petdesetih letih skupnega življenja obnovila zlatoporočenca Anton
in Ana Šopar. Nič kaj spremenjena
in drugačna, predvsem pa še bolj
ponosna kot pred petdesetimi leti,
sta stopala do svojih sedežev v poročni sobi, kjer so se jima pridružili
sorodniki in njuni priči, sin Zvonko in
hči Mateja.
Župan Občine Hrastnik Miran Jerič
je v svojem nagovoru med drugim
povedal: »12. junija 1965 sta v Gornjem Gradu sklenila zakonsko zvezo in
si obljubila zvestobo ter pomoč v dobrem in slabem«.
Anton je po končanem šolanju za
čevljarja kmalu prevzel kmetijo svojih staršev. Zaposlil se je v Steklarni
Hrastnik in tam delal vse do upokojitve. Mnogi se ga spominjamo kot
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Trenutno sprejemajo še zadnje prijave za jezikovne tečaje, ki se pričnejo ta mesec. Imajo pa še eno redno
dejavnost – pogovorne večere. »Vsak
prvi petek v mesecu je rezerviran za
t. i. Reflektor, pogovorni večer, na
katerem se z gosti kritično obravnava aktualne teme. Vsak tretji petek v
mesecu pa je rezerviran za Zasavske
zgodbe, pogovorne večere, na katerih
se bo predstavljalo uspešne zasavske
zgodbe. Za tiste, ki jim je blizu poezija,
pa ne smejo zamuditi Branja poezije
z Lauro Husar, še posebej, če bi želeli
tudi sami prebrati kaj svojega. Prostor
je namreč odprt za vse obiskovalce,«
zaključi Polona.
Če torej ne veste, kam, je lahko Zmajeva luknja pravi odgovor, saj teden
ne mine brez vsaj enega dogodka.
Ker je dogodkov preveč, da bi vam
jih vse zaupali, vas vabijo kar k ogledu njihove facebook strani Zmajeva
luknja.

motorista, ki je z
motorjem prepotoval celotno Slovenijo. Še vedno
je izjemno aktiven
na kmetiji, rad
prepeva in piše
čudovite pesmi.
Ana pripada vojni
generaciji, ki se je
soočala s težkim
in skromnim življenjem. Usoda je
hotela, da sta se spoznala dne, ko je
Anton gostoval s pevskim zborom v
njeni rodni vasi. Ljubezen je kmalu
vzplamenela in tako sta pred petdesetimi leti odločila, da pričneta z
novim poglavjem življenja, na Kovku.
Kmečkega dela je bila vajena, zato
se ni prestrašila velike kmetije, ki
je zahtevala mnogo odrekanja in
ji nudila malo užitkov ter prostega

da ... Odvila se je že prva ustvarjalna
delavnica, na kateri se je izdeloval nakit, pa tudi prve jezikovne delavnice,
npr. spoznavanje cirilice in klepet ob
čaju v nemškem jeziku, ki so že za
nami. Od poletja poteka tudi bralni
klub, ki se srečuje enkrat mesečno,
med krompirjevimi počitnicami pa
bomo pripravili otroške delavnice,«
program na kratko predstavi Polona
Brečko iz Zmajeve luknje.

		

MJ

PRAZNOVANJE JAKOBOVE
NEDELJE V DOLSKI ŽUPNIJI
časa. Dopusta ne pozna. Vsak dan v
njeni kuhinji zadiši po sveže pečenem
kruhu, ki vedno privabi sorodnike in
prijatelje na kratek obisk.
Zlatoporočenca sta se tako drug drugemu zahvalila za skupna leta, si ponovno izpovedala ljubezen in obljubila,
da se ob naslednji okrogli obletnici
ponovno srečamo.
				

RJ
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Praznovanje Jakobove nedelje poteka na Dolu pri
Hrastniku vsako leto na prvi
konec tedna po 25. juliju,
ko goduje sv. Jakob, zavetnik župnije svetega Jakoba
na Dolu. Osrednji dogodek
tradicionalnega
praznika je nedeljska slovesna
sv. maša, ki jo je tudi letos
opravil župnik Franc Ornik,
popestril pa jo je cerkveni
pevski zbor. Po maši je sle-

HRASTOV LIST ŠT. 13

dilo tradicionalno druženje
ob domačih dobrotah in
pijači. O sv. Jakobu obstaja
tudi pesem, ki jo je napisal
Blaž Dragar, organist in
učitelj, ki je s poučevanjem
na Dolu začel l. 1859. Članice cerkvenega pevskega
zbora pesem Blaža Dragarja še vedno prepevajo.
		

Fanči Moljk
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STOL ALI PO DOMAČE STU

ŽELODKOV FESTIVAL 2015
Želodki na Dolu pri Hrastniku so se
prijeli in v naslednjih letih pričakujemo mogočna hrastova drevesa …
Simbolično, seveda. V resnici pa je
treba pohvaliti organizatorje Želodkovega festivala, ki so pripravili v soboto, 5. septembra, veliko otroško zabavo v Dolanki in pred njo – že peto po
vrsti.

Obiskovalci
so
prišli iz vseh treh
zasavskih občin,
nekateri tudi od
drugod.
Mladi
starši namreč že
od preteklih let
vedo, da se njihovi
otroci ne bodo
dolgočasili. Letos
so se zabavali z
Ribičem
Pepetom, si ogledali
predstavo Ledeno kraljestvo, lutkovno-gledališke predstave, plesne
točke ... Nadvse zavzeto pa so tudi
ustvarjali: risali na steklo in papir,
izdelovali razne predmete in še bi lahko naštevali. Na plezalno stezo so
se podali že lani, letos pa so se najpogumnejši spustili po mini smučarski skakalnici.
Jani Medvešek, predsednik Društva
Želodki, je ponosen, da ne posegajo
staršem v žep, kot je to v navadi na
podobnih prireditvah: »Vstopnine ni,
prav tako ne kakih kokic in sladkorne
pene, ki si jim otroci ne morejo upre-

Planinsko društvo Hrastnik je 25. julija
organiziralo pohod na Kobariški Stol
(1673 m). Kljub slabemu vremenu
se je na pohod odpravilo štirinajst
planincev, ki so svoj pohod začeli v
Breginju. Na cilju so bili nagrajeni z
razgledom na kaninski masiv, osrednje Julijske Alpe, Krnsko pogorje,
Matajur, Jadransko morje, Breginjs-

ti, pa če še tako vedo, da niso zdrave
...« So si pa lahko privoščili za en evro
palačinke in brezplačne sladkarije, ki so jih ponujale članice Društva
kmečkih žena in deklet.

AVTOR UMOVADBE ZA BISTRE MOŽGANE V
POZNIH LETIH V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
Besede umovadba ne bomo našli v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
Skovala sta jo dr. Vojko Kavčič, avtor
knjige Umovadba in Janez Miš, direktor založbe Miš, ko sta načrtovala izid
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tega poljudno napisanega znanstvenega dela o vadbi z možgani.
V prvem delu Umovadbe za bistre
možgane v poznih letih dr. Kavčič opisuje možgane, njihovo strukturo in funkcije ter razloži, kaj se
z možgani dogaja, ko se starajo.
Velik poudarek daje temu, kaj
lahko storimo, da ohranimo čim
bolj bistre možgane – od prehrane do gibanja, socialnih stikov
in vključno različnih oblik vadbe. Knjiga nam tu opiše tudi demenco, s poudarkom na alzheimerjevi bolezni, pri čemer avtor
ne pozabi na skrb za bolnika z

Slovenska
vojska
letos prvič odprla
vrata
Osrednjega
vadišča
Postojna.
Na ta način so želeli
obiskovalcem predstaviti
Slovensko
vojsko in njeno delovanje, smeri razvoja
omenjenega vadišča
ter možnosti sodelovanja in vključevanja lokalnega okolja

v aktivnosti vadišča.
Strokovne ekskurzije se je udeležila tudi
skupina osmih članov
OZSČ Hrastnik, ki jih je
vodil Ivo Vučetič. Ogledali so si številne aktivnosti tako v vojašnici,
kot tudi na vojaškem
vadišču.
Ivan Zore

Fanči Moljk

demenco in napotke
njihovim skrbnikom in
bližnjim.

V drugem delu knjige
so praktične vaje za
krepitev možganov ter barvna priloga, v kateri so prikazane nazorne
sheme dogajanja v naših možganih
ter še nekaj dodatnih vaj. Spremno
besedo je napisal dr. Simon Brezovar
z Nevrološke klinike UKC v Ljubljani, ki je knjigo strokovno pregledal
in avtorju svetoval določene rešitve.
Glavno sporočilo, ki ga daje dr. Kavčič, je zdrav način življenja in čim več
radovednosti. Zanimanje samo za
eno stvar v življenju starejših ne vpliva spodbudno za dobro delovanje
možganov.

V TURJU SO BLAGOSLOVILI KIP BREZMADEŽNE MARIJE
V nedeljo, 2. avgusta, je v cerkvi sv.
Štefana v Turju dolski župnik Franc
Ornik blagoslovil kip brezmadežne
Marije. »Kip je stal na kmetiji Simončič
na Hotemežu in izvira iz 18. stoletja
– ravno iz obdobja, ko se je v Turju

Fanči Moljk
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Renata Leskovšek

DNEVI ODPRTIH VRAT OSREDNJEGA VADIŠČA SV POSTOJNA

Na Facebooku so se že isti dan vrstile
pohvale za organizatorje in želje, da
z Želodkovim festivalom nadaljujejo. Želodki pa so odgovarjali: »Hvala
vam! To nam daje energijo za naprej
... Vaše pohvale, vaši nasmehi, stiski
rok, nasmehi otrok!«

			

ki kot ter Breški
Jalovec. Svoj pohod so zaključili v
Kobaridu, celoten
pohod pa je trajal kar devet ur in
pol.

gradila cerkev in mežnarija,« je povedala Vojka Grešak Kramžar, predsednica KS Turje. Zgodovino kipa
dobro pozna tudi Ljubica Grešak, saj
je bil postavljen ob njihovi njivi. Pred
približno petdesetimi leti je neurje

podrlo kip, zato so ga spravili v klet.
Ves čas sem si želela, da bi spet dobil
primerno mesto in zdaj je ta trenutek
prišel,« je vesela in ponosna nekdanja
lastnica Ljubica Grešak.
Pri obnovi in postavitvi kipa je
sodelovalo precej krajanov: novo glavo je naredil Milan Kroflič z Marnega,
obroč je konstruiral Marko Grešak,
pri sami postavitvi kipa so pomagali
še Grešakovi in Kramžarjevi, Mirko
Peklar z Marnega, Jože Rupnik in
Zdravko Jovan, ključarja cerkve sv.
Štefana v Turju, Alojz Draksler in Milan Hafner z Marnega in Semir Havoli.
Dogodek so popestrili cerkveni pevci
s petjem Marijinih pesmi.
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ZASAVSKE KLEKLJARICE PRED KNJIŽNICO ANTONA SOVRETA
V ponedeljek, 3. avgusta 2015, je
devet članic Društva zasavskih
klekljaric, največ iz Hrastnika,
pred hrastniško knjižnico predstavilo svoja dela. Obiskovalci so
lahko videli, kako se kleklja in katere pripomočke oziroma materiale se pri tem uporablja. Med
njimi je bilo tudi nekaj mladih
obiskovalk, ki so se lahko naučile
delati kitico – osnovno tehniko,
ki se dela samo z dvema paroma klekljev. Najbolj pa jih je zanimalo, kako izdelati nakit.
»Sicer pa se bo novo šolsko leto
za klekljarice začelo nekje sredi
septembra,« je povedala Jana
Klinc Češnovar, predsednica njihovega društva Srčevk. »V Hrastniku se je prvih osem klekljaric
zbralo na OŠ narodnega heroja
Rajka že pred štirinajstimi leti,
letos maja pa smo se povezale in nas je že oseminpetdeset.

Foto: arhiv knjižnice

Vseskozi nas uči Minka Majcen,
učenke pa se tudi menjajo, tako
da se je osnov klekljanja naučila
že preko štirideset žensk.«
V Zasavju ni klekljarske tradicije,
zato se trudijo ubirati tudi nove
poti z modernejšimi vzorci in
raznovrstnimi materiali ter ljudem tako približati čipko. Čipko
združujejo tudi z drugimi materiali, kot na primer z lesom in
še posebej s steklom, saj živimo v krajih, kjer je bilo steklo
doma od nekdaj. »Trenutno se
trudimo pridobiti sredstva za
izdajo knjige klekljanih srčkov,
ki so jih lahko obiskovalci videli
na naši letošnji razstavi Od srca
do srca v Trbovljah, obogateni z izbranimi verzi slovenskih
pesnikov o srcu,« je zaključila
Češnovarjeva.
Fanči Moljk

MANJA GOLEC MED NAJ HUMORISTI 2015

Festival za tretje življenjsko
obdobje je potekal v Cankarjevem domu od 29. septembra do 1. oktobra 2015. Vsako
leto festival odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in
izmenjavi idej. Tako na primer Portal
MojaLeta.si in 15. Festival za tretje
življenjsko obdobje razpisujeta natečaj za naj humorista ali humoristko
z naslovom Mladost je norost, starost
je modrost – čez vodo skačeta oba.
Med vsemi prispevki so tudi tokrat iz-

brali deset najboljših, ki so dobili na
prireditvi v četrtek, 1. oktobra, naziv
Naj humorist(ka), priznanje in praktično darilo. Svoja nagrajena dela pa so
še predstavili. Med njimi je bila tudi
Manja Golec z Dola pri Hrastniku,
znana šansonjerka in pesnica, ustvarjalka priložnostnih besedil ob okroglih obletnicah in sestavljavka odličnih
aforizmov.
»Ko sem opazila razpis, sem poiskala neko
staro pesem oziroma
šanson Oglas, ki govori o ženitni ponudbi in
jo poslala kar za štos,«
se je smejala Golčeva.
«Pred desetletji sem
v resnici poslala oglas
za neko znanko, ki je
bila še samska. Seveda
sem kmalu pozabila na
dogodek, potem pa me

pred dnevi preseneti dopis oziroma
vabilo na podelitev priznanja in nastop v Cankarjevem domu. Predlagala sem moški glas za spremljavo in
kitaro in z Elvisom, kot imenujemo
v Hrastniku njegovega oboževalca
Mateja Železnika, sva se krasno ujela.
V Ljubljani je bilo enkratno vzdušje.
Najin nastop so sprejeli z navdušenjem, organizatorji pa so mi predlagali
v prihodnje še kakšno sodelovanje ...«

Pozor, turistična atrakcija!
Tamara in Panka sta mladi prostovoljki, ki že štiri mesece in pol raziskujeta
turistične možnosti Hrastnika. V okviru programa Erasmus+ sta vključeni v EVS projekt Watch out a Tourist
Attraction. Panka k nam prihaja iz
madžarske prestolnice Budimpešte,
Tamara pa iz Ludwingshafna, ki leži v
nemški zvezni deželi Porenje – Pfalška. Kako se počutita v Hrastniku in
kaj načrtujeta, sta nam zaupali v krajšem pogovoru.

niška destinacija. Res so mi všeč poti
na Kal, Mrzlico in Šmohor, pa seveda
sprehod na Jelenco, ki je res blizu. Res
prijeten sprehod za vsak dan, razgled
z nje pa je čudovit.

Ali nam lahko kaj več zaupata o
projektu Watch Out a Tourist Attraction? Kaj počneta, kakšni bodo
rezultati?

Menim, da je eden največjih neizkoriščenih turističnih potencialov Hrastnika Vila de Seppi. Mislim, da je na
obe naredila velik vtis. Škoda le, ker
propada.

T: Najina naloga je iskanje turističnih
zanimivosti Hrastnika in okolice, raziskovanje mesta in fotografiranje
vsega. To sva v veliki meri storili poleti. Panka pa je tudi veliko hodila v
hribe.
P: Res je. Seveda pa je del projekta tudi dnevno sodelovanje z Mladinskim centrom Hrastnik ter pomoč
pri organizaciji in pripravi njihovih
dogodkov. Končni rezultat projekta
bo brošura, v kateri bova predstavili
turistične zanimivosti kraja. Do sedaj
sva že pripravili seznam različnih za
turiste zanimivih točk.
Jih lahko nekaj izpostavita?
P: Zame je Hrastnik dobra pohod-

Golčeva je tudi sicer znana v Zasavju,
saj se večkrat odzove na razne natečaje in nastope. Tako so ji letos februarja v Mladinskem centru Trbovlje
v zbirki poezij Zasavski štih objavili tri
pesmi. Na natečaju ETV za Naj pesem
ETV pa je med 66 poslanimi pesmi iz
vse Slovenije dobila prvo nagrado za
pesem V srčici že davnega spomina.
			

T: Čeprav pohodništva nimam tako
rada kot Panka, je tudi meni Jelenca
izredno všeč. Zame je bila to dobra
izkušnja, saj sem res uživala med
hojo do Jelence ter seveda v razgledu.
Res je lepo.

P: Prednost Hrastnika je tudi ta, da
je precej blizu Ljubljane. Torej je res
dostopen in ima veliko potenciala.
Ljudje so inovativni in zame je neverjetno, koliko organizacij in društev
lahko živi ter ustvarja v tem kraju.
Športna, kulturna, turistična in druga
društva so v Hrastniku zelo aktivna.
Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, koliko možnosti imajo, da svoj čas
kakovostno preživijo v Hrastniku.
Poleg skupnega pisanja brošure
pa se vsaka izmed vaju ukvarja še
s svojim projektom. Kaj pripravljata?
T: Ja. Za brošuro potrebujemo nekaj
posebnega. Običajne fotografije kra-

ja že vsi poznajo. Zato poskušamo
narediti nekoliko drugačne. Zelo so
mi všeč fotografije z lažno perspektivo, kjer na primer nekdo, ki leži na
cesti, izgleda kot plezalec na goro,
spet drug podpira stolpnico ... No,
sedaj iščem ustreznega fotografa, s
katerim lahko to idejo uresničimo.
Pa ti, Panka?
P: V Budimpešti in tudi drugje je vse
bolj popularno odpiranje t. i. Escape
Roomov in pri nas jih imamo že
več kot sto. Res so popularni, ljudje pa v njih uživajo. Preverila sem in
v Sloveniji jih še ni toliko. Zato sem
razmišljala, da bi lahko v Hrastniku
naredili enega. Tako bi v Hrastnik
privabili več turistov, saj so ljubitelji
teh sob za pobeg pripravljeni narediti
precejšen ovinek, da bi obiskali eno.
Seveda pa bi bilo to zabavno tudi za
domačine. Dobro je, da to ne bi bila
tako velika investicija.
Za konec nam še zaupajta, kako
vama je všeč v Hrastniku? So se
vajina pričakovanja izpolnila?
P: Želela sem si priti v Slovenijo in
projekt mi je bil všeč. To dvoje je razlog, da sem tu. Preden sem prišla
sem, sem si na spletu ogledala podatke o Hrastniku in ni me razočaralo. Hrastnik je majhen, to je res,
ampak zame je res prijetna sprememba. Zadnjih osem let sem živela
v velikem mestu in v tem trenutku
uživam, da je Hrastnik manjše, mirno
in seveda zeleno mestece.
T: Nisem pričakovala nič posebnega.
Vedela sem, da je Hrastnik majhen,
ampak to mi je všeč. Zame je postal
dom. Sedaj, ko sem na vlaku in zagledam sotesko Save, vem, da sem
doma.

Fanči Moljk
Miha Lavrinec
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CVET NAJHITREJŠI SLOVENEC NA ŠMARNI GORI
Na zadnji tekmi sezone slovenskega in svetovnega pokala WMRA je
lep dosežek uspel hrastniškemu
gorskemu tekaču Miranu Cvetu, ki je
silno zahtevno preizkušnjo na Šmarni gori končal na skupno šestem
mestu, upoštevajoč zgolj slovensko

konkurenco pa je bil celo najhitrejši.
V blatnem in deževnem vremenu se
je pričakovane zmage veselil svetovni
prvak Fred Musobo iz Ugande, ki je
na 10-kilometrski progi s 710 metri
vzponov slavil s časom 42:45,6 minute. Le pet sekund je za njim zaostal

DRŽAVNI PRVAK V RIBOLOVU JE DOMA NA DOLU

Italijan Alex Baldaccini, tretji pa je bil
Britanec Robbie Simpson, sicer bronast s svetovnega prvenstva pretekli
mesec v Walesu. Cvet je kot šesti v cilj
pritekel s časom 45:13,5 minute.
				

GL

DOLANI ENOTNI: ČAS JE ZA PRVO LIGO
Ko so Dolani leta 2008 izpadli v najnižji rang slovenskega rokometnega
tekmovanja (beri: 2. ligo), so se vodilni možje kluba odločili, da bodo večje
breme v članski ekipi nosili domačini.
Njihova strategija se je v zadnjih sezonah izkazala kot zadetek v polno.
Kemičarji so se po nekaj letih nabiranja izkušenj leta 2011 vrnili v 1. b
ligo, odtlej vselej končali v zgornjem
delu lestvice, lani pa vrhunec dosegli z uvrstitvijo na finalni turnir pokala
Slovenije, kjer so zasedli četrto mesto v državi. Letos z domala izključno

domačimi fanti odkrito ciljajo na uvrstitev v 1. ligo.
Do morebitnega zgodovinskega
dosežka bo kapetana Gregorja Klepeja in druščino skušal pripeljati novi
trener črnih Primož Cenkar, še lani
prvi vratar dolskega kluba. Šmarčan,
ki je na klopi zamenjal Aleša Filipčiča,
je svojega naslednika v golu našel kar
v domačem upu Dašu Žekarju, no za
vsak slučaj je pripeljal še izkušenega
Klemna Sikoška, pred časom že dolgoletnega člana Dolanov. Celjan, ki je

medtem že zakorakal v peto
desetletje svojega življenja, je
tudi edini iz letošnje zasedbe Dolanov, ki se rokometne
obrti ni naučil v tukajšnjem mladinskem pogonu.
Da dolski rokometaši letos mislijo
nadvse resno, so dokazali s silovitim
štartom v novo sezono. Za uvod so
doma ugnali lanske prvoligaše Krčane,
teden dni kasneje so bile Radeče v
lokalnem derbiju zgolj nemočen opazovalec zanje premočnih Dolanov.
Načrti o hitri igri trenerja Cenkarja so
se začeli uresničevati predvsem ob
»sprehodu« prek Železnikov v 3. kolu.
»Gremo tekmo po tekmo, potem pa
bomo videli, kaj nam bo to
prineslo. Vsako tekmo želimo
napredovati, ni cilj zgolj zmaga, ampak da z vsako tekmo
naredimo nek korak naprej.
Končni cilj pa je sigurno uvrstitev v prvo ligo,« je dejal Cenkar, za katerega je letošnja
trenerska izkušnja sploh
prva na članskem nivoju.
Za najhujše tekmece Dolanov v boju za eno od prvih
dveh mest se poleg Krškega,
ki je v Dolanki že pokleknil,
omenjajo SVIŠ Ivančna Gorica (še en lanski prvoligaš),
Ptuj ter vselej neugodno
Šmartno.
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Edvard Pufler, član Društva
invalidov Hrastnik, je postal
državni prvak v lovljenju rib
s plovcem. Državno prvenstvo, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, je
potekalo junija na tekmovalni trasi Orehovo pri Sevnici. »Konkurenca je bila zelo
velika. Tekmovalo je več kot
trideset tekmovalcev. Seveda
sem se moral najprej še prebiti čez kvalifikacije. Potekale
so v Radečah, na prvenstvo pa
se je udeležilo prvih šest tekmovalcev,« je povedal Pufler,
ki traso v Radečah dobro pozna – na nedavnem svetovnem

prvenstvu v lovu rib s plovcem
za nacije je na tekmovanju
sodeloval kot sodnik.
Sicer pa se Edvard Pufler z
ribolovom aktivno ukvarja že
več kot petdeset let. »Letos
nisem bil prvič državni prvak.
Bil sem že dvakrat prej, bil
pa sem tudi nekajkrat drugi.
Vedno in zelo rad se udeležujem različnih tekmovanj. Sem
tudi član veteranske ekipe
v Radečah in član Ribiškega
društva Radeče.«

		

Petra Velej

SPET PO OBSTANEK, TOKRAT Z DOMAČIMI

Če je bila lanska zasedba
košarkarskega drugoligaša
Hrastnika zbrana z vseh
vetrov, so obrazi v letošnji precej bolj domači. Jedro ekipe
sestavljajo fantje iz Zasavja – na eni
strani izkušeni in uveljavljeni košarkarji, na drugi pa obetavni mladci iz
hrastniškega mladinskega pogona.
In čeprav je ekipa v veliki meri prenovljena, v marsikaterem pogledu tudi
okrepljena, cilj ostaja enak: obstanek
v ligi.

Dvorano na Logu so poleti zapustili
Davor Sattler, Blaž Lobe, David Stainer, Urh Durnik in Klemen Požin, ki so
jih zamenjali Žiga Zagorc iz šoštanjske
Elektre, Matic Babič, ki se je vrnil iz Celja ter Anej Nučič in Gašper Ovnik, ki
sta nazadnje igrala v Litiji. V Hrastniku
največ pričakujejo od zadnjega, sicer
bolj znanega asa s turnirjev ulične
košarke, ki pa se tudi na parketu znajde zelo dobro. V hrastniškem klubu
so Ovniku pred novo sezono poleg
vloge na igrišču zaupali tudi mesto
glavnega trenerja, čeprav mu bo pri
delu izdatno pomagal dosedanji prvi
mož stroke Davor Brečko. Slednji se
bo ob tem veliko posvečal tudi delu z
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mlajšimi kategorijami.
Vloga enega od nosilcev igre je bila
pred uvodnimi treningi namenjena
povratniku iz Celja Babiču, a je hrastniškemu ostrostrelcu kmalu po začetku priprav načrte prekrižala huda
poškodba kolena. »Sezona je zame
končana, saj sem si pred dobrim
mesecem dni na treningu poškodoval kolensko sprednjo križno vez. Najbrž bom moral na operacijo, zaradi
česar bom skoraj zagotovo izgubil celotno sezono,« je dejal najboljši hrastniški strelec in tudi kapetan izpred
dveh sezon. Brez njegove pomoči
bo pot do obstanka zagotovo vsaj za
odtenek težja. Ob še enem povratniku v klub Ovniku bo tako spet veliko
odvisno od Tadeja Tuška in Anžeta
Mačka, ki sta ostala od lani.
»Pričakovanja so enaka kot že nekaj
let, torej obstanek v 2. ligi. Letos imamo končno ‘domačo’ ekipo, večina
dosegljivih košarkarjev s tega zasavskega bazena je zdaj končno tukaj.

Je pa škoda, kar se je zgodilo Maticu
(Babiču), z njim v ekipi mislim da ne
bi bilo nobene bojazni glede obstanka,« je uvodoma dejal predsednik kluba Uroš Godicelj in zatem poudaril
pomembnost vrnitve Ovnika. 33-letni
otrok trboveljske košarke je v Hrastniku nazadnje nastopal pred štirimi leti,
ko je dosegal po 14 točk na tekmo.
»Z Mačkom, Zagorcem in tudi Ovnikom Imamo dobro zunanjo linijo, je
pa res, da bomo Ovnika uporabili na
vseh pozicijah. Torej od organizatorja
do centra. Od njega veliko pričakujemo,« je pristavil Godicelj.
Prvi človek hrastniškega kluba letos
upa na izdatnejšo podporo s tribun.
Navsezadnje se bodo pod hrastniškim grbom borili številni košarkarji, ki so se košarke naučili ravno na
igriščih Zasavske kotline.

			

Gregor Lisec
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ŽELJA PO OLIMPIJSKIH IGRAH GA
MORDA »PREŽENE« VSE DO TOKIA
Ni bilo malo takih, ki so šampiona rečnih brzic Petra Kauzerja v
preteklosti že odpisali, češ da je
njegov čas minil. Hrastničan se z
njimi ni strinjal in se je po vsakem
»padcu« vrnil še močnejši. Navkl-

jub bogati karieri pa bi ob srečanju in pogovoru z njim marsikdo
le stežka verjel, da šteje »že« 32
let. Nasmejanega in zgovornega
Hrastničana od razigranega 23- ali
24-letnika loči le nekaj sivih las na

V letošnji sezoni ste se vrnili po
hudi poškodbi, kako vam je uspelo
takoj med najboljše?

dobit kolajno in ta želja me je gnala, tako da
o čem drugem sploh
nisem razmišljal.

Precej vrhunskih športnikov se po
tako hudi poškodbi težko vrne v stik
z vrhom. Sem vesel, da nisem eden
izmed tistih, in da mi je uspelo. Želja
po tretjih olimpijskih igrah me je gnala skozi rehabilitacijo, skozi bolečino.
Je pa to zelo hitro lahko dvorezen
meč in zelo težko prideš nazaj, sploh
zdaj, ko se krog favoritov iz leta v leto
širi. Šel sem iz tekme v tekmo, skušal
napredovati in na koncu se je izteklo
dobro. Zmagal sem skupni seštevek
svetovnega pokala.
Kako je potekala rehabilitacija?
Koliko je bilo popolnega mirovanja, koliko nato trdega treninga?
Čisto odsoten sem bil tri do štiri mesece, potem pa sem začel iz
»nule«. To je zelo zanimiva izkušnja.
Mišice so povsem »zatrokirale«, pripravljenost je bila nikakršna, kot da se
ne bi nikoli s športom ukvarjal. Zato
me še toliko bolj veseli, da sem to
sezono speljal tako dobro do konca,
kljub zgrešeni kolajni na svetovnem
prvenstvu. To je bilo res 10 mesecev
napora. Jaz sem hotel že takoj štartat
na polno, ampak ti da telo hitro vedeti, da to ni to. S to poškodbo sem
se naučil strpnosti.
Ste kadarkoli pomislili, da je vaše
kariere zaradi poškodbe morda
konec?
Nisem si upal pomisliti. Nisem si hotel take misli dati v glavo, ker potem
hitro lahko rečeš dobro, to je bilo to,
hvala lepa. Jaz sem imel to željo, da se
uvrstim tretjič na OI in tam poskušat
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glavi, a izkušenj pod frizuro, ki jo
na tekmah pokriva Red Bullova
čelada, je na pretek. »Kapsl«, kot
prijatelji in znanci radi pokličejo
Petra je dvakratni svetovni prvak
in trikratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala
(tudi aktualni), kar ga v kajakaštvu
uvršča med nesmrtne. Hrastniški šampion pa še zdaleč ni rekel
zadnje. Njegova neuslišana želja –
olimpijska kolajna – je še v načrtu
pred koncem kariere.

Koliko časa še nameravate vztrajati na
profesionalnem nivoju? Ste že kaj razmišljali o pokoju?
Razmišljal sem že, ampak sem si rekel, da
dokler bom užival v kajaku, bom veslal. Če bi se na primer dve sezoni boril
za uvrstitev med najboljših 40, potem
bi tudi meni dol padlo in bi rajši doma
z družino užival. Ampak dokler vidim,
da sem sposoben vrhunskih rezultatov … Pa verjamem, da jih bom še
nekaj sezon sposoben. Ne izključujem možnosti, da bi nastopal do leta
2020, ko so OI v Tokiu. Dokler je volja, dokler je motiv, ni težko. 25 let že
veslam, tako da tudi naslednjih 5 let
ni take krize.
Septembra ste za konec mednarodne sezone v Londonu tekmovali na svetovnem prvenstvu in
končali na četrtem mestu, kar je
zelo dobra uvrstitev, ampak kolajna je bila blizu …
Sem razočaran, ker sem vedel, da
sem sposoben dobit kolajno. Do zadnjih dveh vratc sem jo imel, nato pa
me je malo odneslo v »rikverc« in sem
moral potem zadnja vrata loviti, tako
da se je na žalost potem izšlo, kot se
je.
Na tekmo ste prišli kot zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, to vas je postavljalo v
vlogo enega od favoritov. Kakšni

pa so bili vaši cilji?
To svetovno prvenstvo je bila tudi
prva izbirna tekma za Rio (olimpijske
igre op. a.) naslednje leto. Prvi cilj je
bil pridobiti kvoto za Slovenijo, hkrati pa narediti rezultat. Dobil sem nekaj bonusa, ampak lahko bi bilo še
bolje. Cilj je bila kolajna, sicer se to
ni toliko govorilo, ker ni nikogar kaj
preveč zanimalo to. Spraševali so me
predvsem, kako je s formo oziroma
poškodbo rame. Ampak ja, sem se
zavedal, da sem spet v najožjem krogu favoritov za kolajno, a se na koncu
za teh sedem desetink sekunde ni
izšlo.
Ustaviva se sedaj malo pri vašem
velikem uspehu v tej sezoni – zmagi v skupnem seštevku svetovnega
pokala. S kakšnimi pričakovanji
ste prišli na finalno tekmo v francoski Pau?
Tam sem vedno užival, res je dobra
proga – hitra in divja. Pride občutek
za vodo bolj do izraza, kot pa sama
surova moč. Tudi prvič, ko sem tam
nastopil, sem zmagal in sem komaj
čakal zadnjo tekmo. Bil sem na četrtem mestu v skupnem seštevku in
sem imel možnost priti na stopničke,
tako da sem bil zelo motiviran. Na
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koncu se je izteklo še bolje.
S tretjo skupno zmago ste se
vpisali v zgodovino, postali ste
eden izmed štirih s takšnim dosežkom. Konec 80. je mejnik postavil
sloviti Richard Fox, v začetku 90. je
blestel Scott Shipley, ob prehodu v
novo tisočletje pa še Paul Ratcliffe.
Koliko vam to pomeni?
Zelo veliko (nasmešek). Čeprav
svetovni pokal po eni strani nima take
vrednosti, kot naslov svetovnega ali
olimpijskega prvaka. A to pomeni, da
celo sezono več ali manj dobro delaš.
In meni je bil to od nekdaj cilj. Ne pa,
da zmagaš eno tekmo, in te potem
ni nikjer več. Nisem hotel biti muha
enodnevnica. Kajak ima zelo dolgo
zgodovino in si zapisan z zlatimi črkami v zgodovino. Je lep dosežek, tako
da bom verjetno zadovoljen, ko bom
potegnil črto skozi kariero (smeh).
Na letošnjem SP ste izpolnili kvoto
za olimpijske igre, tja praktično zagotovo potujete. Kako bodo izgledale priprave na vaše tretje OI?
Malo bolj bom pazil, da ne bom preveč utrujen iz tedna v teden, ker z leti
pride tudi daljša regeneracija. Letos
grem spet po dolgem času v Avstralijo na trening, pa tudi v Rio bomo
hodili na treninge. Je kar pestro leto
pred mano. Ampak ni težko. Čim bolj
se bom pripravil na izbirne tekme,
nato na olimpijske igre. Potem bomo
pa videli, če gre res v tretje rado. Želja je velika dobiti to kolajno, mogoče
celo zmagati. Vem pa da je iz olimpijade v olimpijade težje. Prihajajo mlajši, ki so bolj motivirani, bolj željni tega
uspeha, ki ga še nimajo. Jaz se s tem
ne obremenjujem, da bi šel tja kot favorit, ali pa da bi me drugi obremenjevali.

dvigne med zvezde, ker jaz itak ne
treniram zato. Po drugi strani, kar se
OI tiče, je pa tako … tak pomen imajo,
ker je vse tako sforsirano in spopularizirano. Vsi gledajo, kot da je to največji športni dogodek. Tekma pa je v
bistvu ista kot katerakoli druga.
Je s kajakaštvom mogoče obogateti?
To je tako … Če imaš olimpijsko kolajno potem avtomatsko pridejo
večji zneski denarja, sponzorji in vse
skupaj. Obogateti ni mogoče kot pri
kakem nogometu, se da pa normalno
živeti. Je pa pogoj, da imaš rezultat.
In ne varianta muh enodnevnic, ampak da imaš konstanten rezultat. Jaz
se ne bom sekiral, ali bom imel jutri
za kruh ali ne. Dobro je tudi, da sem
zaposlen pri slovenski vojski, ki mi zagotavlja primarno socialno varnost.
Ostalo so pa sponzorji, pri čemer
imam tudi srečo.
Iz kje potem črpate največ sredstev za trening in nasploh preživetje? So to ravno sponzorji?
Največ sponzorji, je pa tudi na podlagi rezultatov na kajakaški zvezi zagotovljen proračun za zimo, ki ga lahko
koristiš za trening. Ta sredstva niso
visoka, tako da si bom moral pot v
Avstralijo kriti iz lastnih žepov oziroma prek sponzorjev.
Vaš osebni sponzor je Red Bull.
Kako je prišlo do sodelovanja?
Pogovori so se začeli po OI v Pekingu 2008. Bil sem še mlad, Red Bull
pa ima rad mlade športnike. To je
tudi pogoj, ter da »pašeš« v celostno zgodbo Red Bulla. Leta 2009, tri
tedne pred SP v Španiji, sem prišel

v njihovo družino, na kar sem poleg
vseh svojih rezultatov zelo ponosen.
Za piko na i sem takrat prvič postal še
svetovni prvak, tako da se mi je investicija obrestovala (smeh).
Hrastnik je znan po dobrih kajakaših. Vidite trenutno v kom svojega naslednika?
Ja. Jaz pravim tako: če bodo pravilno
delali, če se jih bo pravilno usmerjalo,
jih je lahko več. Takoj vidiš, kdo ima
malo smisla in kdo ne. Poleg tega so
še marljivi, tako da jih je treba samo
pravilno usmerit.
Se po koncu kariere vidite v vlogi
trenerja? V Hrastniku?
Se vidim za kako dobro ponudbo
(smeh). Rad bi ostal v tem športu in
čim bolj pripomogel h kajaku. Če bo
to tukaj ali v tujini, bomo videli potem.
Glede na to, da imate hčerko,
razmišljate kaj o tem, da bi trenirali dekleta?
Saj vseeno, ni važno, kak je spol. Za
svojo hčerko pa sem rekel tako: če bo
hotela veslat, bo veslala, drugače pa
bo delala kaj drugega. V nič je ne bom
silil. Saj je njeno življenje, ne moje.
Mogoče za konec, vi in vaš oče sta
med prijatelji, ali pa someščani
znana kot Kapsl. Kakšna je zgodovina tega vzdevka? Kdaj je nastal?
Ko je še oče veslal, ker je bil vedno
hiter, ampak je delal napake. Ravno
zaradi tega, hiter kot metek, kar kapsl
pomeni.
Gregor Lisec
Foto: Nina Jelenc/KZS

Torej, če prav razumem, kolajna
ne bo cilj, ampak želja?
Ne, cilj.
Se pravi, da boste celo sezono podredili olimpijskim igram?
Več ali manj. To je tekma enkrat na
štiri leta, ki da eno zadoščenje tvoji
športni karieri. Ne bom rekel, da te
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Peter
Kauzervodja
je po svetovnem
prvenstvu
v Londonu
nastopilleto
še na
državnem
Umetniški
festivala Branko
Potočan
že trinajsto
vztraja,
da je treba
prvenstvu in osvojil naslov prvaka. Drugo mesto je osvojil še en Hrastničan Janoš
Hrastničanom ponuditi kvalitetno kulturno produkcijo. (Fotografija: Branko
Peterlin.
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KARATEISTI NA 15. CROATIAN OPEN TURNIRJU

ZLAT MED MLADINCI, NEUSTRAŠEN MED ČLANI

Čez vikend, 3. in 4. oktobra, je v Reki,
na Hrvaškem, potekal že 15. Croatia
Open mednarodni karate turnir, katerega se je udeležilo 1568 tekmov-

novomeške
Krke je bil
s sedmimi
zmagami
in le dvema porazoma najzaslužnejši
za osvojeno 25. mesto Slovenije
v
ekipni
konkurenci, nič manj
Darko
Jorgićvodja
se je kljub
rosnim
17 letom
že uveljavil
v slovUmetniški
festivala
Branko
Potočan
že trinaenski članski reprezentanci.
pa se ni
Hrastničan
izkazal med
Ime Darka Jorgića je v namposamezniki.
V
svoji
kvalifikacijski
skiznoteniškem svetu iz meseca v
upini
je
s
3:1
premagal
Portugalca
mesec bolj priznano. Šele 17-letni
Hrastničan je poleti v Bratislavi os- Dioga Chena, s po 3:2 pa Francoza
vojil naslov mladinskega evropskega Antoina Hacharda ter Nizozemca
prvaka v dvojicah, jeseni pa je bil še Michela De Boera in se kot edini od
gonilna sila slovenske reprezentance trojice Slovencev uvrstil v glavni del
na članskem evropskem prvenstvu v turnirja. Tam je po hudem boju morJekaterinburgu. Na njem je nastopila al priznati premoč tretjemu najvišje
tudi njegova vrstnica Tamara Pavčnik. postavljenemu Rusu in 75. igralcu na
svetovni lestvici Alekseju Livencovu,
Ob odsotnosti najboljšega slovenske- ki je bil boljši s 4:2. Med dvojicami
ga namiznoteniškega igralca Bojana je Jorgić skupaj s Kožulom prilezel
Tokiča je na nedavno končanem EP do najboljše 32-erice parov v Evropi.
v Rusiji vso breme padlo na ramena Kako dobro mu je šlo od rok, govomlajših – predvsem na 23-letnega ri tudi dejstvo, da ga je Mednarodna
Jana Žibrata, v malce manjši meri pa namiznoteniška zveza (ITTF) na svoji
na 18-letnega Denija Kožula in še leto spletni strani izpostavila kot eno nadni mlajšega Jorgića. Izmed trojice jprijetnejših presenečenj prvenstva.

alcev iz 16-ih držav in 169 klubov in
reprezentanc. Turnir velja za enega
najmočnejših, saj je izborna tekma
številnim državam pred odhodom na

Mladinsko svetovno prvenstvo v Indonezijo.
Karate
klub Hrastnik se je
turnirja udeležil s tremi tekmovalci.
Brez vidnejše uvrstitve sta ostala Barbara Haberl v kategoriji mladink do
53 kg in Denis Gorenc v kategoriji članov in mlajših članov do 67 kg. Tokrat
je bila najuspešnejša Urša Haberl, ki
je prikazala obilo znanja in z odličnimi
borbami premagala vse sotekmovalke v kategoriji kadetinj do 54 kg, si
priborila prvo mesto in osvojila zlato
medaljo ter tako nadaljevala tradicijo
našega kluba pri osvajanju medalj na
najmočnejših turnirjih. Ob odsotnosti
klubskega trenerja, sta nam na pomoč priskočila reprezentančna trenerja, ki sta dajala podporo tekmovalcem in jim pomagala pri njihovih
nastopih.
			

Matej Haberl

V HRASTNIKU
ZNOVA ZAPIHAL
ŠPORTNI VETER
Veter v laseh – s športom proti
zasvojenosti je nacionalna športno-družbena akcija, ki je letos potekala že dvajseto leto zapored in
že četrto leto tudi v Hrastniku. Njen
namen je predstaviti mladim športno
aktivnost kot zdrav in zabaven način
preživljanja prostega časa ter kot alternativo vsem oblikam sodobnih
zasvojenosti. Nacionalni organizator
je Športna unija Slovenije, lokalni izvajalec prireditve v Hrastniku pa je
Kulturno-rekreacijski center Hrastnik.
V Hrastniku se je v petek, 25. septembra 2015, festivala udeležilo 633
otrok, ki so sodelovali v 138 ekipah.
Festival bi moral potekati v dveh
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slovenskih upov se je z naskokom
najbolje izkazal ravno najmlajši. Član

delih, a je slabo vreme organizatorjem prekrižalo načrte, zato so izvedli samo dopoldanski del v Športni
dvorani Hrastnik, kjer so se preizkusili osnovnošolci OŠ narodnega heroja
Rajka Hrastnik in Podružnične šole
Dol pri Hrastniku.
Kulturno-rekreacijski center Hrastnik je v sodelovanju z Občino Hrastnik, Mladinskim centrom Hrastnik,

Zdravstvenim domom Hrastnik, KSP
Hrastnik ter lokalnimi društvi in klubi
pripravil obilo športa, zabave in smeha. Kljub slabemu vremenu so učitelji in številni prostovoljci omogočili
učencem, da so se aktivno preizkusili
v športnih in obšportnih dejavnostih,
v ospredju pa je bilo druženje, zabava
in sprostitev.
				

no sicer bolj kot fantje navdušila
dekleta. Svoj delež k zelo solidnemu
končnemu 19. mestu in neposredni uvrstitvi v novonastalo evropsko
ligo je prispevala Tamara Pavčnik, ki
je trem zmagam dodala ravno toliko
porazov, s čimer je več kot upravičila
svoje mesto v reprezentanci. Pod lep
slovenski uspeh se nedvomno lahko
podpiše še ena Hrastničanka – selektorica ženske ekipe Vesna Ojsteršek
Drnovšek.
Do zlata po 19 letih
Če je uspeh njenih varovank na članskem nivoju hvalevreden, je julijski
uspeh Jorgića na mladinskem evropskem prvenstvu na Slovaškem
zgodovinski. Najstnik je skupaj s
Kožulom namreč osvojil zlato kolajno v dvojicah, ki je bila sploh prva za
slovenski ping-pong po dolgih 19 letih. Pred njima je davnega leta 1996
prvo zlato Sloveniji prinesla Martina Safran (poročena Pohar), ki je
bila najboljša v kadetski konkurenci.
Jorgić je s Kožulom, Tomom Šfiligojem in Erikom Paulinom na prvenstvu
v Bratislavi osvojil tudi bron v ekipni
konkurenci, medtem ko je med posamezniki izpadel v četrtfinalu.

Gregor Lisec
Foto: Tim Šfiligoj, NTSvet

V Jekaterinburgu so ekipno gleda-

SELEKCIJA U-13 USVOJILA PRVO MESTO V LIGI
Mladi nogometaši NK Hrastnik, selekcije U-13, so v sezoni 2014/2015
dosegli velik uspeh.
S štirinajstimi zmagami, z enim neodločenim rezultatom in s samo tremi
porazi so se uvrstili v najmočnejšo

ligo MNZ Celja v njihovi starostni skupini, 1. ligo mlajši dečki.
Varovanci trenerja Privška so morali za uvrstitev v 1. ligo premagati kvalitetne nasprotnike. S petimi
točkami prednosti pred drugo

uvrščeno ekipo in golom razlike so
prepričljivo usvojili prvo mesto v 2. ligi
mlajši dečki – Skupina A.
LŠ
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V Hrastniku imamo vrsto odličnih
športnikov in športnih društev in vedno z zanimanjem spremljamo njihove
uspehe. Ker o ultramaratoncih ne
vemo veliko oz. zelo malo, smo poiskali dva izmed njih, da jih spoznamo od blizu.
V Hrastniku imamo vrsto odličnih
športnikov in športnih društev in
vedno z zanimanjem spremljamo njihove uspehe. Ker o ultramaratoncih
ne vemo veliko oz. zelo malo, smo
poiskali dva izmed njih, da jih spoznamo od blizu.
Marko Kavzar, 49-letni upokojenec
RTH je začel teči pred desetimi leti,
najprej bolj za rekreacijo, od l. 2008
pa zares. To leto je šel kar 170-krat
na Mrzlico, v naslednjih letih pa vsako
leto več kot 200-krat. Dvakrat tedensko preteče 20 kilometrov, obiskuje
pa tudi fitnes pri brodarcih. Od leta
2009 se udeležuje Ljubljanskega
maratona.
Letos se je udeležil novoletnega ultramaratona Knap trail, ki je potekal
na področju Zasavja, in sicer na trasi:
Čebine, Vrhe, Trbovlje, Kal, Mrzlica.
Udeležilo se ga je 84 tekmovalcev,
Zasavčanov je bilo deset, iz Hrastnika pa se je pridružila družina Kupec.
Maja se je udeležil teka Wings For

HRASTNIŠKA ULTRAMARATONCA:

VALTER MOLJK PETI V VIŠINI NA SVETOV-

ULA KUPEC IN MARKO KAVZAR

NEM VETERANSKEM PRVENSTVU V LYONU
V prvi polovici avgusta 2015 je v Lyonu
potekalo svetovno prvenstvo veteranov atletike, ki se ga je udeležilo 22 tekmovalcev iz Slovenije, med njimi tudi
Valter Moljk iz Zasavja, ki zadnjih deset let trenira predvsem skok v višino.
V njegovi kategoriji M 75 je tekmovalo
okoli dvajset veteranov.

Life World Run, kjer je
pretekel 34 kilometrov.
Izkupiček od prijavnin
gre za raziskovanje
zdravil ob poškodbi
hrbtenjače. Junija se je
udeležil ultramaratona Pušlc trail, dolgega
107 kilometrov, ki je
potekal po Baški grapi,
Cerkljanski, Poljanski in
Selški dolini. Tekel je 20
ur in 15 minut, tek pa je
namenil vnukinji Tianni.
Ula Kupec je 20-letna
študentka
Fakultete
za šport in izhaja iz
športne družine. Ko
se je pri petnajstih letih
znašla v težavah, jih je začela reševati s tekom. Pri šestnajstih je opravila
svoj prvi pol maraton (21 kilometrov),
pri sedemnajstih letih prvi maraton
(42 kilometrov) in pri osemnajstih
letih je prvič pretekla 75 kilometrov.
Najbolj ponosna je na lanskoletni
prihod na cilj s 105
kilometri v Istri od
Lovrana do Umaga,
kjer je bilo potrebno
po težkem terenu
premagati kar 4700
metrov vzpona in
prav toliko spusta.
Na koncu je zasedla
9. mesto med vso
žensko konkurenco iz 21 držav. O
sebi pravi: »Zares
konkurenčna bom

Največji uspeh med Slovenci je dosegel legendarni Dušan Prezelj z Bleda,
ki je v svoji skupini M 65 s skokom v
višino usvojil zlato. Moljk je bil s 128 cm
v skupini M 75 peti. Spomnimo, da je
postal v svoji disciplini M 70 leta 2010 v
Kanadi svetovni prvak (145 cm), dve leti
kasneje na svetovnem dvoranskem prvenstvu na Finskem drugi v peteroboju
in tretji v višini. »Lahko rečem, da sem
bil letos najbolj pripravljen, a vedno lav teku na ultra dolge razdalje šele čez
kakšnih deset let. V tem ekstremnem
športu imam še veliko rezerve, ker
sem začela zelo mlada. Zato trenutno v teku predvsem uživam in se ne
obremenjujem toliko z dobrimi rezultati, čeprav le-ti s takšnim zanosom,
kot ga premorem sama, pridejo sami
od sebe.«
Njena tiha, a velika želja je, da bi prišla
v državno reprezentanco, a kot pravi,
ima časa še dovolj, saj je začela s tekmovanji zelo zgodaj. Poklicno jo veseli pedagoško delo. Želi si, da bi lahko
poučevala mlajše otroke, ker jim še
lahko prisvojiš veselje do športa, saj
meni, da starši in pedagogi delajo
hudo napako, če tega ne storijo.

			

KARATE V LUCIJI
V soboto, 12. 9. 2015, je v Luciji potekala 2. pokalna tekma v borbah,
katah in ekipnih katah za starostne
kategorije do 18 let. Tekmovanja se
je udeležilo 318 tekmovalcev iz 42
klubov. Najmlajši tekmovalci Karate

kluba Hrastnik, Luka Zimšek, Arijan
Pižmoht in Alen Bajramovič so prvič
preizkusili svojo tekmovalno srečo.
Vsi trije so nastopili v katah, Luka in
Arian v kategoriji malčkov, Alen pa v
kategoriji dečkov.
V športnih borbah je Urša Haberl v
kategoriji kadetinj do 54 kg usvojila

hko nastopijo nepredvidene situacije, ki
nimajo s formo ničesar opraviti. Tokrat
se
je namreč na
mokrih tleh izgubila
ena izmed mojih dveh oznak za zalet
in tako nisem prišel na korak,« je nekoliko razočarano pojasnil Moljk. «Skačem
namreč hrbtno, zato je odriv nadvse
pomemben. Je pa to tudi lekcija, da
bom moral v bodoče trenirati zalet
brez oznak ...«
V svoji kategoriji – menjajo se na pet
let – je vsa leta tudi državni in balkanski
prvak. Tokrat je pač botrovala smola, ki
je sestavni del športa. »Na druge kontinente, kjer so svetovna prvenstva, sicer
ne hodim, ker so stroški previsoki. Če
bo zdravje služilo, pa se nameravam
udeleževati tekmovanj, ki bodo na Balkanu in drugod po Evropi, še naprej,«
je zaključil.
			

prvo mesto, Barbara Haberl pa je bila
v kategoriji mladink do 53 kg druga.
Po končani pokalni tekmi se je odvijalo tudi 2. kolo članske karate lige, kjer
so tekmovali tudi trije naši člani. Denis Gorenc je zabeležil eno zmago, na
tatami pa sta stopila tudi Jernej Zdovc
in Marko Kaluža.
				
LŠ

DOM STAREJŠIH
HRASTNIK
DEJAVNOST

Fanči Moljk

INSTITUCIONALNO VARSTVO

ZAKLJUČEK POLETNE € LIGE
V soboto, 19. septembra 2015, se
je v Trbovljah na strelišču Strelskega
društva 1956 Trbovlje zaključila še

36

oktober 2015

ena
uspešno
izvedena poletna liga oziroma
t. i. €-shot liga.
Mateja Napret je prepričljivo usvojila
1. mesto, Valerija Tišler je bila dese-

Oskrba
Zdravstvena nega

ta. Matic Sapor je zasedel 12., Sebastian Lisec 18. in Jasmina Halilovič 21.
mesto. Ekipno so strelci SD Rudnik Hrastnik usvojili 4. mesto.
				

POMOČ NA DOMU
Gospodinjska pomoč

LŠ

HRASTOV LIST ŠT. 13

HRASTOV LIST ŠT. 13

Fanči Moljk

Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik
Telefon: (03) 565 41 00
Faks: (03) 565 41 10
E-pošta: hrastnik@ssz-slo.si
Spletna stran:
www.dom-hrastnik.si

Pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Dostava kosil
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Ihnejeva rudniška graščina

O

jstrski rudnik je v zasavski
soseščini najmlajši. Ustanovili
so ga Ljubljančani na pobudo
Jurija Rauferja, nekdanjega trgovca, ki
je prišel s svojim bratom z Moravske.
Leta 1853 sta prosila rudarsko oblast
za začasno dovoljenje kopanja premoga. Dovoljenje sta dobila oktobra
1854. Podjetje se je imenovalo Premogovna družba na Ojstrem (Steinkohlen bergbaugesellschaft in Ojstro)
in je imelo na začetku sedem lastniških deležev. Lastništvo se je kmalu začelo spreminjalo, saj so lastniki
nekatere deleže začeli prodajati. Leta
1877 pa je rudnik kupil dunajski tovarnar, proizvajalec mila in sveč, Karel Sarg, znan tudi po iznajdbi znamke zobne paste »kaladont«. Rudnik
je razširil, njegov prvi ravnatelj pa je
postal Nemec Wilhelm Ihne.1
Direktor Ihne si je v 80 letih 19. stoletja za Savo malo nižje od železniške
postaje v Hrastniku zgradil svojo rezidenco, t. i. graščino, ki je je imela tudi
svoje vrtove. Hrastničani so jo dolgo
imenovali kar »Ihnetova graščina«. Ta

gradič, ki je sicer bolj vila, se je zgradil
približno v istem času kot ojstrska
rudniška žičnica. Nasproti graščine,
preko železnice, je zgradil tudi tovarno barv.2 Po poročanju časopisja
naj bi dal Ihne to tovarno zavarovati
ter jo nato požgal zaradi zavarovalnine. Oškodoval pa naj bi tudi lastnika rudnika Sarg-a. Zaradi tega je bil
v preiskavi pri celjski sodniji. Toda
ker so ga izpustili na prostost, je izkoristil priložnost in naj bi pobegnil v
Ameriko.3 T. i. Ihnejeva graščina je
leta 1896 prišla v last TPD, ki je nastanila tam svojega zdravnika dr. Marciusa. TPD je graščino približno leta
1900 prodala trboveljski občini, ki je
v stavbo nastanila svojega zdravnika. Okrog 1905 so zaradi razsajanja
tifusa stavbo preuredili v občinsko
izolirnico. V času pomanjkanja stanovanj v 1930 letih je graščina služila
kot stanovanjska stavba, v kateri so
živeli občinski reveži, privatne stranke, invalidi ter upokojenci rudnika in
kemične tovarne.4 Občina Hrastnik
je tako poleg gradiča Vile de Seppi,
ki je bil zgrajen l. 1894, arhitekturno

bogatejša še za starejšo pozabljeno
Ihnejevo rudniško graščino, v kateri
se danes nahaja uprava podjetja Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik.

Po počitnicah smo se v šolske klopi vrnili polni energije, zato smo se v tokratnih
Prigodah odločili, da vam predstavimo nekaj utrinkov iz športnega dogajanja na
OŠ NHR Hrastnik. Pa poglejmo, kako se lahko uresničuje rek Mens sana in corpore sano (Zdrav duh v zdravem telesu).
Nika Špajzer

Vir: Irena Ivančič Lebar: Zasavski premogovniki danes in nikoli več; str. 73, 74,
75.

1

Vir: Stanko Brečko: Hrastnik skozi desetletja, II. izdaja, str. 16.3 vir: Mariborski
delavec (12.07.1919), letnik 2, številka
156.
2

Vir: Slovenski narod (09. 2. 1883), letnik
16, številka 32, str. 4.

3

Vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo,
prosveto in politiko (01.01.1931), letnik
12, številka 1, str. 5..
4

Naš sošolec, mojster košarkarske žoge
Predstavljamo vam uspešnega
športnika, Jana Kellnerja, ki je
med učenci naše šole najboljši
košarkar, saj mu je uspelo, da je
na turnirju Slovenija Ball, ki je potekal v Slovenj Gradcu avgusta letos, zaigral za slovensko pionirsko
košarkarsko reprezentanco.
Koliko časa že treniraš košarko?

Primož Frajle

Košarko treniram že od prvega razreda, ko sem se pridružil KK Hrastnik.
Tedaj nas je bilo navdušenih veliko
prvošolcev, a je marsikdo kasneje
odnehal.
Zakaj si se odločil za ta šport?
Nad košarko sem se navdušil že zelo
zgodaj, ko sem gledal tekme po televiziji. Predvsem mi je bilo všeč zabijanje. Da bi se ukvarjal s tem športom,
so me spodbujali tudi moji starši, ki
so bili v mladosti tudi sami košarkarji.
Zgled pa so mi predstavljali tudi znani
svetovni košarkarji.
Kako pogosto treniraš?
Treninge imamo petkrat tedensko
po dve uri, poleg tega pa imamo tudi
veliko tekem. Običajno treniramo v
telovadnici, sploh pozimi, priprave na
tekmo pa v toplejših mesecih izvajamo na stadionu, v naravi, ter tako izboljšujemo svojo kondicijo ter pridobivamo moč.

V graščini je danes uprava TKI
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Kaj se ti zdi pri treningih pomembno?
Pomembno se mi zdi, da se potrudim, kolikor je le mogoče, pri čemer
se zavedam, da sem šele na začetku
svoje športne poti in da bom moral
vložiti še veliko truda, preden bom
lahko začel z resno športno kariero.
Na katerem položaju igraš?

Najprej smo – v posameznih krajih
naše regije – imeli skupne treninge
enkrat mesečno, potem pa so nas
izmed 150 igralcev izbrali 24, torej
dve ekipi. Izbor je opravila Košarkarska zveza Slovenije. 		
		
		

Nika Špajzer, 9. b

Igram na položaju branilca,
saj sem med manjšimi igralci.
To pomeni, da večinoma poskušam ustavljati protinapade.
Katera je bila tvoja najuspešnejša tekma?
To je bilo lani, ko sem na kadetski tekmi osvojil 36 točk.
Ali imaš kakšnega košarkarskega vzornika?
Moja vzornika sta Goran
Dragić, saj je uspešen in je
dokazal, da ti ni treba biti iz
ZDA, da lahko igraš v NBA, ter
LeBron James, saj menim, da je
najboljši igralec na svetu.
Slišala sem, da si postal slovenski reprezentant. Čestitam! Kako je potekal izbor v
reprezentanco?

Foto: Mirjana Kellner
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IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

Ekipno prvenstvo v atletiki
Učenci smo se 9. in 10. septembra na športnem dnevu Atletika
pomerili v različnih disciplinah,
kot so teki, meti, skok v daljino
… V sredo, 23. 9. 2015, pa smo
se najuspešnejši tekmovalci 7.,
8. in 9. razreda odpravili v Celje
na ekipno prvenstvo OŠ v atletiki. Na poti smo se ustavili še na
Dolu, kjer so se nam pridružili
tekmovalci s podružnične šole.
V Celje smo prispeli okoli pol
dveh in tekmovalci so se že
začeli ogrevati. Prvi teki so bili
že ob dveh, ko so dekleta tekla
na 60 m. Sledila sta teka na 300
in 1000 m, medtem pa so potekala še tekmovanja v drugih
disciplinah. Najboljše rezultate
smo dosegli pri teku na 300 m,
saj so bili med najboljšimi petimi kar trije naši tekmovalci: pri

dekletih je zmagala Tija Senica,
Matic Hrup in Jan Kellner pa sta
pri fantih osvojila 4. in 5. mesto.
V skoku v daljino je Endi Bytyqi osvojil 5. mesto. Sabastijan
Nuhanović je v suvanju krogle
osvojil odlično 2. mesto pri fantih, Brina Prah pa pri dekletih. V
metu vortexa je zmagal Gašper
Lokošek. V teku na 1000 m je
Kristjan Sladič osvojil 1. mesto,
Ana Kovačič pa sem bila tretja.
Kot zadnja disciplina je bila na
vrsti štafeta 4 x 100 m; za našo
šolo so tekla dekleta Hana
Blagotinšek, Tjaša Kotnik, Petra
Macele in Tija Senica ter fantje Rok Teršek, Matic Hrup, Jan
Kellner in Urban Selič. Dekleta
so na koncu pristala na 5., fantje pa na 6. mestu.
Ana Kovačič, 9. b

Avstralija in
Nova Zelandija
Hobbiton-Bilbova dežela

Dekleta
smo uspešen
foto:
Mirjana
Kellner dan zaključila še z
ekipnim 2., fantje pa s 3. mestom – tako smo
naši šoli prislužili dva nova pokala.
Foto: Edina Gerzić

Športni navdih v naravi
Zdravo smo osmošolci živeli
tudi v šoli v naravi, in sicer septembra v CŠOD Ajda, ki je bila
pravzaprav namenjena prvi
pomoči. Najzanimivejše dogajanje smo si obetali v torek, a
je bil urnik spremenjen zaradi
slabega vremena. Tega dne bi
morali iti na vožnjo s kanuji. Na
srečo je bilo bolje v četrtek, ko
smo po zajtrku odšli na pohod
proti Dravi. Ko smo prišli do
reke, smo zagledali veliko lese-

no hišo in velik prostor za piknike, kjer smo si kasneje privoščili
tudi kosilo. Bilo je zelo lepo, še
posebno težko pričakovana
vožnja. Več o tem pa si boste
lahko prebrali v naslednji številki našega šolskega časopisa
Prigodnik, objavljenega tudi na
spletni strani šole.

Aljaž Hočevar, 8. b

Više, hitreje, močneje!
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Raznolik sever Queenslanda
Po nekaj dneh pri sorodnikih je bil
čas za prvi road trip. Seveda nisem
vozila jaz, temveč babičin brat. Najbolj zabaven devetinsedemdesetletnik je vozil kot, da bi jih štel vsaj trideset manj. Vožnja mimo velikih plantaž
banan in nasadov sladkornega trsa
nas je po štiristotih kilometrih pripeljala v Cairns, avstralsko mondeno
letovišče, ki leži povsem na severu
Queenslanda. Še bolj v osrčju tropov
in odličnem izhodišču za razne izlete
se je spoznavanje narave šele pričelo. Naslednje jutro smo se vkrcali na
ladjo, ki nas je po dobrih dveh urah
jahanja valov pripeljala na cilj. Koralni greben ni zastonj na Unescovem
seznamu najlepših svetovnih čudes.
Ta barvita izkušnja pod vodo me je
tako navdušila, da me tudi ureznine,
ki sem jih dobila od koral, niso pre-

S fantom sva se poleti
odpravila na nepozaben
obisk mojih sorodnikov v
Avstraliji in nadaljevala s
potepom po Novi Zelandiji. Izkušnja je bila zame neverjetna, predvsem pa sem
spoznala, da je človek lahko
srečen povsod, kjer mu je
lepo.
več motile. Dan kasneje smo z »Army
Duckom« – hibridom med avtom in
čolnom, obredli kar nekaj kilometrov
deževnega gozda, vmes pa spoznavali zanimive rastlinske vrste in srečali
nemalo »prebivalcev« gozda. Sprehod med gostim rastjem naju je pripeljal do prekrasnih slapov Tablelanda, ki nama je s svojo neokrnjenostjo
odprl povsem nov pogled na tropski
raj.
Pot s Townsvilla do Gold Coasta in
še malo vmes

Končno v kanuju!

40

Po dolgih 42 urah in zame precej
mučni poti smo le pristali na letališču
v Townsvillu. Veselje je bilo nepopisno. Srečati »domače«, o katerih toliko veš, pa jih pravzaprav še nikoli
nisi srečal, je res nekaj posebnega.
Kot bi mignil in že smo sedeli za mizo,
razpravljali o raznih stvareh, zraven
pa imeli pojedino z žara. Skoraj vse je
bilo popolno, le meso z žara ni bilo
niti približno tako okusno kot doma.
Naslednjih nekaj dni sva se privajala na časovno razliko in spoznavala
Townsville ter bližnjo okolico. Mesto mi je takoj priraslo k srcu. Na eni
strani čudovite peščene plaže, spet
na drugi gosto zelenje, ki je na severu mesta že prehajalo v tropski gozd.
Kar pa je bilo najbolje, je bilo to, da
sem lahko sredi zime večino dneva
preživela v kratkih hlačah. Temperature v Townsvillu se le redko kdaj
spustijo pod 20 °C.

Koralni greben
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Najin naslednji podvig je bila 1800
km dolga pot, ki sva ji namenila ves
teden. Ogromno zanimivih destinacij
vzdolž vzhodne obale je razlog, da si
moraš za takšno pot vzeti čas. Airlie
Beach, Mackay, Rockhampton, Bundaberg, Kings Beach ter Surfers Paradise so le nekatera mesta, zaradi
katerih je vredno prekiniti vožnjo vsaj
za par ur. Cesta, ki sicer povezuje se-
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varnosti ne bi bila legalna. V temi sva
se spustila po brzicah ledene reke,
občudovala posebno vrsto žarečih
ličink, plezala nad brezni in lezla skozi
luknje v jami, ki so bile tako ozke, da
mi je jemalo sapo. Vsekakor izkušnja,
ki ni za vsakogar. Potovanje po Novi
Zelandiji sva nato sklenila in se polna
vtisov vrnila nazaj v Townsville.

ver Queenslanda z jugom, je izjemno
ravna in sama po sebi omogoča, da
se tudi med vožnjo naužiješ narave,
ki se v nekaj sto kilometrih magično
spreminja iz tropskega rastja v skorajšnjo savano s pašniki, polnimi goveda. Žal je ta ista cesta tudi množično
grobišče kengurujev, ki v iskanju vode
ali hrane pri prečkanju cestišča nemalokrat končajo pred kakšnim avtomobilom.
Bundaberg
proizvod

in

njegov

najboljši

V Bundabergu se nisva ustavila po naključju. Samo mesto ni nič posebnega, dokler ga ne povežeš z Bundyjem
– tekočim zlatom iz sladkornega trsa.
Najbolj priljubljena pijača povprečenga Avstralca je navdušila tudi naju. Po
odlično vodenem ogledu tovarne, v
katerem te seznanijo s samo zgodovino in procesom pridelave trsa v rum,
sva pri degustiranju le-tega združno
ugotovila, da je to najboljši rum, kar
sva jih kdajkoli pila. Seveda sva nekaj
steklenic kupila za domov.
Brisbane
Že čez nekaj dni sva okusila streznitev
v obliki ohladitve in spoznanja, da se
bova na »jugu« morala obleči topleje.
Prehodila sva večji del Brisbana, si
ogledala skoraj ves center in vse kar
ponuja, nato pa kljub hladnemu vremenu sedla v brezplačen brisbanski
taksi, ki naju je po reki odpeljal okrog

Prebivalec deževnega gozda

mesta. Vožnja je bila prav idilična, še
posebej ob sončnem zahodu, ko so
nebotičniki zasvetili v vsem svojem
sijaju. Nastalo je nekaj čudovitih fotografij in še boljših spominov.
Sydney – velemesto za naju
Polet je bil kratek, vendar sva v Sydney prišla v poznih urah. Javni prevoz,
ki je najcenejša varianta z letališča v
mesto, običajno nemoteno deluje, a
so tokrat izvajali vzdrževalna dela in
vlaki niso vozili. Imela sva veliko srečo,
da naju je zbegana opazil prijazen
stevard, ki je bil na najinem letu in
naju pospremil do avtobusne postaje, kjer je bil organiziran nadomestni
prevoz. Takoj, ko sva prispela v center Sydneya, sem dobila občutek, da

mesto tudi ponoči ne spi, a sva bila
preveč utrujena, da bi to zares izkusila. Že naslednji dan pa sva se
polna elana odpravila raziskovat.
Kot vsakega turista naju je Sydney
navdušil z znamenito opero, prepoznavnim mostom ter avro, ki obdaja le velemesta. Sydney nedvomno
ponuja ogromno. V dveh dneh sva
si tako ogledala še sydneyski akvarij,
MadamTussauds, se z ladjico odpeljala na otok Manly, kjer sva opazovala
pingvine ter se podala na »hojo po
strehi mesta«. Skratka, če te Sydney
ne navduši s svojo arhitekturo in ljudmi z vsega sveta, ki z veseljem s teboj
delijo svoje zgodbe, pa te lahko dejstvo, da je hrana in pijača občutno
cenejša kot na severu. No, midva sva
se v Sydney zaljubila, tako da sva si v
nekem trenutku zaželala, da bi Sydney nekoč postal najin dom.
Prvič po levi do Hobbitona

Nočni Brisbane
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Na strehi Sydneya

Novi Zelandiji. Pokrajina je tako čudovita, da pripadnost sagi ni pogoj za
občudovanje.
Mesto toplic in smrada
Prva stvar, ki jo zaznaš v Rotorui, je
smrad po gnilih jajcih. Posledica žvepla, ki se sprošča na tem območju, polnem geotermalnih delovanj, zna biti
precej nadležna. Sicer je mesto lahko
pravi raj za ljudi, ki obožujejo toplice
in blatne kopeli, ki jih ne manjka. V
času, ki sva ga preživela v Rotorui, sva
obiskala še geotermalni park Wai-OTapu, ki je navdušil s svojo pestrostjo,
bila pa sva tudi priči bruhanju pravega gejzirja. Prijazna domorodka, ki
sva jo spoznala v trgovini s spominki,
nama je razložila vse o kulturi Maorov in naju navdušila z njihovo iznajdljivostjo. Maori na tem področju termalno vodo ne izkoriščajo samo za

Dnevi v metropoli so prehitro minili in že sva letela proti Aucklandu,
mestu, kjer živi četrtina Novozelandcev. Tam sva brez težav najela avto in
se podala na pot. Moram priznati, da
me je sprva precej stiskalo pri srcu,
saj še nihče od naju do tedaj ni vozil
po levi, hkrati pa je zadevo oteževala še velika gneča po mestu. Nekako
sva se le prebila mimo nje in z vožnjo
nadaljevala proti jugu. Dihjemajoča
pokrajina na poti v Hobbiton naju je
povsem očarala, a kar je sledilo, je
bilo še bolje. Voden ogled po prizorišču snemanja triologije Gospodarja prstanov ter Hobbita je bil eden
izmed viškov najinega potovanja po
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zdravljenje in sproščanje, temveč na
ta način tudi ogrevajo svoje domove.
Svetleči črvi in nevarne brzice
Za konec sva se ustavila še v mestecu Waitomo in izkusila pravo mero
adrenalina ter strahu. Podala sva se
na peturno psihofizično preizkušnjo v nevarno in mokro jamo. Če sem
iskrena, zadeva v Sloveniji zaradi slabe

Bolj kot se je potovanje bližalo koncu,
bolj sem se začela zavedati, da bo Avstralija na meni pustila poseben pečat.
Navdušila me ni samo prečudovita
pokrajina ali zanimiva mesta z vso
kulturo in izjemno arhitekturo, niti ne
dejstvo, da so ljudje bolj zadovoljni
in sproščeni kot doma. Mislim, da se
me je najbolj dotaknilo to, da v Avstraliji dobiš občutek, da se ti sanje še
vedno lahko izpolnijo. Ta občutek pa
doma že dolgo pogrešam. Avstralija je za marsikoga še vedno obljubljena dežela, tudi zame je, zato ne
opuščam možnosti, da si nekoč tam
spodaj poiščem nov dom.
Nina Javoršek

Veliki krater v geotermalnem parku

Krajevna skupnost Dol tudi
v prihodnjem letu organizira Pokop Pusta na Dolu pri
Hrastniku. Vse posameznike,
društva ali druge organizirane
skupine vabijo, da
se jim pridružijo in pomagajo
pri ustvarjanju pestrega programa obujene tradicije.
Javite se na 031 318 996
ali na naslov:
ks.dol.hrastnik@gmail.com
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JUŽNA

Križanka
Buče in noč čarovnic

Čudovita jesen je tukaj. Narava,
odeta v pravljične barve, še zadnjič
letos zažari, še preden se odpravi
k zimskemu počitku. Preprosto ne
moremo mimo barvitih jesenskih in
zimskih buč, o katerih krožijo številne vraže. Tako je na primer ena
izmed teh za današnji čas zelo smešna. Včasih so verjeli, da ženska svojo
plodnost prenese na buče. To stori
tako, da ob setvi vedno znova poseda na zemljo. Buče se hitro in bogato razrastejo, če ženske med setvijo
stalno tekajo po njivi sem ter tja.
Pogosto ob omenitvi praznika noč
čarovnic dobimo asociacijo na buče.
Mnogi menijo, da je to ameriški praznik, a pogled v zgodovino kaže, da je
to že več kot dva tisoč let star praznik
keltskega izvora. Poslavljajoče se poletje je namreč 31. oktobra pozdravi-

lo zimo. Keltski svečeniki so se zahvaljevali bogu Sonca za vse darove
in plodove preteklega leta. Takrat so
počastili tudi pokojne, kajti na to čarobno noč naj bi njihove duše prišle na
Zemljo in iskale dom ter toplo zavetje.
Ljudje so se zbrali na posvečenih krajih, kjer so kurili kresove. Ob koncu so
dobili žareč kos oglja, ki so ga položili
v izdolbeno repo, peso, podzemno kolerabo ali bučo. Postavili so jo
pred hišo, da bi pozdravili umrle svojce. Te svetilke naj bi ščitile ljudi tudi
pred zgubljenimi dušami, ki so tisto
noč strašile in zganjale norčije. Ljudje so jih odganjali tudi tako, da so se
našemili.
Izrezovanje buč za noč čarovnic predstavlja otrokom, pa tudi tistim malo
večjim otrokom, pravo veselje. Izdolbeno bučno meso pa koristno upora-

bimo za pripravo spodnjega recepta.
Bučno meso bi bilo škoda zavreči, saj
vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate,
minerale, kalij, kalcij, železo in vitamine (A, B1, B2, B6, C in E). Buče delujejo protivnetno in spodbujajo telo,
da porabi zaloge maščobe. Pomagajo
tudi pri izločanju seča, pri odpravljanju ledvičnih kamnov, kroničnem
zaprtju, hemoroidih in vnetju črevesja. Zdravilne lastnosti pa pripisujejo
tudi bučnemu olju in bučnim pečkam
(bučnicam); te naj bi ugodno vplivale
na zmanjševanje holesterola v krvi.
Viri:
Reš M. (2011). Letni časi v kuhinji. Ljubljana: Družina. Str. 147
Podgornik Reš R. (2010). Čarobni svet
buč. Ljubljana: Kmečki glas.

Sirova bučna pita
SESTAVINE
1 plast listnatega testa
400 g jesenskih bučk (npr.
butternut, hokaido)
3 žlice oljčnega olja
1 čebula

2 stroka česna
3 jajca
2 dl kisle smetane
125 g sira
sol, poper, timijan, peteršilj
bučna semena za posip

PRIPRAVA
Listnato testo razvaljamo, položimo na naoljen okrogel ali podolgovat model mer 25 x 35 centimetrov in ga večkrat prebodemo z
vilicami. Buče olupimo in narežemo
na tanke rezine ali naribamo.

1

2

Drobno nasekljamo čebulo in
jo prepražimo na olju. Zatem
primešamo buče in nasekljan česen
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ter še na kratko opražimo. Začinimo
s soljo, poprom, timijanom in peteršiljem.

3

Jajca penasto zmešamo, dodamo
kislo smetano in nariban sir.

4 Po testu porazdelimo popražene
bučke in jih prelijemo z jajčno
mešanico ter posujemo z bučnimi
semeni.

5

Pito pečemo približno 45 minut
na 200 °C.

6

Po želji lahko dodamo še na
kocke narezano šunko.

Želim vam jesenski čira-čara dober
tek!

Irena Rebov

Težje besede: AKRIT, IMOLA, KYD, PASTEUR, RAŠOMON
Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo
izžrebali srečno nagrajenko, ki prejme knjižno
nagrado:

Mladinski center Hrastnik

Ivanka Mur, Boben
O nagradi vas bomo
obvestili po pošti.
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Rešitve nove nagradne križanke napišite na
dopisnico in s svojimi podatki (ime, priimek,
naslov) do 15. novembra pošljite na naslov:

Naselje Aleša Kaple 9a
1430 Hrastnik
Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo prejel
kosilo za dve osebi v Planinskem domu Gore

