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vam želi ekipa Hrastovega lista

Pozitivno in pogumno v novo leto

P

red nami sta praznični december in konec leta. Primeren čas
torej, da se kritično ozremo
nazaj na prehojeno pot v tem letu in si
zastavimo še višje cilje v letu, ki prihaja.
Naš časopis je tudi nekakšna kronika,
presek najpomembnejših dogodkov in
ljudi, ki so zaznamovali našo skupnost.
Ponosni smo na njih in radi pišemo njihove pozitivne zgodbe.
A niso vsi takšni, ki bi želeli v ospredje.
Četudi bi si zaslužili, da se o njihovih uspehih še več piše in govori. Eden izmed
takih je na primer Simon Tanšek, s katerim smo se za vas pogovarjali v tokratni številki. Dokazuje, da kjer je volja, je
tudi pot.
Je že tako, da so v življenju vzponi in
padci. Ampak uspešni ljudje pravijo,
da ni važno kolikokrat padeš, ampak
kolikokrat se pobereš. S pozitivnimi
zgledi skušamo orisati klimo spodbudnega okolja. Okolja pozitivnih, delovnih
ljudi, kamor bodo z veseljem prišli tudi
investitorji. O zametkih pozitivne zgodbe o investitorju iz tujine in morebitnih
novih delovnih mestih na zapuščini
rudnika pišemo v tokratni gospodarski
rubriki.
In tam lahko najdete tudi zapis o tem
kako je naš rojak iz Brdc Tomaž Stritar
skušal mlade v Mladinskem centru prepričati, da lahko z dobro idejo in pravim
pristopom spremenijo svet. Pravi, da je
do sedaj verjel v rek, da nihče ni prerok
v lastni deželi, a so ga mladi Hrastničani
s pozornim poslušanjem prepričali v
nasprotno.
Ćirilica, ali po naše cirilica, vam morda
spet lahko pride prav, če boste skušali navezati stike z nekdanjimi prijatelji
iz srbske Raške. Preberite si članek o
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tem, kako je Mladinski center uspel na
evropskem projektu pobratenja mest
in bo maja prihodnje leto gostil skupino iz tega kraja pod Kopaonikom, kamor so odhajali naši šolarji še v času skupne države in od koder so v Hrastnik
prišli učenci iz tamkajšnje šole ter tako
gradili mostove in širili obzorja.
Le kaj si bodo ob tem izmislili tisti, ki
mostove samo rušijo in skušajo prikazati našo skupnost zgolj v slabi luči?
Konec leta je za takšne posameznike žal tudi čas obračuna z drugače
mislečimi. So negativno nastrojeni in
udrihajo kar vsepovprek. Beleženje
uspehov in izpostavljanje prizadevnih
posameznikov imenujejo propaganda.
Ali jim bomo dopustili, da s svojo negativnostjo skušajo okužiti vse okoli sebe,
naj si bo s sovražnim in ksenofobnim
govorom na družbenih omrežjih ali pa
s pošiljanjem polpismenih zmazkov v
nabiralnike, je povsem naša odločitev.
Prelet po časopisu vas bo prepričal, da
uspešne zgodbe pišejo srčni, pošteni
in pozitivno naravnani ljudje.
Že prav, da imamo posamezniki različna mnenja. Drugačnost nas bogati. Pa
vendar razumni kritiki ob kritiziranju
ponudijo tudi rešitve – pokažejo boljšo,
pravo pot. In ne širijo leži samo zato,
da bi skušali poveličevati sebe in se prikazati za odrešitelje.
Enotnosti, solidarnosti, sreče, zdravja
in miru vam želimo v prihajajočem letu.
Srečno!

Jani Medvešek
odgovorni urednik
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INTERVJU
na foto papir z voskom. Poznaš?
Tega z voskom žal ne.
Na foto papir narišeš kaj z voskom in
daš papir na svetlobo. Nato daš papir
v razvijalec in tam, kjer ni voska, postane papir črn, kjer pa vosek je, pa
ostane belo. Zanimivo za vse otroke,
ne samo za tiste z umetniško žilico.
Tako da, vidiš, nisva razvijala samo
fotografij. Vedno mi je znal pokazati
neko dodano vrednost.

Izjemen umetnik
gibljivih podob
Pogovor s Simonom Tanškom o svetlobi, filmih, neumnostih,
vztrajnosti in o tem ali se z umetnostjo da preživeti
S Simonom sva se pogovarjala na
precej deževen dan sredi tedna.
Pride točno, pripravljen in miren.
Osebno ga poznam kot discipliniranega, umirjenega, a zelo
dostopnega in prijaznega človeka.
Cenim takšne ljudi. Ki so dosegli
velik uspeh, a ostajajo z nogami na
tleh, skromni, dostopni in prijazni.
Ki jim uspeh ni stopil v glavo.
Ne vem, če smo vsi v Hrastniku
ponosni na to, kaj vse je Simon že
dosegel. Verjamem, da njegovo
delo poznamo prav vsi, pa čeprav
se tega morda ne zavedamo. Stal
je za kamero za uspešnimi filmi ter
serijami pri nas in v tujini. Stal je za
Kot majhen si želel biti potapljač.
Menda. Vsaj tako sem zasledila. Pa
pilot je bil tudi med željami. Takšne
adrenalinske želje za poklic. Si do
danes opravil kakšen potop ali je
šlo za navdušenje nad kakšnim
filmskim likom?
Nič od tega nisem uresničil. Želje so
nekako zvodenele. Moj oče Milan je
bil akvarist, doma smo imeli krasen
akvarij in zdelo se mi je, da bi bilo
zanimivo plavati med ribami. Pa ne
v akvariju (smeh). Malo pa sta me
navdušila tudi oče in sin Cousteau s
svojimi posnetki oceana in ostalim
umetniškim opusom. Zakaj pa pilot,
se pa ne spomnim ravno dobro. Čisto
fantovska želja, verjetno.
Film so gibljive slike. Začel si s
klasiko. Fotoaparat. Razvijanje ČB
fotografij. Se spomniš, kateri je bil
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kamero za precej impresivnim številom reklam. Nekatere izmed njih
(denimo za mobilnega operaterja)
so kot mini zgodbe – čudovite in
čustvene.
Kdo je Simon? Njegov uradni
življenjepis ter kakšen zapis na
spletnem brskalniku pravita, da
je direktor fotografije mlajše generacije, ki je ključno sooblikoval
podobo slovenske kinematografije
v zadnjem desetletju, od filma V
leru (1999) do Gremo mi po svoje
(2010). Je predavatelj na AGRFT.
Je izjemen posameznik, ki je v relativno kratkem času ključno prispetvoj prvi in kdo ti ga je kupil?
Seveda se. Kako se ne bi? Praktika
starega očeta je bila to, ki me je tudi
vpeljal v svet fotografije. Po mojem
sem jo dobil nekje v prvem ali drugem razredu. Že kot majhen sem s
starim očetom pohajkoval po hrastniški dolini in občasno mi je dovolil,
da sem kaj fotografiral. Nastavil mi je
parametre in tako sem v bistvu naredil samo škljoc. In ko sem fotografiral
portrete, sem ga vedno jezil s tem, ko
sem mu dejal, da sem nekomu malo
»glavo porezal«. Saj veš, včasih so bili
fotografski filmi dragoceni in nisi mogel kar brisati slabih posnetkov.
Če niste vedeli – kot član foto krožka je v osnovni šoli Simon sodeloval
na mnogih razstavah in na njih brez
prave konkurence pobiral priznanja
in osvajal prva mesta. Zaradi vseh

val k izrazu in vsebini, predvsem
slovenskega filma. Toda gospod
Tanšek je človek v senci. Redko
deležen medijske pozornosti. Verjamem mu, ko pravi, da mu to res
ustreza, saj tako ustvarja mirneje
in brez večjih pritiskov. Pred intervjujem mi je naročil, da naj ga
presenetim s čim novim, naj ga
vprašam, kar ga še ni nihče. Upam,
da mi je uspelo, da boste o njem
izvedeli kaj novega, predvsem pa
upam, da boste prepoznali neverjeten umetniški talent ter izjemno
osebnost. Med intervjujem se je
precej smejal. Upam, da je to dober znak.

uspehov je pridobil naziv Fotoamater I. razreda. S fotografiranjem je
seveda nadaljeval tudi v srednješolskih letih.
Ljubezen do fotografije ti je torej
vcepil stari oče. Takole so zapisali
na spletni strani Foto kluba Hrastnik: »Posebne zasluge za uspešno
delovanje kluba v zadnjih letih in
obnovo klubskih prostorov ima
pokojni predsednik kluba Milan
Tanšek. 41 let je bil aktiven član
kluba, 20 let podpredsednik in zadnjih 5 let predsednik. Še posebno
se je izkazal pri mentorskem delu
z mladimi, ki sedaj tvorijo trdno
jedro kluba.« Kakšen pa je tvoj
spomin nanj?
Iz foto temnice. Na postopek razvijanja fotografij imam zelo lepe spomine.
Posebej se spomnim, kako sem risal
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Ko sem malo pregledala opus fotografij na tvoji spletni strani, je videti, da te privlači bolj industrijska
dediščina? Zakaj? Pri filmu se namreč gledalci običajno bolj čustveno
odzovemo na »človeške« kadre,
na ujeta čustva. Ti pa pri klasični
fotografiji iščeš druge zgodbe. Kakšne?
Kot mlajši sem fotografiral vse. Naravo, ljudi, praktično vse, kar je ujelo
moje oko in se mi je zdelo zanimivo.
Danes pa me zanima praznina. Vem,
komu se morda to sliši malce čudno.
Toda pri svojem delu in ustvarjanju
vseskozi delam z ljudmi, gledam ljudi,
skušam ujeti njihovo energijo. In tako
se nekako nasitiš ljudi pred kamero.
Rezultat fotografije postane odvisen
od človeka pred kamero in ne
za njo. Zato v zadnjem času,
kadar fotografiram zase in za
dušo, iščem praznino. Če si
opazila, poskušam tudi format
fotografije vedno ujeti v kvadrat. Sicer se to fotografiranje za dušo zgodi vse redkeje,
morda od dva- do trikrat letno,
pa vendar. Takrat res poiščem
drugačno igro svetlobe, format, motiv, kako na fotografijo
ujeti praznino in jo s tem hkrati
zapolniti.
Si kot otrok izstopal
povprečja? Si čutil to?

Odraščal si v Hrastniku, gimnazijo obiskoval v Trbovljah in Celju.
Kako je bilo odraščati v Hrastniku?
In zakaj potem študij v Pragi? Velja tamkajšnja univerza za najbolj
prestižno na umetniškem področju?
A veš, zakaj sem menjal gimnazijo?
Ne vem, če sem tole že kdaj javno
povedal. Sredi tretjega letnika sem
napravil menjavo. Z učiteljico angleščine se nekako sploh nisva ujela
in ko je v nekem konfliktu očitno zavzela držo močnejšega samo zato, ker
jo je lahko, ne da bi preverila dejstva,
sem se uprl. Po svoje, seveda, brez
pretirane drame, sem pač zamenjal gimnazijo. Še danes menim, da ti
nobena avtoriteta ne prinaša statusa
»nadčloveka«.
O odraščanju v Hrastniku pa – prijetno. Morda se vpliv rudarstva čuti
danes bolj kot takrat, ko sem kot kratkohlačnik pohajal okrog. Takrat ga ni
bilo pretirano čutiti. Na otroška leta
imam lepe spomine.
Zakaj Praga? To je pa zanimivo
vprašanje. Najprej sem hotel študirati

of Art v Veliki Britaniji sem naredil
sprejemne izpite, na drugem roku pa
so hoteli potrdilo o financah, da bom
zmogel plačevati tako visoko šolnino
in stroške. In je ta možnost splavala
po vodi, pa čeprav bi mi bila, priznam,
zelo ljuba. Je le eminentna univerza
na tem področju.
Naključje ali pa tudi ne je tako hotelo,
da sem v tistem času dobil štipendijo
na RTV in sicer za študij kamere, saj
so več kot potrebovali snemalce. In
sem si mislil, da če vem kaj o statični
sliki, bom vedel kaj tudi o gibljivi. V
Pragi sem se hitro znašel in našel,
tudi med gibljivimi slikami mi je šlo
relativno dobro. Dokaj hitro sem
tako dobil priložnost, da sem med
študijem posnel nekaj komercialnih
zadev. In to mi je verjetno dalo tako
možnost kot pogum, da sem si prislužil svobodo. RTV-ju sem namreč
vrnil štipendijo, saj sem ugotovil, da
mi svoboda pomeni največ in da preprosto moram slediti sebi. Ne predstavljam si, da bi se zavezal nekam,
kjer ne bi imel možnosti za svobodno
ustvarjanje, kjer ne bi imel možnosti reči ne. In tako sem, kjer sem. Ko
delam, delam na polno. Ko ne delam,
pa mislim na delo. Čeprav si vzamem
dneve brez misli, saj le tako lahko
dam možnost sam sebi, da pridem
do novih idej.
Kakšne filme in nanizanke
zasebno za užitek gleda Simon, direktor fotografije?
Hodiš v kino?

iz

Ne. Bi moral? (smeh) Vzgojen
sem tako, da sta bili delavnost
in aktivnost visoko na lestvici
vrednot. Mogoče bi danes bolj izstopal s temi vrednotami. Takrat pa ne.
A veš, da sem igral košarko z Markom
Tuškom? Treniral sem jo, skupaj sva
bila pod košem, celo center sem igral svoj čas. V srednji šoli pa sem igral
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na krilu. Vseskozi sem nekaj počel, bil
aktiven.

klasično fotografijo, vendar v takratni
Jugoslaviji ni bilo posebnega študija
te smeri. V angleško govorečih državah pa so bili šolnina in ostali stroški življenje za mladeniča iz Hrastnika
preprosto previsoki. Na Royal College

Rad gledam klasične filme, v
kino pa hodim predvsem po
festivalih. V kino, kot ga pozna
širša množica ljudi, se skrijem
le ob kakšnih projekcijah filmov, pri katerih sodelujem, da
iz prve roke vidim ter začutim
odziv publike. Meni je to tudi
lažje, saj me ne poznajo in tako
sedim v dvorani kot čisto običajen gledalec. Televizija pa ni
moja najboljša prijateljica, tako
da TV sporeda ravno nimam v
malem prstu.
Filmov veliko pogledam na festivalih ali pa kot kakšen ocenjevalec, če
sedim v žiriji. V takšnem obdobju pogledam tudi od 15 do 20 filmov na
teden. Ampak to je drugačno gledan-
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je, to je čisto »službena« zadeva, če
lahko tako rečem.
Če me že vlečeš za jezik, pa imam
rad art filme. Recimo Ogledalo iz
leta 1975, ki ga je režiral Andrei Tarkovsky. Pa filme Akija Kaurismakija,
seveda pa tudi izjemne Lovec na je-

INTERVJU
kšen »fotošop«, če temu laično tako
rečem. Malce za predstavo, to traja
nekje 15 dni po 10 ur dnevno. Ni ravno nenaporno, kajne? Tako da moraš
imeti to delo res rad (smeh).
Malo sem štela. Sodeloval si z več
kot 55 režiserji. Kdo od njih je na-

ga.
Ravno pred tiskom revije smo
izvedeli, da bo film Dekleta ne
jočejo decembra na ogled tudi v
nekaterih kinodvoranah po Sloveniji. Predvidoma bo nam najbližje v Zagorju ob Savi, projekciji pa
se bo pridružila tudi ekipa, ki je
sodelovala pri filmu.
Kako se odločiš, ali boš sodeloval
pri kakem projektu ali ne? Je glavno merilo scenarij, morda režiserjev značaj?

lene, Apokalipsa zdaj in podobne.
Dajva, povejva kakšno o tem, kakšna je sploh vloga direktorja fotografije pri filmu?
V bistvu sem režiser slike. Sem eden
izmed tistih, ki se jih ne vidi na filmu.
Pa vendar sem vseskozi prisoten. Vsa
svetloba, barve, celotna slika, ki jo
gledate na filmu, je plod ustvarjanja režiserja in direktorja fotografije.
Anonimnost mi je všeč. Delo samo
gre pa nekako takole. Najprej, ko je
seveda snemanje filma potrjeno, z
nekaj sodelavci opravimo vse oglede
lokacij, naredimo snemalno knjigo,
določimo stil slike za film, globino,
svetlobo, barve, določimo kostume
…, do tukaj vlada neka umetniška svoboda, to je izrazito ustvarjalni proces.
Potem se prične snemanje. Običajno
minimalno 12 ur dnevno. Zavedati se
je treba, da vsaka minuta snemanja stane. In da na sami snemalni
lokaciji ni ne časa in ne denarja za
improvizacijo. Ko imamo vse posneto, pa sledi del montaže. To običajno
začne režiser, zato imamo direktorji
fotografije lahko malce oddiha. Urejajo slike, dodajajo zvok in podobno.
Na koncu pridejo barvne korekcije,
kontrasti, dodajanje ozadja, neka-
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jbolj zabaven, kdo najbolj strog
in kdo drugačen? Kakšna anekdota? Tole sem našla v enem
izmed prispevkov o filmu Srečen
za umret. »Z Matevžem se že dolgo poznava in imava enake cilje,
ki si jih postaviva že veliko prej,
preden začnemo snemati kak film:
napraviva podroben načrt. Do
potankosti. Tako se dobivava vsak
dan, najmanj dva meseca pred
snemanjem. In vse dorečeva. Tako
potem snemanje steče brez vsake
panike, nervoze in stresov. Vsakdo
ve, kdaj se mora vključiti in kako
delovati.«
Najraje delam s tistim, s katerim trenutno delam (smeh). Drugače pa so
obdobja, ko s kakšnim režiserjem
sodeluješ par let in so obdobja, ko s
kom delaš le na kratkih projektih.
Prvi film je bil V leru, zadnji Dekleta ne jočejo, ki še ni doživel premiere, če se ne motim. Kakšna je
razlika med njimi?
Dekleta ne jočejo bo verjetno TV film.
Sta pa to seveda zelo različna filma.
Pri filmu V leru smo bili študentje,
danes bi ga verjetno delali drugače.
Ne nujno tudi bolje. V leru ima namreč svojo dušo, tisto nekaj posebne-

Do sedaj sem zavrnil že kar nekaj
projektov. Včasih gre za pomanjkanje
časa, spet drugič za slab scenarij, se je
pa že zgodilo, da projekta nisem sprejel, ker nisem začutil prave energije.
Film je zahteven projekt. Res izziv.
In z ekipo, ki dela na filmu, preživiš
ogromno časa. Če ni prave energije,
je potem to mukotrpno delo in tudi
na končnem izdelku je nemogoče potem videti presežek. In če so energije
prave, se tudi v finančnem delu najde
prostor za kompromise.
S kom pa bi si še želel delati?
Ne vem. Do sedaj sem imel res srečo,
da sem delal z dobrimi ljudmi in velikimi talenti. Morda je sreča, morda
naključje, kdove. Pred kratkim sem
vskočil v en res dober projekt namesto nekega Bolgara, saj sta Matevž
(Luzar), s katerim sem ravno delal, in
režiser, ki je iskal direktorja fotografije, sodelovala na nekem festivalu.
Ampak če me tudi tukaj res sprašuješ po znamenitih imenih, pa res ne
bi zavrnil Spielberga ali Woody Allena.
Ob začetku filmske zgodovine ni
bilo režiserjev, bil je človek s kamero. Potem se je ustoličil tisti, ki daje
navodila igralcem – režiser, kamerman pa je prevzel preostalo delo ...
Se strinjaš s to trditvijo?
Kdo se ne bi? (smeh)
Kaj pa igralke ter igralci? Kako
naporno je delati s samimi
kreativnimi, senzibilnimi, umetniškimi dušami? Morda tudi malo
nečimrnimi, če malce provociram..
Igralci so v osnovi narcisoidni. Dru-
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gače ne bi bili pred kamero. Radi
imajo pozornost, saj se drugače ne
bi odločili za ta poklic. Običajni ljudje
smo za kamero, tisti pred njo pa rabijo
svojo dozo pozornosti. Jim pa poklica,
ki ga opravljajo, ne zavidam prav nič.
V Sloveniji se snema večinoma med
gledališkimi počitnicami, saj nimamo
ravno velikega bazena kadra. Pa še to
ne gre vedno. Tako se pogosto zgodi,
da so čez dan pred kamero otožni, ko
snemamo takšno sceno, zvečer pa igrajo komedijo na odru. Padanje v vsa
ta različna čustvena stanja, da izpade
dovolj realno, je precej zahtevno. Pa
tudi, z nekaterimi je delati lažje kot z
drugimi. Res izjemna sta, na primer
Sonja Savić pa Milena Dravić … Čudoviti ženski in igralki.
Opazuješ svetlobo, ljudi, barve,
atmosfero …, če te malo citiram.
Kdaj je po tvoje svetloba v dnevu
najlepša? In kje na svetu – imaš v
glavi kakšno nepozabno čudovito
naravno kuliso?
Najlepša je tista svetloba, ki je nisi navajen. Tukaj pade tisti pregovor, da je
sosedova trava vedno bolj zelena …
(smeh). Pri nas, v tej geografski legi, je
svetloba najlepša zjutraj in proti večeru, ko so sence najkrajše, nizke. Skandinavci, ki so daleč od ekvatorja, imajo takšne sence skoraj skozi cel dan.
Od lokacij na svetu, kjer pa sem že
bil, pa je nepozabna res Nova Zelandija. Imel sem srečo, ko sem bil pri
enem dokumentarnem filmu asistent
kamere. Snemali smo na čudovitih lokacijah, plažah, res izjemne naravne
lepote in čudovita naravna svetloba.
Ja, so kotički na tej Zemlji, ki so izjemna kulisa v vseh pogledih.
Kakšne dneve imaš raje – sončne,
deževne, snežene …?
Vse. Prav vsak trenutek ima svoj čar.
Z leti se navadiš, da izkoristiš prednosti, ki ti jih ponuja sama lokacija in
dani trenutek vremena. Komu pa je
še nervoza prinesla kaj dobrega? Če
ne bo danes – bo pa jutri.
Čeprav … v spominu mi je pa ostal trenutek, ko sem med snemanjem moral na »ohlajanje«. Pa ne zaradi vremena. Pripravljali smo se na snemanje v
dnevni sobi in režiser izgine za nekaj
minut. Asistentka režije pride in reče,
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da snemamo sceno v kuhinji. V redu, vse premaknemo,
pripravimo kuhinjo, pride
režiser in reče, da snemamo
sceno v dnevni sobi. Tako
naelektreno vzdušje se je
vleklo, da sem precej glasno odšel, se pomiril z dobro
kremšnito in prišel nazaj.
Koliko pa snemaš v studiu
in koliko zunaj, v naravi? In
kaj ti je bolj pri srcu?
Nočna snemanja zunaj so
zanimiva. Tista v studiu pa
najbolj nadzorovana in tako
nam za kamero precej olajšajo delo. Je pa tudi res, da pri
snemanjih v studiu ni izgovorov in mora biti končni produkt narejen tako, kot je treba.
Pri snemanjih Gremo mi po svoje
smo imeli res zahtevno delo. V Bovcu
se vreme hitro spreminja, oblaki se
vrtinčijo, za nek kader, ki v filmu traja
nekje tri minute, pa snemamo približno tri ure. V tem času se tam zamenja
ne samo pozicija sonca, temveč celotna situacija – lahko se čisto pooblači
ali pa začne deževati. Pa tudi, če gre
samo za sence, ki jih delajo oblaki,
se ta nekonsistentnost na filmu vidi,
če je ne uredimo. Res, dolina Soče je
izjemno fotogenična, toda tudi zelo
neugodna za snemalce.
Bodo današnji mladi še poznali
klasično tehniko fotografije – torej film ali pa snemanje na filmski
trak? Ali je digitalna revolucija že
sedanjost? Sem opazila, da je na
Kickstarterju že naprava, ki tiska
fotografije direktno s telefona …
Osnove so enake. Se pa bojim, da
digitalna tehnika za vse v prihodnosti prinaša več kaosa. Mi, ki smo še
snemalni na trak, ki poznamo kolute
in filme, vemo, kako dragocen je material in seveda čas. Kako dobro se je
treba pripraviti na projekt. Digitalna
tehnika pa je potuha, češ, če ne bo
dobro, bomo pa popravili. No – ne bo
šlo tako lahko. Izgublja se čas in posledično tudi denar.
Katero priznanje ti pomeni največ
in zakaj?

Priznanje publike, brez dvoma. To,
da začutijo film, da padejo v zgodbe,
da jočejo, ploskajo, se smejijo. To je
največje priznanje, kar jih je.
Dotakniva se malo še reklam.
Malokdo od splošne javnosti verjetno ve, da stojiš tudi za reklamami Spar, pa Konzum, Big Bang,
Mercator, pekarna Grosuplje, Celeia, roletarstvo Medle in znamenita za Pivko – ti si zmagovalec, ti
greš v pečico. Pa za nekaterimi res
umetniškimi, pravimi mini zgodbami, kot sem omenila v uvodu.
Kako se takšno komercialno delo
razlikuje od umetniškega?
No, snemanja so kratka. Dan, dva, izjemoma tri, če gre za večje reklamne
zgodbe. Kaj naj rečem. Reklame so
dopolnitev in ker gre za res kratke
projekte, jih običajno ne zavrnem,
če sem prost. Medtem ko film, kot
sem rekel, ni izjema, da se zahvalim
za sodelovanje. Poleg tega sem imel
možnost sodelovati pri nekaterih res
odličnih reklamah, nanje sem lahko
upravičeno ponosen. Ampak takšnih
reklam je danes vse manj. Žal.
Slovenci smo pregovorno zelo zasebni glede denarja. Ampak dajva,
podriva tabuje. Se od umetnosti
dobro živi?
Se da, ja. Še posebej, če imaš dober
renome.
Ali se bolje živi od komercialnih
reklam?
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Tudi. Da se dostojno živeti tako samo
od reklam, kot tudi samo od umetnosti. Seveda to govorim za svoje področje ustvarjanja in dela, da ne bo
pomote. Je pa res, da pri reklamah ne
nosiš odgovornosti uspeha, si samo
izvajalec. Čeprav tudi tukaj jaz vedno

Simon zasebno in
osebno
Tvoj čas za oddih je: Kadar sem
doma, v Hrastniku. Je moj dom, a
tudi dopust, polnjenje baterij.
Najljubša igralka: Kaj pa vem …
Nimam ravno. Morda Beatrice
Dalle.
Največja lekcija v življenju: Nekje
junija, ob koncu četrtega letnika
srednje šole, so vsi sošolci pisali
prijavnice na fakultete. Jaz nisem
izpolnil nobenega formularja, saj
sem imel sprejemne izpite v Pragi
šele naslednje leto januarja. Vsi so
rekli, lepo tebi, pol leta boš užival.
Pa ni bilo tako. Skoraj vsak dan
sem se učil za sprejemne izpite.
Zgodovina filma, zgodovina umetnosti, optika, fotografska kemija …
Nikoli prej se nisem učil toliko kot
tistih šest mesecev. Dokazal sem
sam sebi, da če je volja in narejen
sistem, se lahko naredi marsikaj.
Še vedno tako menim.
Kaj najbolj ceniš pri sebi in kaj pri
drugih? Fair play.
Je kreativnost lahko povezana s

Upam, da ste skozi intervju začutili,
kako veliko je Simon že dosegel. Leta
2009 je Simon sicer prejel bronasto
priznanje naše občine za delo in uspehe na kulturnem področju. Prepričana sem, da bi glede na njegov
opus del moral dobiti najmanj zlatega, še bolje pa priznanje za častnega
občana naše občine. Res je, njegovi
dosežki niso udarna medijska novica
in za njegov uspeh ne moremo navija-
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povem, če menim, da kaj ne bo dobro videti kot končni produkt. Toda
odločitev vseeno ni moja. Skratka. So
eni in so drugi. In smo tisti, ki radi delamo oboje.
Kateri so pa novi projekti na obzorpedantnostjo? Sprašujem, ker
vem, da si izjemno natančen po
naravi. Ali red ne ubija kreativnosti? Priprave na delo morajo
biti natančne. Kreativnost se pojavi, ko nekaj ne gre po načrtu ali
ko izgubljaš nadzor. Dobrodošla
je pa tako med samimi pripravami
kot potem.
Pa neuresničene sanje? So? Morda Hollywood. Ampak najboljša
leta za snemalce in direktorje fotografije so tako nad 50 plus, tako
da imam še čas, uresničiti te sanje.
Kaj bi večkrat rad počel? Morda
bo v današnjem času tole zvenelo čudno, to da zadovoljen sem s
tem, kako živim. Morda edino, ko
je preveč dela, zapadem v prehud
tempo in me občasno kar precej
izčrpa. Ampak se trudim uravnovesiti tudi to razmerje med delom in nabiranjem novih idej.
Največja neumnost, ki si jo kdaj
naredil? Ta otroška prisrčna
neumnost se mi je sedaj pojavila
nekje v spominu in prišla na dan.
Kot otrok sem se dosti družil s
sosedom Andrejem. Velikokrat
sva se igrala z avtomobilčki. Fant-

ti kot na športnih tekmah. Za uspehe
ni kolajn in stopničk. Seznam del, kjer
je sodeloval, pa je daljši, kot ga uspemo objaviti na teh straneh. Takole
so med drugim zapisali v obrazložitvi
priznanja: »Čeprav je že zgodaj odšel
iz domačega kraja in kljub temu da je
postal v svetu znan in cenjen filmski
snemalec, je Simon Tanšek po duši in
srcu ostal Hrastničan. Z vsake poti, pa
naj bo še tako dolga, se vrne domov

ju?
Pred mano je ena nadaljevanka, drugo leto jeseni pa predvidoma film.
Scenarij mi je zelo všeč, govori o trgatvi in Bizeljskem, in snemanja se že
vnaprej veselim.
je pač ... Enkrat sva se odločila, da
jih nekaj prebarvava. Doma sem
našel neko staro barvo, prebarvala sva jih. Potem sva barvo sušila s
fenom za lase. Plastične šipe avtomobilčkov so se seveda stopile,
barva je bila povsod v kopalnici,
avtomobilčki uničeni. Posledic do
prihoda staršev iz službe pa žal
nisem mogel prikriti. ;)
Nikoli ne bi … Če bi se kam preselil, recimo, na drug konec Slovenije, nikoli ne bi spremenil zasavske
govorice. Zasavščina se mi zdi
super in sem nanjo ponosen, pa
še vsi vedo, od kod prihajam. Tudi
ko imam na akademiji predavanja,
govorim »po domače«.
Kaj bi še povedal sokrajanom,
pa te nisem vprašala? Velikokrat
slišim Hrastničane »jamrati«,
da se pri nas nič ne dogaja. Pa
temu sploh ni tako. V Hrastniku
je ogromno kulturnih, športnih,
družabnih in ostalih prireditev.
Največkrat je obisk brezplačen.
Zbrati je potrebno le voljo, se dvigniti s kavča, zapustiti »ljubljen«
televizor in internet ter iti med
sokrajane. Človek je socialno bitje,
ki rabi sočloveka.

Beremo z Zmajevo luknjo
Prihaja december. Tisti mesec v letu,
ko smo praznično razpoloženi in
dolge večere namenimo stvarem, ki
nas razveselijo ter bogatijo. In zakaj
ne bi v kakšnem od teh večerov v
roke vzeli tudi knjige? Za sprostitev,
premislek ali pa se poglobimo v eno
izmed tistih, ob katerih se sprašujemo. Mar nimajo nekatere knjige v sebi
nekaj preroškega? In čeprav so včasih
pozabljene ali pa so bile v času, ko so
bile napisane, tako drugačne, da niso
požele veliko zanimanja.
Alamut je roman slovenskega pisatelja Vladimirja Bartola, ki je preveden v
številne tuje jezike. Čeprav je izšel že
leta 1938, je postal prava knjižna uspešnica šele po letu 2001, ko je svet
doživel dejavu dogajanja, kot ga opi-

V nedeljo, 15. novembra, so članice
ženskega pevskega zbora KUD Svoboda Dol pripravile svoj letni koncert
v kinodvorani na Dolu. Zbor, ki deluje
neprekinjeno že od aprila leta 1979,
že četrto leto uspešno vodi Simona
Weber Goljuf. Pod njeno taktirko poje
trenutno dvaindvajset pevk.
V prvem delu večera so zapele tri
narodne pesmi, sledil je nastop
vrhunske pianistke Tjaše Šketako,
ki je prav tako zaigrala tri radožive
skladbe, za katere je sama napisala

Roman Zoya, ameriške pisateljice
Danielle Steel, pripoveduje o času
oktobrske revolucije, Romanovih ter
ključnih dogodkih, ki segajo od St.
Petersburga, Pariza in New Yorka
v 20. stoletju. Mlado kneginjo Zoyo
lahko spremljate na begu iz Rusije,
spoznate Pariz, blišč in bedo Amerike
ter se z njo podate na pot poguma,
upanja in ljubezni.

Knjiga je lahko v teh prazničnih dneh
tudi lepo darilo, zato vam knjige, ki
ste jih izbrali pri nas, brezplačno zavijemo za izbrano priložnost. Pridite
in pobrskajte v Zmajevi luknji na Dolu.
			

Lucija Štaut

Letni koncert ŽPZ
KUD Svoboda Dol

aranžmaje.
Sledile so
zborovske
pesmi
v
d r u g i h
jezikih – dalmatinskem,
italijanskem, angleškem in afriškem –
končale pa so pri slovenskih zelenih
melodijah. Spremljala sta jih Dejan
Jakšič na klavirju in Luka Jeraj na bobnu pri afriški pesmi. Mojca Denovnik
pa je s solo vložki dobila posebno
dolg aplavz pri pesmi Molitva.

Člani instrumentalnega tria KUD
Veter, ki jih vodi neumorni Slobodan Filipovič, so nadgradili večer
s Čardašem, Tiko tiko in Avsenikovo
Na Golici. Priredbe bratov Avsenik
so se lotile tudi pevke. Še posebej so
navdušile z njuno skladbo Poredna
polka, ki sestoji iz samih zlogov. Žiga
in Slobodan pa sta jih
spremljala pri zadnjih
dveh pesmih – Tam
kjer murke cveto in
Tri planike.
Koncert so pevke
ponovile 20. novembra v DD Hrastnik, kjer so se jim
pridružili tudi člani
Stiškega
kvarteta,
stari prijatelji ŽPZ
Svobode Dol.

k svojim domačim, svojim prijateljem
in svojemu Foto klubu Hrastnik, kjer
kljub mnogim obveznostim uspešno
opravlja naloge tajnika društva.« Ob
vsem tem pa ostaja skromen. In z
resnično veliko ljubeznijo do kraja, ki
mu pravi dom.
Mojca Lavrič

		

Foto: Simon Tanšek, osebni arhiv
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suje Bartol. Zgodba, postavljena v 11.
stoletje, pripoveduje o vojakih, ki jim
je naročeno, naj za izpolnitev ukazov
žrtvujejo vse, tudi lastno življenje. Potopite se v svet perzijske trdnjave Alamut, nebes, rajskih deklic ter odkrijte
pomen nauka, ki pravi: »Nič ni resnično, vse je dovoljeno.«

Mlada Sarajevčanka Zlata Filipović na začetku
svojega dnevnika opisuje
čisto vsakdanje otroštvo,
ki ga je preživljala v Sarajevu. Hodila je v šolo, igrala klavir, smučala na
Jahorini ter se družila s prijateljicami.
Kmalu pa njen dnevnik postane zapis
o obleganem Sarajevu v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Knjiga Zlatin
dnevnik je primerna tudi za mlade
bralce, saj je njena pripoved kljub
okoliščinam še vedno prepletena z
zanimanji in sanjami vsakega najstnika.
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Steber rudarske tradicije
Pred tedni se je kot blisk po Zasavju
razširila vest o snemanju filma Rudar. Na veliko presenečenje in hkrati veselje so povabilo na snemanje
prejeli tudi člani in članice Rudarske
godbe Hrastnik. Več kot trideset godbenikov in godbenic se je snemanja

filma udeležilo v nedeljo, 22. novembra. Na železniški postaji v Zidanem
Mostu so dobre štiri ure snemali
kadre za film. Film bo predstavljal
svojevrsten poklon rudarjem, rudarski dediščini in rudarjenju na sploh.
Steber te tradicije pa je tudi Rudarska
godba Hrastnik.
Več kot dvesto let je rod za rodom kopal zasavski premog ter
s tem podpiral zasavsko in slovensko energetiko. V senci težke
industrije in borbi za boljše življenje so si prebivalci regije kljub
težkim pogojem uspeli ustvariti
dostojno življenje, hkrati pa so
uspeli ustvarjati bogato kulturno življenje in delovanje.
V Hrastniku je tako uradno leta
1853 zaživela Rudarska godba
Hrastnik. To kulturno društvo
v Zasavju predstavlja najdaljšo
tradicijo organiziranega delovanja, saj je v letu 2013 praznovala 160 let neprekinjenega
delovanja. Z zaprtjem RTH in
TET so se za zasavske delavce,
prebivalce in tudi za kulturna
društva začeli težki časi. Zvoki Rudarske godbe Hrastnik,
ki so nekoč v daljni preteklosti
prebivalcem pomenili tolažbo

in spodbudo v boju za
preživetje, so zopet v tej
funkciji.

Predsednik Jurij Bantan
je povedal, da se je godba znašla
v težkem finančnem položaju, saj
sredstva za delovanje društva pridobivajo na razpisih, kar pa ne zadošča
za normalno delovanje. Ker so tudi
sponzorska sredstva negotova, so se
odločili, da poskušajo zapolniti finančno vrzel s članarinami podpornih članov. »Vabimo vse tiste, ki imajo čut
do kulturne dediščine, ki radi slišijo
godbo in se zavedajo, da lahko z majhnim prispevkom omogočijo nadaljnjo kvalitetno delo godbenikov.«
Letna članarina znaša 20 €, plača
se lahko v enkratnem znesku ali pa
mesečno. In ker pravijo, da tisti, ki
nekaj da, tudi nekaj dobi. Godbeniki
in godbenice bodo vsem podpornim
članom omogočili brezplačne obiske
njihovih koncertov. Bantan je ob tem
poudaril, da se bodo sredstva, zbrana
s podpornim članstvom, namenjala
izključno za nakup novih instrumentov, uniform in izobraževanj mladih.
Hkrati pa dodal: »Ne moremo dopustiti, da naša godba usahne po 163 letih. Želimo si, da bi še dolgo odmevali
zvoki rudarske godbe doma in širom
sveta.«
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sorja Glasbene šole Hrastnik, Andreja
Ravnikar in Dejan Jakšič.
Razstava je bila v galeriji na ogled do
11. novembra, od začetka decembra

Prifarski muzikanti, naši stari znanci, so pripeljali letos v Hrastnik tudi
svoje glasbene prijatelje. Trideset je
bilo vseh skupaj. Dvorano delavskega doma so zato zamenjali s športno
dvorano. Nekaj intimnosti se je sicer
izgubilo, lahko pa je prišlo na koncert
več njihovih občudovalcev. Dopolnjevali so jih Nuška Drašček, Lidija Kodrič, Tomaž Domicelj, a cappella kvintet Bassless, Miha Gorše, Big Band
Grosuplje pod vodstvom Klemena
Kotarja in nekdanji člani AFS France
Marolt.
Letošnji koncert so poimenovali Pesmi naše mladosti, kar je bilo tehnično precej zahtevno. Kako ustreči
vsem muzikantom, ko pa je med njimi
razpon več kot trideset let – od 30
do 65? Pa so našim Prifarcem gostje
izpolnili vse želje. Večno zelena Lidija Kodrič in Tomaž Domicelj sta jim
zapela nekaj svojih pesmi, ki so jih

znali na pamet tudi obiskovalci.
Da ne govorimo o Nuški Drašček iz
sosednjih Radeč, za katero mnogi
trdijo, da je njihova najljubša pevka.
Njihov glasbeni prijatelj je tudi Miha
Gorše, ki ga poznamo po sodelovanju na Emi kot avtorja in kot spremljevalnega vokalista. Tokrat je v ozadju
igral tolkala in bas kitaro. Navdušila
sta tudi Jernej Pečak in Brane Počkar,
ki sta zaigrala in zapela rezijansko pesem; pod odrom pa so na njuno glasbo plesali nekdanji člani AFS France
Marolt. Člani Big Banda Grosuplje
pod vodstvom Klemena Kotarja pa jih
spremljajo že nekaj let.
Pesmi naše mladosti so lahko predlagali tudi obiskovalci v dvorani, kar je
omogočila spretna povezovalka Tina
Južnič, hči Valentina Južniča, člana Prifarcev. Ena izmed obiskovalk si je na
primer zaželela, da ji zapojejo Hrast-

UP

Foto klub Hrastnik- portret
Člani Foto kluba Hrastnik so 28. oktobra v hrastniški galeriji Delavskega
doma Hrastnik pripravili otvoritev
skupinske fotografske razstave. Zadnja leta so fotografirali predvsem
zasavsko industrijsko
dediščino, tokrat pa so
se odločili za nekaj čisto drugačnega: lotili so
se teme portreta. 18
avtorjev se je predstavilo z 31 deli. Za uvod
je tajnik kluba Simon
Tanšek povedal nekaj
zakonitosti pri fotografiranju portreta, s kulturnim programom sta
večer popestrila profe-

Prifarski muzikanti v Hrastniku
niško deklico. Tina je dobro vedela,
da je Prifarci ne poznajo, a se je hitro znašla: »Ji je ime Matilda?!« In so
ji zapeli Ma ma matildo … Mogoče se
bodo pa do naslednjega leta naučili
hrastniško pesem Cigo, ki bi jim po
svoji značilni melodiji zelo ustrezala.
Nekaj besed namenimo še najmlajši skupini po letih, članom skupine
Bassless. Skupino so ustanovili šele
pred dvema letoma, a so že zelo
prepoznavni tudi zaradi sodelovanja
v oddaji Slovenija ima talent, kjer so
prišli do polfinala. Čeprav a capella
zasedbe nimajo instrumentov, pa
pevci zvoke instrumentov ustvarijo
z lastnimi glasovi. Lepo bi jih bilo še
kdaj srečati na našem teritoriju. Ime
imajo sicer tuje, a svoj jezik spoštujejo in radi pojejo tudi v slovenskem
jeziku.
Zaključili bomo seveda s Prifarskimi
muzikanti, ki imajo za seboj že 27 uspešnih let. Mitjo Ferenca je na koncu
povezovalka prepričala, da je zapel
nežno pesem Elvisa Presleyja Love
Me Tender, brez Mlinarce pa tudi ni
šlo. Prifarce sestavljajo: ustanovitelja skupine Martin Marinč in Valentin
Južnič iz Fare, oče in sin Toni in Uroš
Obranovič iz Kočevja in Jernej Pečak,
Brane Počkar in Mitja Ferenc iz Ljubljane.
Fanči Moljk

pa si jo bo mogoče ogledati v prostorih Zdravstvenega doma Hrastnik,
kjer člani fotografskega kluba redno
razstavljajo.
				
ST

Bralna značka za odrasle
Dan slovenskih splošnih knjižnic 2015
so v Hrastniku proslavili že v četrtek,
19. novembra, ko so imeli zaključek
bralne značke za odrasle Hrastničani
beremo. Direktorica Mateja Planko je
pozdravila obiskovalce in namenila
nekaj besed bralni kulturi in pomenu
branja za posameznike.
V projektu je od aprila do novembra
sodelovalo 54 članov knjižnice, uspešno pa jih je zaključilo 39 – 3 moški
in 36 žensk. Za uspešno zaključeno
bralno značko je moral vsak prebrati
sedem knjig s priporočilnega seznama in eno pesniško zbirko po izbiri.
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Gost večera bil Roman Kukovič, televizijski novinar, avtor dokumentarnih
filmov in pisatelj. Večer je začel z
zgodovino knjige, osvetlil pa je 18.
in 19. stoletje, ko so se rojevali bralni krožki in vzbujali veselje
do branja. Dotaknil se je tudi
Zasavja, kjer je Trboveljska
premogokopna
družba
namenjala denar za knjige,
omenil je tudi Ano Dimnik,
saj je bila prva knjižnica prav
v njeni gostilni Dimnik.

lih. Njegov zadnji roman Škržati iz lavande so za darilo prejeli bralci, ki so
uspešno opravili bralno značko.
			

Fanči Moljk

Spregovoril je še o pisateljskih
začetkih in svojih knjižnih de-
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Župani slovenskih občin so 16. novembra v Državnem zboru protestirali ob sprejemanju zakona, ki vsakoletno določa izhodiščno vrednost
za financiranje slovenskih občin, t. i.
povprečnino. Protesta se je udeležil
tudi župan Občine Hrastnik Miran
Jerič. Župani s protestom niso uspeli,
saj so poslanci izglasovali povprečnino v višini 522 evrov. Predstavniki

občin so
ocenili,
da je 536
evrov najnižja vsota, ki jim omogoča preživetje.

PROTEST ŽUPANOV V PARLAMENTU

Ker vlada z občinami ni dosegla
dogovora o višini povprečnine, je
Državni svet izglasoval veto na Zakon

o izvrševanju proračunov RS in tako
žogico vrnil nazaj v parlament. Oglasil se je tudi predsednik Računskega
sodišča, Tomaž Vesel, ki je opozoril,
da pri pogajanjih o financiranju občin
ni smiselnosti in da sistem ne upošteva socialnih razlik.

Kako se določajo proračuni občin?
Temeljni zakon, ki določa pravila porabe javnih sredstev v občinah, je
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin pa je tisti, ki določa
način izračuna občinskih proračunov
oziroma tako imenovane primerne
porabe občin ter naloge, katerih
stroški se upoštevajo za ugotovitev
primerne porabe občine. Po določilih zakona se upoštevajo tiste naloge,
ki jih mora občina upravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z
zakoni, ter se nanašajo na:

naravnimi in drugimi nesrečami,
5. prostorske ureditve občinskega
pomena, varstvo okolja in ohranjanje
narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih
stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter
opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa
tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih
z zakonom.

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
predšolske vzgoje,
osnovne šole in športa,
primarnega zdravstvenega varstva
in zdravstvenega zavarovanja,
socialnega varstva,
kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti
prometa na občinskih cestah,
4. požarno varstvo ter varstvo pred

Žal način določitve proračunov oziroma predpisana metodologija ni
odraz dejanskih zakonskih potreb in
nalog v občinah, še posebej v tistih, ki
niso velike po površini in dolžini cest,
imajo pa lahko strnjeno naseljena
območja s številnim prebivalstvom in
slabo socialno strukturo ljudi.
Državni zbor je tisti, ki z zakonom
določi osnovo za določitev občinskih
proračunov, in sicer z določitvijo t.
i. povprečnine na prebivalca. Ta se
pomnoži z številom prebivalcev v

občini in t. i. korekcijskim faktorjem,
ki v sebi skriva tako velike razlike med
občinami. Ravno ta faktor pa je tisti, ki
poskrbi za velike razlike v delitvi sredstev med občinami in s tem določitvijo proračuna na prebivalca občine.
Samo na račun korekcijskega faktorja bo Občina Hrastnik, ki ima
faktor nižji od 1, v letih od 2007, ko
je bil spremenjen zakon, do leta
2016 izgubila skoraj 4 milijone evrov (do povprečne vrednosti 1 za
Slovenijo kot celoto).
Korekcijski faktor se v Sloveniji giblje
od 0,85 pri Mestni občini Ljubljana,
pa tja do 2,4 pri Občini Solčava, kar
pomeni, da je izguba sredstev še večja. Občina Hrastnik ima v primerjavi s sosednjimi občinami – z izjemo
občine Trbovlje, ki je v še slabšem
položaju – najslabši korekcijski faktor
za leto 2015, kar sledi iz tabele:

Korekcijski faktor

Preračunana
povpr./preb.

Hrastnik

0,932248

486,633

100,000

Trbovlje

0,891477

465,351

95,63

Zagorje

1,033784

539,635

110,89

Radeče

1,028037

536,635

110,28

Litija

1,133110

591,483

121,55

Laško

1,139271

594,699

122,21

Sevnica

1,206660

629,877

129,44

Slovenija

1,000000

522,000

107,27

Občine
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PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK
To pa pomeni, da je njen proračun
na prebivalca že v izhodišču manjši
in ima s tem slabše možnosti za financiranje zakonskih nalog in investicijskih projektov, prav tako takšen
način določanja proračuna ni odraz
dejanskih potreb in problemov občin
v Sloveniji.
Tako bo povprečnina na prebivalca Hrastnika za leto 2016 znašala samo 486,63 evrov in ne 522,00
evrov, kot je sprejel parlament in
bo v primerjavi z večino sosednjih
občin manjša od 10 do 30 %.
Hkrati se tudi izhodiščna povprečni-

Ker je bila izhodiščna povprečnina
v preteklih letih višja in so bila razpoložljiva tudi evropska nepovratna sredstva, te razlike niso bile tako
očitne. Danes, ko še ne vemo, kakšne bodo možnosti pridobivanja
nepovratnih evropskih sredstev v
naslednji finančni perspektivi, hkrati
pa so pritiski na občinske proračune
vse večji, tako pri zagotavljanju pravic občanov, kot tudi s strani uporabnikov proračunskih sredstev, so te

razlike med občinami vse bolj očitne
in tudi neupravičene.
Dodatno financiranje nalog v občini
otežuje še zmanjševanje števila prebivalcev, kar tudi znižuje proračun.
Zato so v Občini Hrastnik prepričani,
da je čas, da Ministrstvo za finance in
Vlada RS poskrbita za pravičnejšo prerazporeditev razpoložljivih sredstev
med občinami in zagotovita, da bo
določitev višine proračuna odraz zakonskih pravic in potreb prebivalstva
in ne političnih moči nekaterih, ki so
uveljavili takšno metodologijo predvsem v korist svojih občin.

PODPISANA POGODBA ZA NOVO AVTOLESTEV
Hrastniški in trboveljski gasilci bodo
predvidoma že v poletnih mesecih
lažje reševali in gasili ob morebitnih
intervencijah na višini oziroma globini. Župan Občine Hrastnik Miran Jerič,
trboveljska županja Jasna Gabrič ter
predstavnik dobavitelja družbe Echelles Riffaud iz Francije so namreč 18.
novembra podpisali pogodbo za dobavo gasilskega vozila za gašenje in

reševanje z višin, ki bo dobavljeno
najkasneje v devetih mesecev.
Francoska družba je bila izbrana na
podlagi javnega razpisa, vrednost vozila je slabih 650 tisoč evrov (vključno
z DDV), v ceno pa je vključeno tudi
servisno vzdrževanje za nadgradnjo
za dobo dvanajst let. 214 tisoč evrov
sta občini pridobili na javnem raz-

računov.

pisu Uprave za zaščito in
reševanje, preostanek pa
bosta krili iz občinskih pro-

Gasilsko vozilo bo na podvozju Mercedes Atego 1530, na njem pa bo
nameščena avtomatska lestev, ki
bo omogočala varno delo na višini
od -5 m do 32,5 m. Vozilu okretnost
omogoča kratka medosna razdalja (3.560 mm), saj bo polmer kroga
obračanja vozila le 7,68 m. Na zadnjem lestveniku bo nameščena tudi
košara z nosilnostjo
430 kg, ki bo omogočala reševanje ljudi, dvigovanje bremen, gašenje
stavb, nudila razsvetljavo kraja nesreče …
Po dobavi bo dobavitelj
izvedel usposabljanje
za uporabnike vozila,
in sicer za zaposlene
v Gasilskem zavodu
Trbovlje, kjer bo novo
vozilo dobilo svoje
parkirno mesto. Gasilci
obeh gasilskih zvez so
izjemno zadovoljni, saj
bodo z novo avtolestvijo intervencije bolj
učinkovite, hkrati pa so
dokazali tudi složnost
in dobro medsebojno
sodelovanje.

Občine v primerjavi z
Občino Hrastnik
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na, ki jo določi Državni zbor Republike Slovenije, iz leta v leto zmanjšuje.
Tako je bila še leta 2011 554,50 EVR/
prebivalca, v letu 2015 pa 522,00 EVR.

Rok Jenko
Foto: Arhiv GZ Hrastnik
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KLUBSKI MARATON 2015

PRENOVLJENA ŽIČNICA NA KALU
Po mesecu in pol so se 14.
novembra končala investicijsko-vzdrževalna dela na
žičniških napravah smučišča
Rajska dolina na Kalu. Dela
so opravili delavci RTC Krvavec pod vodstvom Bojana
Pergarja, veliko truda pa je
bilo vloženega tudi s strani
članov Smučarskega društva
Hrastnik: Ivana Potrate, Maksimiljana Laznika in bratov
Zupančič – Bojana in Egona.
Vrednost opravljenih del
znaša dobrih 18 tisoč evrov.
Sredstva v višini 8.000,00
EUR so bila zagotovljena v
občinskem proračunu, ostala sredstva pa so zagotovili
donatorji.
Na žičniških napravah so
bila izvršena dela na jeklenih
konstrukcijah,
zamenjava
vseh sornikov baterij, menjava sornika povratnega kolesa, menjava osi reduktorja
pogonskega kolesa, menjava osi napenjalnega sistema,
menjava napajalne jeklenice,
sanacija betonske konstrukcije temeljev stebrov, prip-

ZIMSKA SLUŽBA

Za vsa opravljena dela je izvajalec pridobil oz. izdelal
vsa potrebna poročila za
tehnični pregled in izpolnjevanje pogojev za pridobitev
obratovalnega
dovoljenja
v skladu z določili Pravilnika o posebnih pregledih na
žičniških napravah. Vsa večja
dela na posameznih linijah
so opravljena za dobo 15 let,
nekaj del pa bo potrebno
ponovno opraviti po preteku
5 let.

Telefonski številki dežurne službe:

Skladno z izvedbenim programom
zimske službe za sezono 2015/2016
družba KSP, d. d.
Hrastnik, na svojem območju vzdržuje
lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste v skupni dolžini dobrih

december 2015

Pred začetkom turneje jih radijci preizkusijo še v živem radijskem nastopu
v studiu Radia Študent. Vsaka od skupin posname dva posnetka, ki skupno izideta jeseni na kompilacijski
zgoščenki.

Predvideva se, da bo obratovalno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici decembra. S tem bo smučišče
pripravljeno na pričetek
nove smučarske sezone.
Upamo, da nam bo zima
prinesla obilico snega za kakovostno pripravo smučišča
v Rajski dolini, vsem ljubiteljem smučanja iz Hrastnika in
drugod pa dobro smuko.

V Občini Hrastnik so na sneg na
cestah že pripravljeni. Vzdrževanje
občinskih cest izvajata družbi AGM
Nemec, d. o. o., in KSP, d. d. Hrastnik,
kar je urejeno s koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest v Občini Hrastnik.
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Mladinski center Hrastnik je na Dolu
pri Hrastniku 30. oktobra gostil
Klubski maraton, v sklopu katerega
sta se predstavili glasbeni skupini
HAY iz Zasavja in Meduzalem s Primorske. Klubski maraton, ki ga organizira Radio Študent iz Ljubljane, letos že petnajstič organizira glasbeno
karavano, ki mlade in neuveljavljene
skupine popelje širom Slovenije.

rava varnostnega poročila in
analize opravljenih del.

Pester program za
najmlajše so letos
med krompirjevimi
počitnicami pripravili Občinska zveza
prijateljev
Mladine
Hrastnik
(OZPM),
Mladinski center in
KS Steklarna. Z različnimi ustvarjalnimi
delavnicami želijo v
sklopu sprejetega programa dejavnosti za otroke in mladino v KS Steklarna postopoma pričeti izvajati aktivnosti za vključevanje otrok in mladine v
življenje in delo KS Steklarna. SpreAGM Nemec, d. o. o.: 031/834-848
KSP, d. d. Hrastnik: 041/706-731

38 km ter dobrih 6 km pločnikov, 455
m2 avtobusnih postajališč, 18.460
m2 parkirišč.
Družba AGM Nemec, d. o. o., pa na
svojem območju vzdržuje ceste in v
skupni dolžini dobrih 100 km ter 6
km pločnikov, 1.105 m2 avtobusnih
postajališč in 3.950 m2 parkirišč.
Ročno čiščenje snega in posipanje
javnih površin izvaja KSP, d. d. Hrastnik, na podlagi koncesijske pogodbe
o izvajanju gospodarskih javnih služb
v Občini Hrastnik. Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja občinskih cest

izvajajo strokovne službe Občine
Hrastnik in Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Zasavje v skladu s svojimi
pooblastili.
Družba KSP, d. d. Hrastnik, vzdržuje
javne površine Krajevne skupnosti Rudnik, Steklarna (razen naselja
Podkraj), Prapretno in Krnice - Šavna Peč. Družba AGM Nemec, d. o. o.,
pa površine v Krajevni skupnosti Dol,
Čeče, Turje, Kovk, Podkraj, Marno in
Steklarna v naselju Podkraj.

HRASTOV LIST ŠT. 14

Mladinski center
Hrastnik
se je tudi letos
odločil, da bo
podprl mlade
neuveljavljene
skupine in s
tem
podprl
širino
glasbenega nabora in tako širil
vsestransko
kulturo, ki se
težko upira mainstream popularni
hiperprodukciji. Alternativna glasba,
ki ima svoj izbrani krog poslušalcev
in ostaja družbeno kritična v svoji
osnovi, kljub vsemu potrebuje odziv

HRASTOV LIST ŠT. 14

			

MCH

KROMPIRJEVE POČITNICE
jeti program
dejavnosti
za
otroke
sovpada tudi
z
delovanjem kmečke
tržnice
ob
sobotah pred VDO Podkraj. Otroci
so bili navdušeni tudi nad ogledom
steklarne.

ustvarjali, obiskali kino, bazen in
večnamenski družbeni objekt v Podkraju. Mladinski center pa se je letos
odločil za drugačen pristop. Namesto da bi na druženje in ustvarjanje
vabili otroke v svoj center, so jih raje
obiskali po različnih delih občine. Jesensko ustvarjanje so tako izvajali v
KS Steklarna, KS Čeče, KS Turje in v
Zmajevi luknji na Dolu.

OZPM je pripravila pester program
čez cel počitniški teden. Otroci so

				

POHOD ČLANOV OOZSČ HRASTNIK
Z VOJAŠKIMI AKTIVNOSTMI
10. oktobra je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik
(OZSČH) organiziralo pohod od
Hrastnika do Čeč, na katerem so se
udeleženci preizkusili tudi v nekaterih vojaških veščinah. Aktivnost ni
imela tekmovalnega značaja, ampak
so udeleženci lahko preverili svojo
fizično kondicijo, obnovili nekatera
vojaška znanja in se medsebojno
družili. Kljub hladnemu in oblačnemu
vremenu so se pohoda udeležili
tudi nekateri družinski člani pripad-

publike oz. prostor, v katerem se lahko predstavi in posreduje svoje sporočilo.

nikov organizacije.
Vodja aktivnosti je bil David Srebotnik.
Sekretar združenja je vse udeležence
razdelil v pet pohodnih patrulj in vodjem patrulj dal pohodne dokumente
(topografsko karto z vrisano traso pohoda in vprašalnik za pisanje odgovorov na delovnih točkah). Trasa pohoda je potekala od bivšega Sijaja do
zaselka Oreševje, mimo strelišča na
Ojstrem, po zahodni strmini Žrebljevega hriba do prelaza Ostenk, potem

JM

pa po slemenski cesti do Katarine
(gasilski dom), kjer je bil cilj pohoda.
Na trasi pohoda je bilo organiziranih sedem delovnih točk, kjer so
se udeleženci preizkusli v točnosti
metanja ročne bombe v cilj, obnovili
znanje o ročni busoli, vsaka patrulja
pa je morala s pomočjo podanega azimuta najti tudi štiri objekte v naravi.
V gasilskem domu Čeče so opravili
naloge o topografski karti in njeni
uporabi, taktičnih znakih, streljali so z
zračno puško ter se seznanili z orožjem pištola Glock, 17 kal. 9 mm, in
puška M48, kal. 7,9 mm).
		
Jani Zore
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DOBRI REZULTATI PROJEKTA STAREJŠI ZA STAREJŠE

Septembra je
minilo osem
let, odkar v
Hrastniku pod
okriljem Društva upokojencev izvajamo projekt Starejši za starejše za
boljšo kakovost življenja doma. Kar
nekaj nas je, ki v projektu sodelujemo od začetka. Prvotno zasedbo so
okrnile družinske razmere, bolezen,
pa tudi smrti. Uspelo nam je pridobiti
nekaj novih, mlajših prostovoljk, tako
da se naše število suče med 15 in
20. Je pa med nami, žal, le en prostovoljec. Tudi letos smo s svojim delom
zadovoljni. Do sedaj smo zastavljeni
načrt močno presegli. Opravljenih je
bilo 1636 obiskov in v ta namen evidentiranih 1921 prosotovljnih ur.
Med pomoči potrebne, ki so vključeni v projekt, smo v desetih mesecih
razdelili 414 prehrambenih paketov
RK. Za popestiritev programa, saj se
tudi senjorji radi družimo in poveselimo, vsako leto dvakrat pripravimo
prireditev v naši knjižnici.

bližajočimi prazniki zažela vse dobro,
župan Miran Jerič in predsednik DU
Franjo Krsnik. Z glasbenimi točkami
so se predstavili učenci Glasbene
šole Hrastnik, ki so nam zaigrali na
hramoniko, flavto in flavtico. Učenci
dramsko-lutkovnega krožka OŠ NHR
so nas s prisrčno odigrano zgodbico O dveh ježkih navdušili in spomnili, kako pomembna so dobra dela,
prijateljstvo in dobro srce. Prijetno
in kar težko obsedeti pri miru je bilo
spremljati plesni nastop plesne skupine učenk OŠ NHR. Že drugič je naš
program popestril mešani pevski

zbor Dobrna iz Trbovelj, s katerimi
smo na koncu vsi skupaj zapeli tisto
lepo Slakovo, V dolini tihi.
Res je, kot je ob koncu povedala naša
koordinatorka Branka Roglič: »Sreča
v življenju je sestavljena iz majhnih
stvari in vse so zastonj: nasmeh, objem, prijazen pogled, pohvala, lepa
beseda …« Vse to, spoštovani senjorji, vključeni v naš projekt, bomo prostovoljke in prostovoljec še naprej z
največjim veseljem delili z vami.
Joži Umek

ELEKTRONSKI RECEPTI TUDI V HRASTNIKU
Tisti, ki ste v zadnjem času obiskali zdravnika, posledično pa tudi
lekarno, ste lahko ugotovili, da
zdravila niste dobili napisana na
papirnat recept, marveč so recept
v elektronski obliki poslali kar v
lekarno. eRecept je ena prvih vpeljanih novosti, s katero smo uspeli
doseči večjo preglednost in varnost na področju predpisovanja
zdravil. Deluje v okviru projekta
eZdravje, čigar končni rezultat je
brezpapirno poslovanje zdravstvenega sistema. eRecept prinaša
veliko prednosti tako zdravnikom
kot pacientom.
Prednosti prvih so vsekakor enostavnejše in bolj zanesljivo predpisovajne zdravil. Prednosti pacienta izhajajo iz prednosti, ki jih sistem omogoča
zdravniku. Ena od novosti je, da lahko
pacient zdravilo prevzame v katerikoli
lekarni. V sklopu eZdravja deluje tudi
spletni portal zVem, s katerim pacient
lahko doma pregleduje status vseh
svojih receptov.

Začetek našega drugega letošnjega
srečanja je bil posvečen rudarjenju.
Matej je v pravem zasavskem dialektu predstavil Frpruh, Eli pa Punco iz
šohta. Obe pesmi sta objavljeni v
knjigi Šlemunga, avtorjev Vlada Garantinija, Nandeta Razborška in Vlada Poredoša. Lepo je bilo prisluhniti tudi pesmima Orlekov Na Kum in
zelo aktualni, Adijo knapi. Vse zbrane
sta tudi tokrat nagovorila, in jim pred

Študentska organizacija Hrastnik je
7. novembra dobila novo vodstvo.
Klub bo odslej deloval pod okriljem

REGIJSKI DOGODEK MLADINSKEGA SEKTORJA
Tako pri sprejemanju informacij,
kot tudi pri njihovem podajanju, kar
krepi njihove kompetence aktivnega državljanstva. Kot novinarji mladi
vstopajo v redne stike z odločevalci,
kar je izjemno pomembno za njihovo
vključenost. S Hrastovim listom uspešno ohranjajo tradicionalne vrednote, medgeneracijsko povezanost in
sodelovanje.

Mladi se z delom pri lokalnem časopisu oblikujejo v kritične medijske
subjekte, ki znajo ločiti zrnje od plev.

Na dogodku je spregovoril tudi župan
Občine Hrastnik Miran Jerič. Povedal je, da se zavedajo pomembnosti
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vključitve mladih v izdelavo strategij in tega se držijo, saj, kot pravi, je
»mladinska politika zaveza in odgovornost«. Poudaril je prepotrebno resorsko povezovanje in kompleksnost
področja mladih v Sloveniji.
V drugem delu dogodka so s pomočjo
strukturiranega dialoga s predstavniki vlade izpostavili temo zaposlovanja
mladih in socialnega podjetništva.
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predsednika Žige
Kovača,
študenta
tretjega letnika analitske sociologije v
Ljubljani, in podpredsednika Jerneja
Peklarja, študenta 1. letnika magis-

terija v Mariboru.
Še naprej bo v klubu aktivna tudi dijaška sekcija, ki jo vodi Žan Jazbec.
Izvoljeno vodstvo že pripravlja nove
projekte. Ta teden je ob svetovnem
dnevu AIDS-a ekipa članov
ŠOHT-a pomagala ozaveščati mimoidoče o tej zahrbtni
bolezni. Trenutno najbolj aktualen pa je največji prednovoletni elektronski dogodek
v Zasavju z imenom SCUF, na
katerem pričakujejo ogromno mladih, željnih dobre
družbe in zabave. Februarja
se odpravljajo na smučanje, v
pripravi so tudi drugi načrti za
prihodnje leto, katerih glavni
cilj bo odpreti vrata širšemu
krogu mladih ter jih povabiti k aktivnemu sodelovanju in
druženju.
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Kaja Mejač

Za paciente, še posebej
starejše, je verjetno nenavaden občutek, ko v roke
ne dobijo fizičnega recepta, občutili pa so lahko

NOVO VODSTVO KLUBA ŠOHT

14. oktobra se je v Trbovljah odvijal 6. regijski
dogodek, ki ga na pobudo Urada RS za mladino
organizira Mladinski svet Slovenije
v sodelovanju z Mladinsko mrežo
MaMa in zavodom Movit. V prvem
delu prireditve so se predstavili
mladi s primeri dobrih mladinskih
praks znotraj regije. Mladinski center
Hrastnik je kot primer dobre prakse
sodelovanja z lokalno skupnostjo
predstavil časopis Hrastov list.
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Direktorica zdravstvenega doma Melita Žarn Tahirović je povedala: »Vsak
začetek je težak, še posebej pa tisti, ki
je vezan na zahtevno tehnično podporo. Prvi koraki so za nami in priznati moramo, da ni šlo vse tako gladko, kot bi želeli. Ko smo se sistemu
pridružili vsi izvajalci v
celotni državi, smo imeli
nekaj začetnih – predvsem tehničnih težav, ki
smo jih skušali kar najhitreje odpraviti. Osebje
je pred uvedbo opravilo
izobraževanje,
vendar
nobeno
izobraževanje
ne more predvideti vseh
situacij, s katerimi so se
nato soočili pri praktičnem delu. Verjamem, da
so jih reševali po najboljših močeh.«

tudi, da je nova metoda bolj
časovno zahtevna in osebju
vzame nekaj več časa. Vsi skupaj se bomo novih e-Receptov
morali navaditi in stari papirnati recepti bodo postali samo še ena stvar,
ki bo krojila zdravstveno zgodovino.

december 2015
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal 20. novembra v hrastniški šoli
in vrtcu že četrto leto. Otrokom sta
se pri zajtrku pridružila tudi župan

Miran Jerič in poslanka Vojka Šergan.
Pomagala sta pri spodbudi za oskrbo z lokalno pridelano hrano. »Na
ta način opozarjamo tudi na pomen

kmetijstva,« je poudarila poslanka
Vojka Šergan. Župan pa je dodal, da
bodo podoben zajtrk ponovili naslednje leto v aprilu v občinskem merilu.
				
				

FM

GRADIMO MOSTOVE – POBRATENJE Z RAŠKO

Mladinski center Hrastnik je bil konec novembra obveščen, da je upravičen do evropskih
sredstev za projekt Bridge to Europe
(Most k Evropi), ki ga je prijavil na razpis Evropa za državljane – pobratenje
mest. Hrastniški projekt je bil v Bruslju izbran kot edini projekt iz Slovenije,
kjer slovenska organizacija nastopa
kot nosilec projekta.

dimo stike med prebivalci
mesta Raška in Hrastnik,
ki vključuje tako mlade,
kot tiste, ki ste imeli stike
s prebivalci tega mesta
pred več kot tridesetimi
leti. Zato se nam bodo
predvidoma med 24. in
29. majem 2016 v HrastNamen projekta je, da v občini obu- niku pridružili prebivalci
Raške, s kate»Most prijateljstva med Raško in Hrastnikom je
rimi boste lahtrajen in nezrušljiv,« je ob odhodu iz Hrastnika
ko obujali spozapisala ena od udeleženk izmenjave. (Foto: Osebmine, klepetali
ni arhiv, F. Moljk)
in se družili.
S p o z n a v a l i Učenci so si s prijatelji iz nekdanje skupne države
bodo Hrastnik ustvarili nepozabne spomine. (Foto: Osebni arhiv,
D. Meterc)
in okolico ter
imeli možnost
da pobrskate po svojih spominih in
obiskati mednarodni kulpoiščete kakšno fotografijo iz tistega
turni festival Rdeči Revirji.
časa. Več informacij o projektu boste
izvedeli v naslednji številki HrastoveVsi, ki ste Raško obiskali
ga lista.
ali pa ste gostili v Hrastniku katerega izmed prebivalcev Raške, ste vabljeni,
Lucija Štaut
			

USTANOVNA SKUPŠČINA LAS ZASAVJE
12. novembra je v Kisovcu potekala
ustanovna skupščina partnerstva LAS
Zasavje. Posamezniki in organizacije iz vseh treh zasavskih občin, ki so
že v oktobru podpisale Pogodbo o
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje, so na skupščini izvolili
organe upravljanja. Za predsednico
pogodbenega partnerstva so izvolili Slavi Gala, za namestnika pa Mitjo
Adamljeta. Za vodilnega partnerja LAS
Zasavje je bila izbrana Obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Hrastnik.
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OOZ Hrastnik je v svoji predstavitvi
povedala, da v novi Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju
2014—2020, kot vodilni partner vidijo priložnost povezovanja podjetniškega znanja in izkušenj s kmečkim
prebivalstvom in podeželjem. Skupščina je novoizvoljeni upravni
odbor zadolžila, da s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Ljubljana doreče
podrobnosti o pripravi strategije lokalnega razvoja, ki mora biti končana
do konca leta.

Na skupščini je bilo znova poudarjeno, da članstvo v pogodbenem partnerstvu še vedno je in bo odprto za
vse posameznike in organizacije iz
zasebnega, javnega in ekonomskega sektorja. Namen LAS je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na
območju treh zasavskih občin, ob
združevanju človeških, prostorskih in
finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z
aktivnim vključevanjem prebivalstva
območja LAS v skupno načrtovanje in
odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
				

JM
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NEDELJSKI IZLET TURISTIČNEGA DRUŠTVA HRASTNIK

Zadnjo septembrsko
nedeljo se
je na hrastniški tržnici zbralo 38 izletnikov. Najprej so se odpravili na Podkum, kjer
so obiskali ekološko kmetijo ERGELA
PLANIDO. Lastnika, Anton in Alina
Dolinšek (po rodu Hrastničanka),
se ukvarjata z vzrejo bosanskih planinskih konj. To ogroženo pasmo so
na Balkanu uporabljali za različna
opravila; med vojno za prevažanje
orožja, sanitetnega materiala ter za

potrebe na kmetijah (prevoz vode
in drugega tovora). Pred kratkim je
Dolinšek izdal tudi knjigo o teh konjih, lastnika pa imata tudi etnološko
zbirko opremo za konje. Obnovila
sta dva mlina na kamne, ki služita za
demonstracijo mletja žita, na voljo pa
je tudi ogled različnih vrst žita – stara
pšenica, oves, ajda in kamut. V bližini
kmetije na višini 850 m je nekoč stal
gradič »Kucenberg«. Danes ga ni več,
večji del materiala tega gradu
so uporabili pri gradnji rtiške
cerkve. Od tu seže v lepem
vremenu pogled na Trdinov
vrh, Gorjance, Kočevski rog,
Gorski Kotar, Snežnik, Triglav,
Kum ali Lisco.
Naslednja postaja je bilo Svibno, kjer so si Hrastničani ogledali delavnico kovaške obrti,
spoznali pa so tudi zgodovino Svibnega in se podučili o

Društvo invalidov Hrastnik (DI
Hrastnik) je 9. oktobra organiziralo predavanje o zdravilnih rastlinah. Nuška in Cvetka
– članici Društva za zdravilne
rastline Zasavje sta delili znanje
o postopkih nabiranja, sušenja
in uživanja različnih zdravilnih
rastlin. Obiskovalci so se lahko
seznanili z zdravilnimi rastlinami, ki jih lahko uživamo vsakodnevno kot hrano in tistimi, ki
jih lahko uživamo le v zmernih
količinah. Slušatelji so se lahko

Po spoznavanju zgodovine se je skupina izletnikov ustavila še v Radečah
na kmetiji Ključevšek, kjer izdelujejo
mlečne izdelke – jogurte z različnimi
okusi, pregreto smetano, na kmetiji
pa so uredili tudi prostor za etnološko
zbirko, kjer je razstavljeno več kot
1400 eksponatov – različne stenske
in namizne ure, šivalni stroji (t. i. singerce), ročne in motorne žage, kotiček
z opremo za izdelovanje čevljev.
Nazadnje so si ogledali še drevesnico
kmetije Krajšek v Radečah, kjer sami
vzgajajo in cepijo 14000 sadik trte in
6000 sadnih dreves. Člani društva so
tako preživeli še en dan v okoliških
krajih ter spoznavali nove zanimive
turistične točke.
		

Radojka Odžić

PREDAVANJE O ZDRAVILNIH RASTLINAH
naučili, kako pripraviti različne
vrste čajev – od pomladnih in
zimskih pa vse do čajev za diabetike ter za lahko noč. Da pa ni
ostalo samo pri teoriji, sta Nuška in Cvetka pripravili tudi okusen čaj, imenovan Zasavček,
pripravljen iz listov rastlin, ki
rastejo v našem okolju.

V stiski potrebujemo nekoga, ki nas
razume, nas ne obsoja, nas posluša
... Breme stiske je lažje, če se o njej
lahko pogovorimo.
Zaupni telefon Samarijan je namenjen vsem, ki se želijo s pogovorom
razbremeniti. Na brezplačni telefonski številki 116-123 je 24 ur na dan
vse dni v letu na voljo za pogovor usposobljen prostovoljec. Zaupnost in
anonimnost sta zagotovljeni.

HRASTOV LIST ŠT. 14

posebnostih tega kraja, njegovih zaselkih in o gradu Svibno, kjer so prebivali Ostrovrharji.

Gregor Erman

Društvo zaupni telefon Samarijan
združuje usposobljene prostovoljce,
ki znajo prisluhniti posamezniku v
stiski. V kolikor tudi vi v sebi nosite
srčnost in željo, da pomagate drugim, ste vabljeni, da se pridružite
prostovoljcem zaupnega telefona
Samarijan, ki delo opravljajo v Trbovljah.
Prijavite se preko tel. št.
01/23-91-673 ali e-naslova:
samarijan@gmail.com.

Več boste izvedeli o usposabljanju za
nove prostovoljce, ki se bo januarja
2016 pričelo v Ljubljani.
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VZPON NA KEPO (2139 M) IZ AVSTRIJSKE SMERI

Devet zagnanih hrastniških planincev si je
na jesenski dan za
svoj izziv izbralo vzpon na Kepo – 2139 m visoko mejno
goro v Karavankah. Nanjo se lahko
povzpnemo iz različnih smeri. Tokrat
so si izbrali pot iz avstrijske smeri, ki
najprej pelje do Berta-hutte, koče na
višini 1567 m, od tu pa so šli naprej
po lepo speljani in dodelani poti med
ruševjem in macesni. Pot na vrh je s
seboj prinesla mraz, prav tako pa je
nizka oblačnost zakrivala lep pogled
na Vrbsko jezero, Beljak, smučišči

14. oktobra je ekipa prof. Tadeja Glažarja, ki jo sestavljata še Vid De Glerija in Iztok
Šušteršič s Fakultete za arhitekturo, predstavila idejno zasnovo
izvedbe rekonstrukcije Podružnične
šole Dol pri Hrastniku v skladu z
vsemi gradbenimi normativi in sodobnimi standardi.
Prisotni, starši, krajani, učitelji in
občinski svetniki so slišali slavospev
šoli, kakršnega niso pričakovali. Tadej
Glažar je dejal, da so bili prijetno presenečni nad kakovostjo zgradbe, ki je
brez razpok, čeprav je preživela nekaj
potresov, bombardiranje med vojno,
nadzidave.
Iztok Šušteršič je podrobno predstavil konstrukcijo obnovljene šole, ki
bo temeljila na potresni ogroženosti
območja oziroma predpisani odpornosti, razložil je tudi, kakšne raziskave
bodo še potrebne.
Sledila je jasna prezentacija skic in
načrtov na platnu, kakšen naj bi bil

končni videz nove oz. rekonstruirane šole, vključno z vsemi novimi in
starimi prostori. Slednji bodo seveda
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Planinska sekcija Društva invalidov
Hrastnik je z oktobrskim pohodom
na Kovk zaključila letošnje mesečne
pohode. Na zadnji letošnji pohod se
je podalo kar 28 ljubiteljev pohodništva in narave. Predsednica Krajevne skupnosti Kovk, Darinka Ostanek,

Mokrine in Gerlitzen. Na sedelcu
med Dovško Malo Kepo in Kepo se
poti združijo do vrha Kepe, ki je precej obiskana predvsem iz avstrijske
smeri. Na poti nazaj so si ogledali še
Faaker See, kjer imajo vsako leto v
prvih dneh septembra svetovni shod
bikerjev in tako majhen kraj gosti
množico ropotajočih motorjev in veselih ljudi.
			

IDEJNA ZASNOVA OBNOVE ŠOLE NA DOLU

Glažar je dejal, da so pripombe in
mnenja dobrodošli, saj jih še lahko
vključijo v idejni načrt. Tako so se v
drugem delu predstavitve z vprašanji in predlogi oglašali tudi obiskovalci. Zanimala jih je prometna varnost
otrok. Župan je razložil, da veljavni
prostorski načrt Dola iz leta 2008
predvideva novo povezavo glavne
ceste pri Deželakovi hiši – malo iz
centra, kjer načrtujejo tudi trgovski
center z industrijsko cono in navezavo mimo Dolanke. Dosedanja Planinska cesta ob šoli pa bo pešpot s
podhodom pod regionalno cesto
za navezavo s centrom Dola, kar pa
je povezano z rekonstrukcijo regionalne ceste, katere upravljavec in
financer je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Predlagali
so tudi, da se vnese v načrt kakšna
tekaška steza in jama za skok v daljavo, zobna ambulanta in povezava z bližnjim vrtcem. Nekateri so v

je predstavila
zgodovino,
znamenitosti
Kovka, ki ga
tvorijo zaselki Mačkovec, Kupča vas,
Jesenovec in vas Kovk. V vasi Kovk
jih je sprejel Janez Homšek – mladi gospodar na ekološki kmetiji, kjer
so se okrepčali z domačimi sokovi in
likerjem iz divjih češenj ter dobrim

SMEH JE RESNA STVAR

Irena Zdovc

radikalno obnovljeni. Predstavili so prostore v pritličju, v 1., 2. in 3. nadstropju.
Navdušil je večnamenski prostor, prostor za
sproščanje, nova knjižnica in zbornica, elegantni
in pregledni prostori, ki
jih bodo povezovale tudi
klančine in dvigala. Od
2900 kvadratnih metrov
površine bo 1100 m novega dela. »Taka stavba lahko
zdrži še toliko časa, kot je zdržala do
sedaj – od leta 1930,« menijo.

PLANINSKI POHOD NA KOVK

novi šoli pogrešali telovadnico, kajti
v dosedanji bo knjižnica, namenjena
tudi krajanom. Župan je pojasnil, da
že zdaj koristijo učenci športne prostore v dvorani Dolanka. »Naša občina
ima nadstandard, kar se tiče športnih
objektov. Dve dvorani, bazen, stadion. Česa podobnega nima nobena
občina v Sloveniji.«
Župan Miran Jerič daje upanje, da
bo pravočasno dokončana vsa prostorska in investicijsko tehnična dokumentacija za gradnjo, ki se bo začela
junija ter zagotovljeni finančni viri.
Zavzeto je poudaril: »Vso energijo in
sredstva bomo naslednje leto vložili v
pripravo dokumentov in obnovo šole
na Dolu, zato v tem času ob potrebni spremembi prostorskega načrta
Dola zgolj za območje šole ne bomo
odpirali nobenih novih problemov.«
Idejna zasnova šole bo na vpogled na
Občini Hrastnik pri direktorju občinske uprave.
Fanči Moljk
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Predavanje dr. Francija Čeča v Knjižnici Antona Sovreta 22. oktobra se
je pravzaprav imenovalo Šola humorja. Misel, da je smeh resna stvar,
smo mu položili v usta zato, ker je
edini Slovenec, ki se je lotil humorja
na znanstveni osnovi in o tem napisal
tudi knjigo. »V Srbiji je to drugače,«
pravi. »Tam imajo na primer tudi
sekcijo za satiro in mene so vključili kot častnega člana. Izdali so že tri
antologije aforizmov, pri nas pa sem
naletel na ovire, ko sem se je lotil –
večina je zahtevala avtorske pravice.«
Poudaril je, da smisel za humor cenijo tudi naši menedžerji, saj imajo
ljudje s smislom za humor prednost
pri zaposlitvi. Tudi družba ceni duhovite ljudi, zato so povsod zaželeni.
In če se spomnimo svojih šolskih
dni, nam pride najprej na misel tisti

učitelj, ki je bil zabaven.
Humor je prisoten povsod: v literaturi, glasbi,
filmu, slikarstvu, politiki,
na TV in v oglaševanju. Lahko pa se
ga priučimo in ravno to počne Čeč na
delavnicah. Kot zanimivost je navedel
tudi najstarejšo šalo, ki se je ohranila;
nastala je 1900 let pr. n. št. v Sumeriji.
Znani pa so tudi ljubitelji smeha 265
let pr. n. št. v starem Rimu.
Dr. Franci Čeč poudarja, da smisla za
humor ne pojmujemo tako, da lahko obvladamo množico ljudi, ki bi jo
spravili v smeh, ampak bolj kot način
gledanja na svet. Pri slabih dogodkih
na primer ni treba toniti v žalost ali
jezo. Lahko si predstavljamo, kako
bomo gledali na stvar čez nekaj
mesecev ali nekaj let in tako bomo
svoje razpoloženje bistveno izboljšali.
Avtor knjige Šola humorja je govoril
še o definiciji humorja, o stilih, never-

domačim kruhom in govejo suho
salamo. Pot jih je vodila naprej skozi
vas do Doberškovih, med potjo pa
je Darinka Ostanek opozorila tudi
na keltsko grobišče. Na kmetiji Doberškovih so se družili ob kavi, čaju ali
moštu, privoščili pa so si tudi bograč
in jabolčni zavitek.
			
			
Dragi Zelenik

balni komunikaciji, ki je zelo značilna
za humor in kako reagirati v stresnih
situacijah, kako ga vnašamo v javno
nastopanje ter kako je koristen kot
zdravilo. Opozoril je tudi na test ob
koncu knjige, ki nam pokaže, kakšen
je naš humorni količnik.
V pogovoru so obiskovalci razpravljali
o konzerviranem smehu na javni televiziji, ki jim ni ravno pri srcu, prav tako
pa ne marajo različnih smejalnih tehnik. Strinjali pa so se, da bi morali gledati na mnoge dogodke okoli sebe na
bolj humoren način, ne pa da samo
udrihamo vsepovprek in gledamo na
svet v črni luči. In lahko bi se strinjali
s pripombo enega od avtorjev pripomb v knjigi, ki se mu je porodila ob
branju Šole humorja: »Naredimo to
deželo spet veselo ...«

			

Fanči Moljk

STROKOVNA EKSKURZIJA OZSČ HRASTNIK V POMURJE
Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik
je 14. novembra za svoje
člane organiziralo strokovno ekskurzijo v Pomurje. Na ekskurziji so se
seznanili z razmerami na
območju Gornje Radgone
in Pomurja ter aktivnostmi Teritorialne obrambe
RS pred in v času osamosvojitvene vojne 1991,
spoznali so delovanje
enote JLA v Gornji Radgoni
pred in med zasedbo mejnega prehoda, med njen-
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im umikom ter delovanje
enote JLA v Gornji Radgoni
pred in med zasedbo mejnega prehoda med ter
njenim umikom ter taktično delovanje enot in štaba
TO v Gornji Radgoni, Radencih in njuni okolici med
osamosvojitveno
vojno.
Ogledali so si bližnjo okolico Gornje Radgone in Radencev ter del vinorodnih
okolišev.
		

LŠ
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ZADNJA ETAPA POHODA PO POTI SPOMINOV NOB

V
soboto,
17. oktobra,
so člani ZB
za vrednote
NOB Hrastnik, PD Hrastnik in Dol pri
Hrastniku ob 70. obletnici zmage na
fašizmom in nacizmom opravili četrto etapo Pohoda po poti spominov
NOB Občine Hrastnik. Start pohoda
se je začel na hrastniški tržnici, cilj
in zaključek pohoda pa je bil v domu
krajanov v Čečah. Skupino dvaindvajsetih pohodnikov je vodil Stane Lipoglavšek. Krenili so po Cesti padlih
borcev in se ustavili za prvi žig pri Teji
Krese v bližini nekdanje rojstne hiše
Vitka Pavliča.

Pri spomeniku na Ani so prižgali
sveče padlim rudarjem in nadaljevali pot čez Ojstro proti Katarini v Čeče
in naprej proti domačiji Vrhar. Pri
spomeniku padlim in pod kozolcem
so dobili drugi žig, Dani Kovač, predsednica krajevnega odbora ZB NOB
Hrastnik in članica izvršnega odbora
ZB NOB Hrastnik, pa je opisala izdajo

partizanov, ki se je
zgodila 5. januarja
1942. Pohodniki so
se z domačije Vrhar
vrnili na Katarino in
v Čeče, kjer so dobili zadnji žig v Bobnu pri Grumovih.
Pohod so zaključili
v domu krajanov
Čeče, kjer so najprej
podelili priznanja in
značke za prehojeno Pot spominov
NOB v celoti. To
sta opravila Božena
Tušar, dolgoletna aktivna članica PD
DOL in vestna kronistka dogodkov
za obe društvi, ter predsednik ZB
za vrednote NOB Hrastnik, Martin
Mlinar. »Od leta 1981 je prejelo to
priznanje kar 1995 pohodnikov,« je
med drugim v Čečah povedala Tušarjeva.

B

ožični in novoletni prazniki so
priložnost, da kljub naglici, ki
nas spremlja na vsakem koraku, najdemo nekaj več časa zase in za
tiste, ki nam pomenijo največ. V teh
dneh bomo velikokrat izrekli tudi lepe
želje o sreči, zdravju in blaginji. Žal so
med nami tudi taki, ki jim je življenje
spodmaknilo tla.

Pohod, ki so se ga udeležili tudi člani
društva Sever, častniki in veterani, so
zaključili z družabnim srečanjem.

Ivan je svojo poklicno pot pričel v
Rudniku Hrastnik kot zunanji delavec, kjer se je ob delu dodatno izobraževal ter tako napredoval vse do
vodje skladišča. Ljubezen do morja
ga spremlja že od mladosti, saj je vrsto let opravljal delo ekonoma oziroma upravnika v počitniških skupnostih na Rabu in Novigradu. V lokalnem
okolju je vestno in skrbno opravljal
delo predsednika Krajevne skupnosti Krnice - Šavna Peč. Še posebej je
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Pogled nazaj na prehojenega pol stoletja življenja je v vseh vzbudil prijetne

namene. Z dobrim namenom se bomo
odpovedali tudi poslovnim novoletnim
darilom in čestitkam ter zanje predvidena sredstva namenili pomoči potrebnim.
Vsak od nas lahko nekomu polepša dan
in podari nasmeh, vsak od nas lahko
prejema in deli. Hvala vsem, ki se trudite in po najboljših močeh pomagate,
da bo naša skupna prihodnost lepša.
V letu 2016 vam želim veliko topline v
vaših srcih in vaših domovih, da bi bili
zdravi in srečni ter da bi v novem letu
uspeli doseči čim več zastavljenih ciljev.

Župan Miran Jerič

Koledar decembrskih prireditev 2015

poznan po tem, da sosedom
in prijateljem rad priskoči na
pomoč.
Erika je preživela težko
mladost, saj so bili njeni starši
med drugo svetovno vojno
izseljeni na Dunaj, tam pa se
je leta 1944 tudi rodila. A kljub vsem skrbem in težkemu
življenju je vztrajala naprej in
se s starši preselila v Rudno
vas, pot pa jo je nato vodila v
Šavno Peč. V rosnih letih se
je zaposlila v Steklarni Hrastnik, z delom pa je nadaljevala v Sijaju Hrastnik, ki mu je
ostala zvesta vse do upokojitve. Rada dela na vrtu, šiva,
še posebej pa se ji razvedri
obraz in zapoje srce, kadar se
ji pridruži pravnuk Nejc.

Ne smemo pozabiti na vse tiste, ki so v
stiski, na starejše, bolne in osamljene.
Na Občini Hrastnik ves čas skušamo
pomagati in spodbujati razvoj in delovanje vseh organizacij, ki ljudem vlivajo upanje in jim omogočajo družbeno
vključenost. Tudi letos bomo denar,
ki smo ga v preteklih letih namenili
za ognjemet, namenili v humanitarne

Fanči Moljk
Foto: Ljubo Zalezina

ZLATOPOROČENCA SENEGAČNIK
16. oktobra 1965 sta Ivan in Erika kot
mlad par iz družine Senegačnik in
Musar pred matičarjem v Hrastniku
ovekovečila prvi poročni dan. Njuna
trdna zakonska zveza je razlog, da sta
si 17. oktobra ponovno zaobljubila
ljubezen v Gorah, s tem pa potrdila,
da je dočakati ta dan darilo in sreča. V
čudovitem okolju in lepem vremenu
sta zlati jubilej potrdila župan Miran
Jerič in matičar Rok Jenko v navzočnosti družine in sorodnikov.

Spoštovane občanke,
cenjeni občani!

ČETRTEK 3. DECEMBER

17.30

SOVRETOV VEČER
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

PETEK 4. DECEMBER

18.00

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FOTO
SEKCIJE KUD SVOBODA DOL

Galerija Delavskega doma Hrastnik (organizator Foto sekcija KUD Svoboda Dol)

SOBOTA 5. DECEMBER

občutke veselja, hvaležnosti in hkrati
ponosa na veliko vrednost tega jubileja. Zato še enkrat iskrene čestitke,
Ivan in Erika.
				
RJ
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11.00

ZIMSKI JAMATLON
Rudnik Hrastnik (organizator Zasavski tednik)

16.00

MIKLAVŽEVANJE
Planinski dom Gore (organizator Planinski dom Gore)

17.00

MIKLAVŽEVANJE
prostor okrog cerkve na Dolu (organizator KS Dol)

16.00

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV
športna dvorana Hrastnik (organizator Društvo invalidov Hrastnik)

17.30

RAZSTAVA KNJIŽNE ZBIRKE ČEBELICA (NA OGLED DO KONCA DECEMBRA)
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

NEDELJA 6. DECEMBER

HRASTKOV TURNIR
športna dvorana Dolanka (org. NK Hrastnik)

9.00 - 16.00

PONEDELJEK 7. DECEMBER

19.30

PREDSTAVA »SLOVENSKA LITERATURA
OD A DO Ž« ZA IZVEN

Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

SREDA 9. DECEMBER

18.00

DELAVNICA IZDELOVANJA NAKITA Z JASMINO
DROLC– OBVEZNE PRIJAVE

Mladinski center Hrastnik (organizator MCH). Obvezne prijave!

ČETRTEK 10. DECEMBER

17.00

LUTKOVNA PREDSTAVA BUTALCI (ZA 8+ LET)
Muzej Hrastnik (org. Marionetno gledališče Jurček)

17.30

IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

18.00

DELAVNICA BOŽIŽČNIH DARIL IZ ZELIŠČ S KATARINO KOVAČIČ – OBVEZNE PRIJAVE
Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)

PETEK 11. DECEMBER

KONCERT TANJE ZAJC ZUPAN Z GOSTI –
SLOVENSKO DALMATINSKI

17.30

VEČER (GOSTJE: KLAPA GALLUS, PEVKA TEJA SAKSIDA, VODITELJICA ANA ZUPAN)
Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

SOBOTA 12. DECEMBER

17.30

PONEDELJEK 14. DECEMBER

RAJANJE Z ŽELODKI
Kulturni dom na Dolu (org. Društvo Želodki)

17.00

DELAVNICA IZDELOVANJA
NOVOLETNIH OKRASKOV

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE HRASTNIK
Delavski dom Hrastnik (organizator GŠ Hrastnik)

SREDA 16. DECEMBER

16.00,17.00,18.00

ČETRTEK 17. DECEMBER

17.00,18.00

PREDSTAVA, OBISK DEDKA MRAZA
IN OBDARITEV OTROK

BOŽIČKOVA DELAVNICA
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

PETEK 18. DECEMBER
17.00

15.00

18.00

NOVOLETNI KONCERT RUDARSKE GODBE HRASTNIK
športna dvorana Hrastnik (organizator Rudarska godba Hrastnik)

NEDELJA 20. DECEMBER
TOREK 22. DECEMBER
18.00

SREČANJE STAROSTNIKOV
Športna dvorana Hrastnik (org. OZ RK Hrastnik)

BOŽIČEK ZA EN DAN - OTROCI BODO VABLJENI Z VABILOM
Delavski dom Hrastnik (organizator CSD Hrastnik)

SREČANJE ČLANOV ZZB ZA VREDNOTE NOB
športna dvorana Hrastnik (org. ZZB Hrastnik)

15.00

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE
športna dvorana Hrastnik (org. Društvo Sožitje)

17.00

NOVOLETNO SREČANJE DU HRASTNIK IN DU DOL Z VAROVANCI DOMA STAREJŠIH
Dom starejših Hrastnik (organizator Društvo upokojencev)

SREDA 23. DECEMBER

18.00

PETEK 25. DECEMBER

18.00

VEČER DRUŽABNIH IGER
Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)
KONCERT STEKLARSKE GODBE HRASTNIK
šport. dvorana Hrastnik (org. Steklarska godba Hrastnik)

SOBOTA 26. DECEMBER

19.30

PREDNOVOLETNI KONCERT NUŠE DERENDA
športna dvorana Hrastnik (org. KRC Hrastnik)

NEDELJA 27. DECEMBER

22.00

SCUF - NAJVEČJI ELEKTRONSKI DOGODEK
V ZASAVJU

športna dvorana Hrastnik (organizator ŠOHT Hrastnik)

20.00

SILVESTROVANJE Z MARKOM VOZLJEM IN
GLASBENO SKUPINO MOJS3

športna dvorana Hrastnik (organizator ŠOHT Hrastnik)

26. DO 30. DECEMBER

Kulturni dom na Dolu (organizator OZPM Hrastnik)

17.30

BOŽIČNI SEJEM Z BOGATIM GLASBENIM PROGRAMOM
tržnica Hrastnik (organizator Mladinski center Hrastnik)

PREDSTAVA, OBISK DEDKA
MRAZA IN OBDARITEV OTROK

Delavski dom Hrastnik (organizator OZPM Hrastnik)

NOVOLETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU
športna dvorana Dolanka (organizator ŠZ Hrastnik)

16.00

ČETRTEK 31. DECEMBER

Mladinski center Hrastnik (organizator Plave orlice)

18.00

SOBOTA 19. DECEMBER

26.12.2015, od
16.00 do 19.00
OTROŠKI ŽIV-ŽAV Ogledali si bomo
predstavo ZAKUHAJMO PRAZNIKE,
v »kuharski deželi« izdelovali kuharske kape, krasili in jedli medene
možiclje, imeli poslikavo obraza, se
razgibali na čarobnem kuharskem
poligonu, … ter zaplesali in zapeli s
čarodejem Gregom.

PRAVLJIČNA
DEŽELA

telovadnica OŠ NHR Hrastnik in prostor pred
telovadnico (org. OZPM Hrastnik)

27., 28. in 29.12.
2015, od 16.30 do
18.30
nastopi hrastniških skupin in posameznikov, ustvarjalne delavnice,
pravljični kotiček, druženje s pravljičnimi junaki, slastne palačinke in
čaj,…

30.12.2015, od
16.00 do 19.00
OTROŠKO SILVESTROVANJE
Zabavali se bomo s Piko in škratom
ter Ano, Elso in Olafom iz Ledenega kraljestva, rajali, pričakali dedka
Mraza, ustvarjali v delavnicah… in
skupaj odštevali …

NOVICE

NOVICE

ZMAJEVA LUKNJA IN ZASAVSKE ZGODBE
Zmajeva luknja, bukvarna v centru
Dola, postaja vedno bolj živahna.
Poleg izmenjave knjig, ki so zelo
kvalitetne in odlično ohranjene, ter
ustvarjalnih delavnic, predavanj,
jezikovnih tečajev ter številnih drugih
aktivnostil so se oktobra pričeli tudi
pogovori pod naslovom Zasavske
zgodbe. »Vrstile se bodo vsak tretji
petek v mesecu,« obljublja vsestranska Mateja Jecl, predsednica društva Rast, ki je z Janezom Lipcem tudi
vodila prva dva pogovora.

18. oktobra sta gostila Patrika Sevška in Reneeja Vozlja, ki sta ustanovila zasavsko Pivovarno Knap. Pogovor
je tekel o njunih začetkih, o napotkih
za varjenje piva v domači garaži, o
nastanku piva Herc, o preboju na trg
in podobnem. Obiskovalci Zmajeve
luknje so na koncu lahko pivo Herc iz
Pivovarne Knap tudi poskusili.
»Idejo o pivu sva hotela realizirati že leta 2009, da bi kaj zaslužila,«
sta odgovorila smeje na vprašanje,
koliko izkušenj imata v zvezi s podjetništvom. Ker pa sta dala v ekstrat
preveč sladkorja, jima ni uspelo. Interes je tako upadel, lani pa sta poskusila znova, o čemer lahko beremo
tudi na njunem blogu. Razložila sta
tudi, kako poteka proces do dobrega varjenja, fermentacije in zorenja in kakšne sestavine uporabljata.
»Zelo sva vesela, da nama gredo zelo
na roke pri Hmezadu, kjer si vedno
vzamejo čas, če želiva kake informacije.« Omenila sta tudi Inštitut za
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hmelj, kjer prirejajo tečaje, strokovno
se izpopolnjujeta tudi iz e-knjig kolegov, ki to že dlje časa počnejo. Zdaj
gostujeta v Črnomlju. »Želiva pa si
svojo mikropivovarno, ki bi jo imela v
Zasavju in s tem zasavski industrijski
dediščini dala vlogo, ki si jo zasluži,«
sta bila enotna Patrik in Renee.
Pivo je dobilo pravo ime in videz, ko
sta združila moči z zavodom Razvojna liga. »Z Darjanom Bunto smo
se usedli, enega spili in prišli do ideje Pivovarne Knap, kot tudi celotne
‘cajg’ serije šestih
različnih piv z imeni po rudniških
orodjih,«
opiše
proces
razvoja
imena in celostne
grafične
podobe Patrik. Rene,
glavni
promotor
pivovarne: »Zasavci so ga že vzeli za
svojega. Moč ga je
dobiti prav v vseh
zasavskih
krajih,
želiva pa ga razširiti v čim več lokalov v Zasavju, kot
tudi drugod. Najhitreje nas seveda
vzamejo za svoje v rudarskih krajih,
kot so Velenje, Idrija, pa tudi iz tujine
naju že kličejo.«
20. novembra pa je bil gost Zmajevi
luknji priljubljeni kuharski mojster
Lojze Čop, ki sodi pravzaprav med
znane Slovence. Že pet let nastopa
v oddaji Dobro jutro, kjer se počuti
odlično, saj ga ima celotna ekipa zelo rada.
S svojim sproščenim
obnašanjem, svežino
in kuhanjem s srcem
se je prikupil tudi
gledalcem. Ima redko lastnost, da lahko
opravlja več stvari
hkrati – brez težav
kuha, obenem pa razlaga, kaj se dogaja
na pultu. Se pa letos s
televizije žal poslavlja,
ker je podpisal enoletno pogodbo s Studi-

em Moderna.
»Kuhati sem začel zgodaj – že
pri petnajstih letih. Ko sem se
vpisal na gostinsko šolo, so me zaradi
odličnega uspeha najprej silili v gimnazijo, pa se nisem dal prepričati. Hotel sem nekaj ustvarjati s svojimi rokami. Po srednji gostinski šoli sem želel
nadaljevati šolanje v Portorožu ali na
Bledu, pa ni bilo časa. Pri osemnajstih
letih sem se zaposlil doma. Čez nekaj let sem nekje zasledil obvestilo o
mojstrskem izpitu in se prijavil. Pogoji
so bili ostri, saj bi moral biti že pet let
šef v kuhinji. Izkazati si se moral kulinarično, poslovno, andragoško, pedagoško …« Kuharski mojster je postal
pri 24 letih, medtem ko je dobila večina ta naziv šele pri štiridesetih.

tudi ne gre. Na prvo mesto bi dal divjačino, ker živali dobro vedo, kaj jim
koristi oziroma škoduje. Ker je oče
lovec, nam divjačine ne primanjkuje.« Rib v svoji ponudbi nimajo, razen
sladkovodnih. Na mizi pa se znajdejo
tudi prepelice, kapuni, žabji kraki pa
še perutnina, govedina … Pic ne pečejo. »Je to kdaj problem?« sta vprašala.

Članice Društva kmečkih žena in
deklet na Dolu so si letos spomladi na travniku ob balinišču poleg
nekdanje Jutranjke zamislile permakulturno gredo. Hildi Pavlič, ki je
ta poskus predlagala, pravi: »Osnova permakulturnega vrtnarjenja je v

Naslednja pravljična stopnička na
njegovi kuharski karieri je bil sprejem v slovensko mladinsko kuharsko
reprezentanco. Plasiral se je med
šest izbrancev, ker je pokazal veliko
spretnosti in samostojnosti. Ves čas
je spraševal in se učil, saj ima vsak svoj
način dela in svoje posebnosti. Delati
je začel pri Štormanu v Trbovljah, kasneje v hotelu Savinja, na gradu Laško
… In spoznaval, da je pripravljanje
jedi umetnost. Precej so potovali in
tako spoznavali okuse in vonjave tujih
dežel. Kuhal je na Islandiji, v Avstriji,
Italiji, Srbiji ...
Matejo in Janeza je zanimalo, kaj sam
najraje je. »Vse, kar imam pri roki. Obdelujemo dva vrta in njivo, tako da je
sezonska zelenjava vedno na voljo.
Po okusu in kvaliteti se občutno razlikuje od kupljene. Zato zelo podpiram
lokalno pridelano hrano. Brez mesa

dov močnik, skuhan v mleku, pečeno
proseno kašo z jabolki, rad ima kuhan
fižol z dušenimi jabolki, potreseno z
ocvirki. Spomnil je tudi na jed aleluja,
ki so jo pogosto kuhali reveži – posušene, skuhane olupke repe.

Lojze obožuje okuse, ki jih je spoznal
pri svoji babici in z njimi rasel – aj-
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PERMAKULTURNA GREDA KOT POSKUS
tem, da z njive nič ne odnašamo, da
se lahko vse uporabi. Tudi nasekane
veje grmovja v bližini. Še posebno
koristne so na primer bezgove veje,
ki jih nalomimo in lahko
uporabimo
za osnovo.« S
permakulturo
so začeli konec
sedemdesetih
let prejšnjega
stoletja v Avstraliji in pomeni: permanentna (= trajna)
in agrikultura
(= kmetijstvo).
Vedno bolj se
uveljavlja tudi
pri nas.

Ker so predvidele, da bodo povabile
na ogled grede šolarje, so v večjo
stekleno posodo naložile sestavine,
kakršne ima greda: veje, neoprana
ovčja volna, listje, karton in na vrhu
zemlja. 9. novembra so na obisk
po vabile dolske prvošolčke, ki so
pomagali saditi zimski česen. Na
vprašanje, ali imajo doma svojo gredo,
pa je večina dvignila roke. To pomeni,
da se tudi starši zavedajo pomena
zgodnjega navajanja na zemljo. Tudi
če bodo vmes pozabili na svoje vrtnarjenje v otroštvu, se bodo spomnili
nanj takrat, ko bodo zaradi različnih
stresov potrebovali stik z naravo. Vrtnarjenje mnogim pomeni najboljšo
meditacijo.
-

Fanči Moljk

35. SREČANJE DRUŠTEV MLADI GASILEC OŠ SLOVENIJE
V petek in soboto, 9. in 10. oktobra,
se je na Osnovni šoli v Šentjerneju
odvijalo 35. srečanje društev Mladi
gasilec OŠ Slovenije. Na srečanju je
skupno tekmovalo 30 ekip iz različnih
osnovnih šol Slovenije. Državnega tekmovanja sta se iz Hrastnika
udeležili dve ekipi, in sicer ekipa mlajših in ena ekipa starejših pionirjev iz
Podružnične šole Dol pri Hrastniku.
Mlajši pionirji so morali pokazati znanje v praktičnem delu, in sicer pri vaji z
vedrovko, metanje vrvi v krog, štafetno vezanje vozlov in prve pomoči. V
teoretičnem delu pa so reševali teste iz požarne preventive in prve po-
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»Včasih res. Vendar jih prepričam, naj
poskusijo kaj drugega. Od staršev je
odvisno, kaj otroci radi jedo. Če bi jih
občasno vključili v pripravo hrane, bi
spoznavali nove okuse in se nanje navadili. A za to žal ne najdejo časa.«
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moči. V kategoriji starejši pionirji pa
so morali mladi gasilci svoje znanje
pokazati pri vaji z vedrovko, štafetnem vezanju vozlov, izbiri gasilnika
in prvi pomoči. V teoretičnem delu
pa so tako kot mlajši reševali teste iz
požarne preventive in prve pomoči.

njihovim mentorjem: Barbari Matek,
Branku Hohnjencu in Belindi Ladiha,
ki so na mlade gasilce izredno ponosni.

Mlajši pionirji, ki so se v sestavi (Jure
Šantej, Deja Romih in Nika Mijatović)
državnega tekmovanja udeležili prvič,
so zasedli deseto mesto, starejši pionirji (Nika Jeraj, Andrej Bantan in
Gašper Čeperlin) pa odlično tretje
mesto. Za dosežen rezultat na državnem tekmovanju so prejeli pokal in
medaljo, posebna zahvala pa gre
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zgodbe. Ko si novinar, ločnice med
službo in prostim časom ni. Nikoli
popolnoma ne odklopiš, vedno si na
preži. Stremimo k temu, da ustvarjamo drugačne zgodbe kot ostali, ker
če vsi poročamo isto, ni učinka. Po
zgodbe gremo tudi v tujino. Mogoče
svoje prinese tudi malo drugačna
forma z drugačnimi termini informativnih oddaj.

»V Ljubljani ohranjam
Hrastniški naglas in to je
vsem zelo simpatično.«

Na začetku je veljalo, da je Planet
TV Janševa televizija. Ste se znebili
tega predznaka?

Anja Markovič,
novinarka in
voditeljica na
Planet TV

Z Anjo Markovič sva
se sestali v Ljubljani, kjer sedaj živi
in dela. Na hrastniške korenine je
še vedno zelo ponosna. Že v osnovni in potem tudi v srednji šoli
je vodila različne prireditve in se
nato priključila ekipi Radia Kum. Iz
tega se je rodila želja, da bi se ukKaj je najtežje pri vodenju informativne oddaje?
Najtežje je to, da moraš spremljati
vse od A do Ž, saj pokrivaš zelo širok
spekter. Predvsem moraš o vsaki
stvari nekaj vedeti, da lahko potem
napišeš napoved in da je tvoj nastop prepričljivejši. Tisti poznavalci, ki
vedo, za kaj gre, vidijo, če o kateri od
tem veš manj, saj se pred kamero to
takoj opazi. Predvsem pa se mi zdi
ključna vsebina. Sama sem morala
narediti velik preskok z lahkotnejšega programa na informativno oddajo. Veliko sem morala nadoknaditi
vsebinsko, še zlasti na političnem in
gospodarskem področju, zato vsak
dan spremljam medije. Tudi ko sem
prosta, vsak večer pogledam tri informativne oddaje.
Kaj pa počnete, ko niste pred
kamero? Še greste na teren, pripravljate prispevke?
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varjala z novinarstvom, zato
se je tudi odločila za študij komunikologije. Po kratkem postanku
na televiziji Paprika si je izborila
svojo priložnost na Televiziji Slovenija, kjer si je v petih letih pridobila dragocene izkušnje. Za preboj,
pravi, so bili ključni samoiniciativnost, želja, talent in trdo delo. Vse
Na začetku smo še delali na terenu,
tudi vklope, sedaj pa je drugačen delovnik, tako da zaenkrat ne. Ampak bi
se razveselila kakšnega vklopa v živo.
To celo malo pogrešam, ker se mi
zdi, da prav terensko delo izoblikuje
pravega novinarja. Najprej si novinar,
potem si šele voditelj. Brez tega ni
dobrega voditelja, ker stvari poznaš
in veš, kako delujejo. Predvsem to
delo pogrešam sedaj, ko spremljam
begunsko krizo. Na terenu se res vidi,
kdo je dober novinar, kako se znajdeš
v določenem trenutku. Zgodbe moraš
najti sam, saj je na prizorišču dogajanja ogromno nekakšnih informacij,
na podlagi katerih moraš izluščiti, kaj
od tega je najbolj pomembno. Res,
teren ima svoj čar, je adrenalinsko,
saj nikoli ne veš, kaj te čaka. Popolnoma drugače in nepredvidljivo. Tam se
kališ, pokažeš, iz kakšnega testa si.
Kako ste se spopadli z medijsko
prepoznavnostjo? Je sedaj kaj drugače, ko ste na vseh jumbo plaka-

to je bila tudi osnova za nov izziv na novi televiziji
Planet TV, kjer se je odlično znašla.
Ponosna je predvsem na dejstvo,
da ji je v medijskem svetu uspelo
brez zvez in poznanstev. Z vedro in
nasmejano voditeljico sem govorila o njenem poklicu, medijski prepoznavnosti in pogledu na Hrastnik sedaj, ko živi v Ljubljani.

Vsekakor. Sama tega sploh nikoli
nisem čutila. Res je, da nikoli nisem
pripravljala samo političnih tem. Tudi
tisti, ki so se s tem več ukvarjali, niso
imeli od urednika nobenih posebnih
navodil. Nikogar niso pošiljali, da bi
ustvarjal zgodbe, ki bi bile politično
bolj desno usmerjene. Znotraj redak-

vodobnega trenda, da bi novinar
čim več naredil sam. To je vse zaradi
pomanjkanja časa in denarja. S tem
pa se izgubita profesionalnost in vsebina. To se je zgodilo zaradi samega
načina življenja, kapitalizma, ker je
vse potrebno narediti v naglici. Zdi
se mi, da je poklic novinarja razvrednoten. Predvsem ni raziskovalnega
novinarstva. Objavljajo se tudi samo
ene in iste novice. Pri informativnih
oddajah je tako, da se čez dan delajo
zgodbe, zvečer pa je prispevek treba
oddati. Planet TV je v prednosti zato,
ker je celoten kolektiv mlajši. Še imamo voljo za raziskovanje in iskanje informacij ter zgodb.
Novinarstvo je način življenja, ampak vi si verjetno privoščite čas
zase. Kaj počnete v prostem času?
Čas za oddih si vzamem. Včasih tega

Planet TV se je uveljavil v medijskem prostoru. Kako je tekmovati
z drugimi televizijami v tako majhnem prostoru? V čem ste boljši,
drugačni?
Cilj vsakega, ki se želi prebiti, so lastne
zgodbe. Seveda je to naloga vsakega posameznika, da spremlja in živi
novinarstvo, ima oči ves čas uprte
v javnost in na vsakem koraku išče
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Moj lokalni projekt je družina. V
Hrastnik se grem predvsem sprostit, še posebej sedaj, ko sem dobila
nečaka. Hrastnik je zgolj družina, da
obiščem vse domače in da se srečam
s prijateljicami iz otroštva.
Kako gledate na Hrastnik sedaj, ko
živite v Ljubljani? Spremljate, kaj
se dogaja, se še čutite pripadno
našemu kraju?
Včasih so mi rekli, da sem radio Anja
(smeh), ker sem bila z dogajanjem
v Zasavju na tekočem. Sedaj nisem
več, tako da enkrat na štirinajst dni
izvem, kaj se dogaja. Sicer pa moram
reči, da se rada udeležim dogodkov v
Hrastniku in se odzovem povabilom
na kakšne prireditve. Z veseljem se
bom na primer udeležila Jamatlona, na katerega me je
povabil Marko Planinc. Naj
se ve, od kod smo. V Ljubljani zavestno ohranjam
svoj naglas, sem nanj zelo
ponosna in to je vsem zelo
simpatično.
Kakšni so vaši cilji za naprej? Ste mogoče že dobili
kakšne nove ponudbe?

tih, vas ljudje prepoznajo?
Za to mi je pa popolnoma vseeno. Se
ustavijo kdaj kakšni pogledi, ampak
mene to ne gane (smeh). Tega ne delam zaradi medijske prepoznavnosti,
očitno mi je bila ta pot namenjena.
Nikoli se nisem grebla, da bi to počela, ampak to je bilo nekako logično
nadaljevanje mojega dela. Nekdo je v
meni prepoznal potencial, jaz sem to
izkoristila. V bistvu prav z namenom
iščem prijatelje izven medijev. Služba
je služba, družba pa družba.

čas za sodelovanje pri lokalnih
projektih?

Se vam zdi, da je novinarstvo še
to, kar je bilo včasih? Ali gre danes
bolj za tekmovanje med medijskimi hišami in objavljanje slabo
preverjenih informacij zaradi pomanjkanja časa?

nisem delala, ves
čas sem bila pod stresom. Ko pa
sem dobila nekaj izkušenj in ko sem
malo odrasla, sem ugotovila, da ni
nič narobe, tudi če se kdaj zmotiš.
Vsi delamo napake, na katerih se
učimo. Potrebno pa se je odklopiti
in si napolniti baterije, da lahko potem boljše delaš in imaš več elana.
Ker če tega ne narediš in si ves čas
v pogonu, nimaš več idej, energije
in motivacije. Rada hodim v hribe in
predvsem s športom odklapljam in
preganjam stres.

Zagotovo!

Ali se še vračate v Hrastnik? Imate

cije tudi ni čutiti političnih prepričanj posameznih
novinarjev. Vsak ima svoje prepričanje, ampak profesionalizem je v tem,
da s tem ne posiljuješ drugih in da
vsak opravlja svoje delo.

Predvsem
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zaradi

no-

Cilji so usmerjeni predvsem
k urjenju v voditeljstvu.
Sedaj to delam eno leto in
vikendi so mi postali rutina. Začenjamo pa z novimi
urniki. Delali bomo vsak
po en teden, zato imam
sedaj novo priložnost, da se
dokažem in se še več naučim. Čez
teden je program bolj resen, teme so
bolj pomembne in vsebina zahtevnejša kot čez vikend, zato je z decembrom to zame stopnička višje. Potem
pa bodo verjetno prišli tudi kakšni
novi izzivi, kot je vodenje pogovorov
oz. priložnost voditi kaj, kar drugače,
če ne bi bila prepoznavna, ne bi.
Kasneje bi šla rada tudi v pogovorne
vode, kjer moraš biti pa spreten, res
moraš poznati teme, usmerjati goste
… Ampak počasi, korak za korakom.
Ajda Kopušar

december 2015

27

ALTERNATIVE

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Hrastniška socialna beda

S

ocialna
beda
je
bila
skozi
zgodovino zmeraj
prisotna v zasavskih revirjih. Rudarske družine,
pa tudi družine delavcev
drugih panog, so čutile
lakoto tudi v najugodnejših delovnih pogojih. Skratka, delavci so
imeli delo in zaslužek,
a kljub temu niso mogli
preživljati svojih družin.
V takšnih razmerah ni
bilo potrebno veliko,
da je prišlo do socialne
bombe in posledično kakšnih nemirov.

Popolna svoboda sredi morja
Košarka je zanimiv šport. Prav tako
nogomet ali odbojka. Ne glede na
množico športov, ki se razvijajo po
vsem svetu, večina ljudi še vedno ostaja zvesta le klasičnim športom. A
kdor je imel priložnost občutiti adrenalin v žilah ob športu, tj. KAJTANJU, se
verjetno nikoli več ne bo s takšnim
veseljem vrnil na nogometno igrišče.
Ta šport te po besedah ljudi, ki se z
njim ukvarjajo, popolnoma zasvoji.
In za kaj pravzaprav gre? Kajtanje je
relativno mlad šport, ki pa postaja vse
bolj priljubljen. Z njim se ukvarja vedno več ljudi, med drugimi tudi nekaj
Hrastničanov. Prosili smo jih za nekaj
informacij iz prve roke. Tanja Mudrin-

ič, sicer grafična oblikovalka iz Čeč, se s kajtanjem
ukvarja približno štiri leta.
Opisala ga je kot šport,
pri katerem s pomočjo
padala in vanj ujetega
vetra z desko drsimo po
vodi ali snegu. Zelo velika
je torej povezanost z naravo, zaradi dinamičnosti
in neskončnih možnosti
napredovanja in izboljšav
pa pri tem športu ni nikoli dolgčas.
Tanja pravi, da je bilo kajtanje zanjo
ljubezen na prvi pogled. »Ob pogledu na hitro drsenje na vodi in popolno svobodo sredi morja sem vedela,
da bo to prava stvar zame.« Še istega leta se je preizkusila na valovih v
Egiptu, kjer so pogoji za učenje zaradi
velikih lagun z nizko vodo in precej
konstantnega vetra najbolj primerni.
In tu že naletimo na vprašanje lokacije. Kje se sploh lahko kajta? Tanjin odgovor je preprost: »Povsod po
svetu. Edini pogoj, ki mora biti izpolnjen, je veter.« Sama največkrat potuje
v Egipt ali Grčijo, ob krajših premorih
pa le čez mejo v Gradež. Finančno
se to izide isto kot vsako drugo potovanje, le da se tu dodatno plača
prevoz opreme na letalu ter shranjevanje opreme in reševanje iz vode na
točkah, kjer se kajta.
Kako do same opreme, pa smo
povprašali Andrejo Draksler. Je namreč lastnica podjetja Kajtar, ki se ukvarja z izdelavo rezervnih delov za
kiteboarding opremo pod znamko
Dr. Tuba. Prodaja poteka prek spleta
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Rudarji
predvodja
odhodom
na delo
Umetniški
festivala

in po telefonu. Na sami spletni strani
(www.kajtar.si) pa se poleg oglasov za
prodajo nahajajo še vremenske napovedi za Slovenijo, Italijo in Hrvaško,
vključno z vsemi pomembnimi informacijami za kajtarje.
A Andreja ni edina v družini, ki se ukvarja s kajtanjem. Njen partner Gorazd se že kar nekaj let navdušuje nad
tem športom, zelo hitro pa sta vanj
vpeljala tudi sina Mateja. Pri svojih 18
letih ima že precej izkušenj in spada
med mlajše kajtarje, saj je povprečna
starost pri tem športu nekje od 20 do
40 let. A Matej spodbudno zatrjuje,
da starostnih omejitev ni in da lahko
to počne prav vsak, če le ima voljo.
Si še vedno želite samo na nogometno igrišče? Če je odgovor ne, vam
predlagamo, da na internetu poiščete
še kakšno informacijo več o kajtanju.
Obstaja namreč že kar nekaj klubov
in šol kajtanja, kjer se lahko pozanimate o tem in spoznate še kakšnega
adrenalinskega navdušenca.

Velika gospodarska kriza iz leta 1929, ki so jo
v črnih revirjih občutili še približno dve leti naknadno, je
Hrastnik in ostale zasavske kraje
močno prizadela. Na podlago velike

brezposelnosti v regiji so sledila poročila o podhranjenosti otrok, epidemiji tuberkoloze, porast želodčnih,
črevesnih, živčnih bolezni itd. Pristojni uradniki so beležili
stanje brezposelnosti na
terenu, ki je v Hrastniku
leta 1933 izgledala takole: »Popisovalne pole
so v Hrastniku izkazale
78 rodbin, ki nimajo niti
enega zaposlenega človeka. Izkazanih je bilo tudi
42 rodbin, od katerih naj
bi bile zaposlene po 3
osebe ali celo še več. Pri
anketi pa se je izkazalo,
da je vse to bilo in minilo.
Takrat, ko so sestavljali
pole, so hčerke nekaterih
rudarjev služile pri raznih
gospodarjih in zaslužile
seveda tako malo, da niso
mogle podpirati staršev,
sester in bratov. Nekateri
mlajši delavci so delali pri
steklarni, ki pa je po nekaj
dneh obrat spet skrčila
in delavce postavila na
cesto. V Hrastniku je tako
Rudarska
kuhinja,
ki
si
jo
je
delilo
tudi
po
Umetniški vodja festivala Branko Poveč družin.
ostalo 87 rodbin s 147

Lara Jerkovič
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člani, ki so brez vseh sredstev. Ostalih brezposelnih je 188, dočim ima
72 brezposelnih rudarjev zaslombo
pri rodbinah, ki premorejo še nekaj
sredstev za prehrano. Vsi zaslužki pa
so tako minimalni, da so se hrastniški
rudarji zadolžili pri trgovcih in obrtnikih za preko 2 millijona Din. 1«
Hrastniški okoliš je leta 1931 štel 7681
prebivalcev. Na podlagi poročanja je
bilo slabi dve leti kasneje zabeleženih
407 brezposelnih prebivalcev. V letu
2015 ima Občina Hrastnik 9440 prebivalcev in po uradnih statistikah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 675 brezposelnih prebivalcev.
Žalostni sklep je, da smo po 70 letih
tam, kjer smo bili pred 70 leti.

1
Vir: Jutro. Dnevnik za gospodarstvo,
prosveto in politiko (15. 12. 1933), letnik
14, številka 292.

Vir fotografij: Koledar Cankarjeve družbe
(1932), letnik 3, številka 1.

Primož Frajle
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Socialno podjetništvo v
Mladinskem centru Hrastnik
Kako lahko z dobro idejo in pravim
pristopom spremenimo svet na
bolje, nam je v četrtek, 25. novembra, v Mladinskem centru Hrastnik
predstavil Tomaž Stritar. Na delavnici, ki se je odvila v sklopu projekta
Delamo delo, je uspešen Dolan, ki
danes sicer živi in dela v Ljubljani,
predstavil socialno podjetništvo. Leto po njegovem mnenju predstavlja
edino dolgoročno smiselno smer
razvoja podjetništva. Mladim, ki so
se udeležili predavanja in delavnice,
je na nazoren način predstavil, kaj
je socialno podjetništvo ter seveda,
kaj ni, kje so pasti in kje potenciali.
Za konec pa je z vajo predstavil še
prve korake, potrebne za oblikovanje
zares učinkovite poslovne ideje.
Pojem socialno podjetje je precej
širok, saj je po Stritarjevih besedah
to podjetje, ki rešuje družbene probleme na podjetniški način, dobičke
pa vlaga nazaj v lastno dejavnost. Zakonsko je bil status socialnih podjetij
urejen že leta 2011, predpostavlja pa
dva tipa socialnih podjetij. Pri prvem
gre za podjetja, ki s svojo dejavnostjo na splošno koristijo družbi, pri
drugem pa za podjetje, ki zagotavlja
vsaj tretjino delovnih mest predstavnikom ranljivih skupin. Do danes
je bilo v Sloveniji sicer registriranih
le okoli sto socialnih podjetij, a jih po
Stritarjevih besedah po teh načelih
deluje precej več. Pričakovati pa gre

Primeri dobrih praks:
Dober primer povezovanja lokalne
skupnosti in ustvarjanja izvrstne
linije proizvodov predstavlja Sonnentor. Avstrijsko podjetje, ustanovljeno konec osemdesetih, se
je s povezovanjem lokalnih kmetij
v široko skupnost pridelovalcev
kvalitetnih organsko pridelanih
zelišč razvilo v enega izmed vodilnih proizvajalcev organsko pridelanih čajev v osrednji Evropi. Danes
povezujejo več kot 150 kmetij, v
proizvodnji pa neposredno zaposlujejo okoli 170 ljudi.
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tudi porast
socialnega
podjetništva v
prihodnjih
letih, saj
ga Evropska unija uvršča na seznam
dvajsetih prioritet do leta 2020.
A če se morda sama definicija zdi
preprosta in razumljiva, se v praksi
Stritar pogosto srečuje z veliko mero
napačnih predstav o socialnih podjetjih. Čeprav morajo imeti socialna
podjetja močno družbeno koristno noto, to še vedno
ostajajo podjetja, ki so s
tem zavezana k finančno
pozitivnemu poslovanju
na trgu in morajo ustvarjati dobiček. Stritar verjame, da je možnost za
razvoj uspešnih socialnih
podjetij pri nas povsem
realna. Priznava pa, da
se v Sloveniji ustanavljanja pogosto lotevamo
na napačen način, saj v
praksi največkrat ustanovitev socialnih podjetij vodimo kot projekt, ki prinaša zaposlitve
in koristi, dokler traja sofinanciranje.
Ko pa tega ni več, se projekt tudi
zaključi. Rešitev tako vidi predvsem
v spodbujanju že obstoječih podjetnikov k ustanavljanju socialnih podjetij oziroma uveljavljanju teh načel
v že obstoječih podjetjih, saj le-ti že
imajo pravi način razmišljanja in ustrezna znanja za obstoj na trgu. Cilj
ob ustanovitvi in vodenju socialnega
podjetja bi tako moral biti trajen in

Spoznanje, da avtizem s seboj prinaša tudi edinstvene prednosti, je
v ZDA vodilo v ustanovitev Rising
tide car wash – avtopralnice, ki
zaposluje avtiste. Izredno pozornost za detalje, ki odlikuje osebe z
avtizmom, je ustanovitelj prelevil v
uspešen poslovni model. Po dostopni ceni vrhunsko očiščeni avtomobili ne predstavljajo le vira zaslužka
osebam z avtizmom, temveč tudi
vlivajo upanje njihovim družinam in
opozarjajo na vrednost značajskih
lastnosti, ki zaznamujejo osebe z
avtizmom.

GOSPODARSTVO
samostojen obstoj na trgu.
Ker je spoznanje, da je v Sloveniji
načeloma premalo podjetniškega
zavedanja, se je Tomaž Stritar odločil
v svoje delavnice poleg predstavitve
socialnega podjetništva vključiti
tudi model vitkega poslovanja, saj
s tem da tudi iztočnice, na katerih
udeleženci že takoj lahko začnejo
graditi in oblikovati svoje ideje. Tako
so se mladi v Mladinskem centru
Hrastnik v nadaljevanju delavnice
posvetili štirim različnim idejam ter
vprašanju, kako iz njih kar najhitreje
ustvariti uspešno poslovno zgodbo.

Steklarna Hrastnik je kot odgovor na
dvig povpraševanja na trgu v celoti
prenovila dekorirnico. Naložba je
znašala milijon evrov. V okviru investicije so obnovili proizvodno halo,
posodobili transportne poti in kupili
visoko tehnološki stroj za dekoriranje. Z nakupom omenjenega stroja
so povečali kapacitete, dodali nove
funkcionalnosti in dvignili kakovost
izdelave dekorja.
Za prenovo dekorirnice so se odločil,
ker se je povpraševanje v letu 2014
dvignilo za dobro tretjino v primerjavi z letom poprej. Nov stroj omogoča
izvedbo 8-barvnega dekorja in pa
tudi dekorja iz organskih barv ter
dekoriranje zahtevnejših steklenih
oblik. »Prepričani smo, da si bomo
kot ponudnik tehnološko dovršenega in kakovostnega dekorja na steklu
odprli vrata do novih kupcev in povečali količine pri obstoječih kupcih,«
je povedal Andrej Božič, generalni
direktor Steklarne Hrastnik.

Steklarna Hrastnik
prenovila dekorirnico

bodo izločili vse izdelke,
ki niso dobro potiskani
pred samim žganjem. Ta
nova funkcionalnost bo
omogočila ne le 100 %
kontrolo nad kakovostjo
tiska, ampak tudi znižanje stroškov, ki jih imajo danes na
račun izmeta steklenih izdelkov zaradi nepopolnega dekorja. Nov stroj
bodo nadgradili z UV tehnologijo,
ki se uporablja tudi pri dekoriranju

parfumskih steklenic, ki predstavljajo
nov prodajni segment, v katerega se
podaja Steklarna Hrastnik v začetku
naslednjega leta.
JM

Nov stroj omogoča namestitev
kamere na končni postaji, s katero
Prednost vitkega okvirja je, kot nam
je povedal Stritar, v hitrosti razvoja
podjetja od ideje do trga ter hkrati
tesni povezanosti s potencialnimi
kupci in uporabniki, kar zmanjša
možnost za neuspeh na trgu. Kot
dobro iztočnico za razmišljanje o
vitkem poslovnem modelu nam je
priporočil tudi knjigo Delaj vitko, ki
si jo lahko brezplačno prenesemo s
spleta.
Miha Lavrinec

Eko-socialno kmetijo Korenika
v Šalovcih je ustanovilo društvo za
socialno vključenost Mozaik. Kmetija, ki zaposluje približno 50 težko
zaposljivih ljudi, se lahko pohvali
s pestro paleto svojih proizvodov,
izvajajo pa tudi vrsto programov
za otroke in mladino. O uspešnosti
njihovega dela pričata vse večja
prepoznavnost kmetije in njenih
izdelkov v Sloveniji ter dejstvo, da
so v letošnjem letu širili svojo dejavnost tudi na sosednjo kmetijo.
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V rudniške prostore
prihaja nov investitor
V Hrastnik po besedah vodstva
Rudnika Trbovlje - Hrastnik prihaja nov investitor iz tujine. Pričakujejo se nova delovna mesta.

času izvajanja postopkov več kot to ne želimo
sporočati javnosti.«
Glede novih delovnih
mest nas je z vprašanji
usmeril na kupca, a
nam imena ni želel razkriti.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik (RTH) je
trenutno v fazi postopnega zapiranja,
ki poteka v okviru vladnih programov
za zapiranje do leta 2018. Sredstva
za zaprtje bo deloma zagotovila
država, del pa jih mora s prodajo
premičnin in nepremičnin zagotoviti
RTH sam. Ta naj bi lastna sredstva
moral zagotoviti predvsem za pokritje kreditov.

Nekaj dodatnih informacij smo dobili
na Občini Hrastnik, kjer so povedali,
da so se predstavniki investitorja
v iskanju primernih prostorov za
pomoč obrnili na njih. Na občini so
stopili v stik s stečajnim upraviteljem
Sijaja ter z vodstvom RTH. Predstavniki investitorja so
si obe lokaciji ogledali
in se, kot vse kaže,
odločili za rudniške
prostore.

V okviru prodaje nepremičnin se že
odvija prva resnejša prodaja tujemu
investitorju. Na RTH smo glede
prodaje naslovili kar nekaj vprašanj,
a so z odgovori trenutno še izjemno
skopi. Direktor Bojan Jelen nam je
tako povedal le to: »Poteka postopek
prodaje dela industrijskega objekta
na naslovu Naselje Aleša Kaple 9 a. V

Na občini nam je uspelo izvedeti še to, da
naj bi investitor želel
vzpostaviti robotizirano proizvodnjo
turbin za mini hidroelektrarne. V povezavi
s proizvodnjo naj bi
se obetalo tudi nekaj
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novih delovnih mest.
RTH ima sicer v lasti še precej nepremičnin, a odgovora na to, kaj vse
so v postopku prodaje že prodali
in koliko sredstev so na ta način že
uspeli zbrati, od vodstva rudnika
prav tako nismo uspeli dobiti, saj na
naša vprašanja niso želeli odgovoriti.
Vsi, ki bi jih nakupi zanimali, pa lahko
informacije o javni prodaji najdejo na
njihovi spletni strani ali pa se obrnejo nanje prek spletnega naslova
prodaja@rth.si.
Mateja Jecl
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GORENC MED SVETOVNO ELITO
Obetavni karateist hrastniškega kluba Denis Gorenc je na svetovnem
prvenstvu mlajših članov v daljni Indoneziji dosegel uspeh kariere. V
kimonu slovenske reprezentance je
prišel do četrtfinala, kjer ga je izločil
njegov stari znanec iz Ukrajine.
Varovanec
prekaljenega
Bojana
Pižmohta je v Džakarti s 7 : 4 najprej
izločil Mehičana Floresa Ortiza, nato
pa z izjemno predstavo še enega od
favoritov za kolajno Jedondonbija Rabiija iz Tunizije, ki je pokleknil z 0 : 4.
Sledil je četrtfinalni poraz z 0 : 2 proti Ukrajincu Koriahinu Jehorju, ki je
dolskega borca pred časom premaVsestranskost, nepopustljivost in
srčnost so pojmi, s katerimi bi najlažje opisali ‘železnega’ Denisa Šketaka.
Dolgoletni košarkar je maja leta 2010
okroglo usnje zamenjal za kopalke, kolo in tekaške copate in postal
eden najboljših triatloncev v Sloveniji.
Konec oktobra je v Poreču kljub hujši
poškodbi, ki jo je utrpel na majskem
evropskem prvenstvu v italijanskem
Riminiju, osvojil naslov slovenskega
državnega podprvaka.
27-letni Hrastničan se je v Istri komajda vrnil po poškodbi (treh) reber, a po
1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrih
kolesarjenja in 21 kilometrih teka
zasedel odlično tretje mesto v absolutni konkurenci. Za zmagovalcem,

gal že v finalu trboveljskega
odprtega prvenstva.
»To je moj največji uspeh v
karieri. Na svetovnem prvenŠtudent
Fakultete
šport Denis
Gorenc je
Umetniški
vodja za
festivala
Branko
stvu sem nastopil prvič, pred
v Indoneziji prišel do največjega uspeha v
Potočan
že trinajsto leto vztraja, da je
tem pa sem trikrat nastosvoji karieri. Foto: osebni arhiv
pil na evropskih prvenstvih,
ampak nisem bil nikoli tako
Barbara Haberl. Mlajša Urša je nastouspešen,« je dejal karateist, pri kate- pila v kadetski konkurenci in morala v
rem prostora za napredek ne manj- drugem krogu priznati premoč grški
ka. Šteje šele 19 let, v Indoneziji pa je tekmici, starejša Barbara pa je v isti
nastopil v konkurenci do 21. leta sta- fazi tekmovanja med mladinkami izrosti z borci, lažjimi od 67 kilogramov. padla proti kasnejši dobitnici bronasV Indoneziji sta nastopili še dve članici Karate kluba Hrastnik, sestri Urša in

te kolajne iz Italije.

GL

ŠKETAKO PRIGRIZEL DO NASLOVA
DRŽAVNEGA PODPRVAKA
hrvaškim asom Andrejem Vištico,
je zaostal štiri minute in pol, za drugouvrščenim Slovencem Jaroslavom
Kovačičem, ki je na ta način osvojil
tudi naslov državnega prvaka, pa dve
minuti. »Zelo sem zadovoljen, sploh
po tem, kar se mi je letos dogajalo.
Maja sem padel na EP in si poškodoval rebra, tako da sem mislil, da
sploh ne bom tekmoval. V določenih
trenutkih me je tako bolelo, da sem
razmišljal celo, da zaključim vse skupaj,« je dejal Šketako, ki je vendarle prebrodil krizo in po zahtevnem

okrevanju dva tedna pred DP nastopil že na tekmovanju v Barceloni:
»Situacija se je tako izboljšala, da sem
se prijavil v Barcelono, kjer sem osvojil 17. mesto in celo izboljšal osebni
rekord za pol ure. Dva tedna kasneje
je bilo še državno prvenstvo in rekel
sem si, da nastopim brez vsakršnega
pritiska, pa kar bo, bo. V plavanju sem
presenetil samega sebe, hiter sem bil
tudi na kolesu in bil na koncu tretji.
Za Hrvatom, ki je heroj triatlona, sem
zaostal okoli štiri minute, tako da se
nimam česa za bati.«
V težaškem športu, kakršen je triatlon, veliko časa za počitek ni. Šketaka
po krajši pavzi čaka pot na Hrvaško,
nato na Kanarske otoke, aprila meseca pa sledi preizkušnja v ZDA, od katere ‘zasavski ironman’ pričakuje največ. »Spomladi ciljam na Teksas, na
ameriško sršenje gnezdo triatlona,
kot rečemo. Tam se je triatlon rodil.
Pričakujem, da bi bil med najboljših
petnajst, če bi ponovil čas iz Barcelone, bi se lahko uvrstil tudi v naj boljšo deseterico,« je zaključil Šketako.
-

Denis
Šketako
je izpustil
velikBranko
del letošnje
sezone,
nato pa jeleto
zablestel
v
Umetniški
vodja
festivala
Potočan
že trinajsto
vztraja,
zaključku. Foto: osebni arhiv
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Nova, če sodimo po zadnjih, pestra
in napeta sezona se je začela tudi
za hrastniške košarkarje. Po petih
odigranih krogih sta bili v dvorani
na Logu na varnem pospravljeni dve
zmagi, za obstanek jih bo potrebnih
še kar nekaj. A letos je premagljiv
vsak nasprotnik, zatrjujejo v klubu.
Hrastničanom jo je že pred začetkom
sezone zagodla poškodba povratnika iz Celja Matica Babiča, po uvodnih tekmah v 2. ligi pa se je bolniški
seznam le še daljšal. Proti dotlej
zadnjeuvrščenemu Slovanu so hrastniško igro v 5. kolu na Logu pokonci
držali več ali manj le Gašper Ovnik,
Anže Maček in tudi Tadej Tušek, ki so
morali na parketu prebiti malodane
celotno tekmo. Izmučene Zasavce so
Ljubljančani nazadnje povozili s 83 :
56.
V hrastniškem taboru nad uvodom
v sezono niso in ne smejo biti pretirano razočarani, vse skupaj skrbi le
prevelika odvisnost od nosilcev igre
iz prve petorke. »Z začetkom sezone
smo lahko zadovoljni, imamo tri, štiri
izkušene igralce, ostalo so mladinci.
Če primerjam z drugimi ekipami, je to
kar dobro. V klubu smo se dogovorili za takšno filozofijo, zato novih igralcev ne bomo vozili. Bomo probali
‘stisnit’ in rešitve poiskati v lastnem
kadru,« je dejal glavni strateg Hrastnika Davor Brečko. Nekdanji košarkar »pokojne« Gradbene dejavnosti
je sicer zadolžen za mlajše selekcije
v klubu, vendar je kljub imenovanju
Ovnika kot trenerja/igralca prevzel

KOŠARKARJE TARE KRATKA KLOP
vajeti v svoje roke tudi v članski ekipi.
V njej ima precej fantov, od katerih je pred sezono pričakoval več:
»Nekateri na klopi se ne odzivajo
pravilno, mogoče so se malo razvadili. V preteklosti niso bili navajeni igrati, zdaj, ko dobivajo priložnost, pa ne
gre. Težko jih je uvajati. Mi poskušamo delati tako kot drugi klubi, za to
pa moraš imeti od šestega do dvanajstega igralca takšne, ki bodo grizli.«
Ker fantje s klopi ne »grizejo« dovolj,
morajo člani udarne petorke dati še
več od sebe. Veliko bremena je v tej
sezoni padlo na branilca Mačka, ki v
povprečju dosega več kot 16 točk na
tekmo in je za Ovnikom (18,8 točk po
petih kolih) drugi strelec ekipe. Otrok
Zlatoroga, ki je v Hrastniku že četrto
sezono, bi si v ekipi želel kakih svežih
moči, zlasti na
položajih organizatorja igre
in centra. »Na
začetku sezone
so nas ovirale
poškodbe.
Najprej Babič,
nato Virant in
Zagorc, Durnik
se počasi šele
vrača.
Kljub
temu bi dve
tekmi, ki smo
jih izgubili, lahko tudi zmagali. Ampak ne
smemo
biti

preveč razočarani. V tej ligi lahko vsak
premaga vsakogar, nam pa je cilj, da
se izognemo kvalifikacijam za obstanek,« je povedal 24-letni Laščan in
dodal, da je s tako okrnjenim kadrom
težko igrati.
Kot pravi, si želi ali dveh oziroma treh
novih igralcev ali pa čimprejšnje vrnitve poškodovanih. »Jaz in Ovnik
morava igrati po 40 minut na tekmo,
Tušek po 35 minut, kar je preveč,« je
poudaril Maček in nazadnje ugotovil, da je v hrastniški ekipi še precej
rezerve: »Trener skuša iz vsakega
potegniti maksimum, vsakomur da
priložnost, koliko pa mu nekateri igralci vračajo, pa je druga stvar. Lahko
bi mu bolj.«
			
		
Gregor Lisec

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V PIKADU
V soboto, 14. novembra, je v Muti v
organizaciji Paraolimpijskega komiteja Zveze za šport invalidov Slovenije
(ZŠIS – POK) potekalo ekipno državno
prvenstvo v pikadu za invalide. Pravico nastopa na državnem prvenstvu
si je izborilo 10 ženskih in 13 moških
ekip, med njimi tudi moška pikado
ekipa DI Hrastnik.
Za moško ekipo DI Hrastnik smo tekmovali: Blaž Dvornik, Kasim Žužič,
Toni Bratuša, Matej Mikolič in Ivan
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Ranzinger. Začeli smo fantastično in
z dvema zaporednima zmagama napovedali boj za sam vrh. Potem pa je
sledil padec koncentracije, sreča pa
tudi ni bila vedno na naši strani, tako
da nam je uspelo doseči končno 5.
mesto v državi. V moški konkurenci
so slavili pikadisti DI Kočevje, 2. mesto so osvojili predstavniki DI Mežiške
doline, 3. mesto pa predstavniki DI
Koper. V ženski konkurenci je slavilo DI Ajdovščina - Vipava, 2. mesto
so si priborila pikadistke DI Laško, 3.

mesto pa predstavnice
Medobčinskega društva
invalidov Murska Sobota.
Blaž Dvornik
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KNAP TRAIL
V soboto, 2. januarja 2016, bo po
zasavskih hribih spet polno pozitivne
športne energije. Planinske poti in
gozdne ceste bodo preplavili tekači,
ki se bodo med seboj, predvsem pa
sami s sabo, ter težavno in lepo traso
pomerili na dveh različnih razdaljah.
Tisti, ki raje premagujejo krajše
razdalje, bodo iz starta pri Gostilni
Brin v Knezdolu pri Trbovljah svojo
pot nadaljevali po gozdni vlaki do Lize
in se od tam podali naprej do Svete
Planine. Mimo razglednega stolpa in
cerkvice se bodo po planinski poti
spustili v Planinsko vas, kjer jih bo
čakala prva okrepčevalna postaja.

ŠPORT
Pot jih bo vodila v Gabrsko in se strmo dvignila nazaj v smeri Mrzlice, od
koder se bodo preko Podmeje vrnili
nazaj do Lize in se spustili v cilj. Skupno bodo morali premagati 18 kilometrov, razporejenih po lepih poteh,
ki se strmo vzpenjajo in spuščajo ter
ponujajo čudovite razglede.
Tisti, ki radi dlje uživajo v neokrnjeni
naravi, pa se bodo preko Čeč povzpeli še na
Kal in naprej na Gozdnik, se spustili v dolino
na savinjsko stran in
se preko Mrzlice vrnili nazaj na cilj. Skupno
bodo premagali 44-kilometrsko razdaljo.

Tekaška prireditev v takšni obliki je
prvič potekala že na začetku tega
leta in med udeleženci je bilo nemalo
navdušenja nad lepotami pokrajine.
Stereotip o industrijsko onesnaženem Zasavju je izginil takoj, ko so
se povzpeli na prvi hrib in pogledali na čudovito naravo pod sabo. Vse
navdušence nad gibanjem v naravi
vabimo, da se pridružijo razposajeni
tekaški druščini. Na Planinskem domu na Kalu
bo za tekmovalce organizirana kontrolna točka in
okrepčevalna postaja in
tam bo od 11. ure naprej
precej živahno.
Srečko Deželak

HRASTNIŠKE BALINARKE ODLIČNE ČETRTE
Državno prvenstvo upokojencev Slovenije v balinanju je letos potekalo v
Kopru na različnih pokritih baliniščih.
Državnega prvenstva za moške in
ženske ekipe so se lahko udeležili
samo zmagovalci regijskih tekmovanj.
Med njimi je bila ponovno tudi ženska
ekipa DU Hrastnik, ki so jo zastopale:

Frida Zaletel, Marija Holešek, Rozalija
Hohkraut, Milena Brunček in Aleksandra Kontrec.
Na prvenstvu je nastopilo 14 ekip, ki
so se med seboj pomerile v izločilnih
tekmah. Po ne najboljšem začetku
se je ženska ekipa zbrala in poka-

zala pravo vrednost v
odločilni tekmi za uvrstitev v polfinale, kar jim
je tudi uspelo, žal pa jim
je za finale ter kasneje tretje mesto,
zmanjkalo malo športne sreče. Na
koncu so osvojile odlično četrto mesto.
			

razpoložen Mark Bortek, ki je trenutno celo najboljši igralec prve lige.
Kegljaču, ki je glavni ‘krivec’ za novo
sponzorsko pogodbo Hrastničanov
in spremembo imena v Enemon, bo
v najlepšem spominu ostala tekma v
Kočevju. Na jugu Slovenije je postavil

rekord kegljišča in svoje soigralce povedel do zmage s 5 : 3, ene od štirih
v prvem delu sezone. V drugem bodo
Hrastničani lovili zmago zaostanka
za četrtim mestom in hkrati branili
zmago prednosti pred strnjeno kolono med šestim in devetim mestom.

KDO LAHKO ZAUSTAVI DOLANE?
Po imenovanju Primoža Cenkarja
za trenerja članske ekipe Dola TKI
Hrastnika je v Dolanki zavel nov veter. Šmarčan je uvedel nov način dela,
postavil višje cilje in, kot se je izkazalo
kasneje, prinesel tudi rezultate. Kemičarji po devetih kolih 1. b slovenske rokometne lige (tekmi z Gorišnico
in Krimom sta bili odigrani po redakciji časopisa, ki ga držite v rokah) ne
poznajo poraza.
Napredek v primerjavi s preteklo sezono je očiten. Dolani so marca z igranjem na finalnem turnirju četverice

slovenskega pokala resda dosegli največji uspeh v zgodovini kluba, a zato
v prvenstvu s sedmimi porazi in dvema neodločenima izidoma lani niso
vzpostavili stika z vrhom. Cenkarjeva
zasedba v tej sezoni je domala enaka
tisti, ki jo je v prejšnji vodil Aleš Filipčič,
le da je novopečenega trenerja v golu
zamenjal izkušeni Klemen Sikošek.
Kje so torej razlogi za takšen preskok
na lestvici? »Ekipa je bolj homogena.
V vsako tekmo gremo stoodstotno,
poznajo se tudi dobri treningi in analize pred tekmo,« je ocenil Domen

Frida Zaletel

Vajeti je iz njegovih rok
začasno prevzel Gregor Skalicky, ki se je na
odgovornem
položaju
dobro znašel. S svojimi
varovanci je bil na težki
preizkušnji zlasti na zasavskem
derbiju proti Litiji, ko je Aleksander Šparemblek v zadnjem
paru z rezultatom 664 poskrbel
za zmago in veliko navdušenje
med navijači.

KEGLJAČI ENEMONA
BLIZU NAJBOLJŠIM
V najmočnejši kegljaški ligi v Sloveniji so ekipe, med njimi tudi hrastniški
Enemon, opravile s prvim delom tekmovanja. Nekdanji Sinet, ki je pred
začetkom sezone zamenjal glavnega
sponzorja in s tem tudi ime, po devetih odigranih krogih zaseda peto
mesto med desetimi moštvi.
»S prvim delom smo zadovoljni, sploh
po tem, ko smo začeli s tremi porazi.
Potem smo hitro dosegli štiri zmage,
jezita nas le domači poraz z Gorico
v predzadnjem kolu in nesrečen poraz pri Brestu v Cerknici. Pri tem je
potrebno omeniti dobro igro Karla
Medveda in Mitje Bidermana,« je dejal trener Hrastničanov Jože Drame,
ki je prvi del sezone zaradi zdravstvenih težav preživel na stranskem tiru.
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Dolani
bodo vodja
tudi letos
nastopili
v pokalu,
prva prepreka
jih 9.
decembra
Umetniški
festivala
Branko
Potočan
že trinajsto
leto
vztraja,
čaka na Škofljici. Na fotografiji eden od nosilcev dolske igre je Amal Ajdari (z
da
je
treba
Hrastničanom
ponuditi
kvalitetno
kulturno
produkcijo.
žogo). Foto: Robi Bajda

Tam na morebitne napake Enemona
in preostalih ekip z zgornje polovice
razpredelnice prežijo Litija, Gorica,
Proteus in Kočevje, ki imajo po tri
zmage in šest porazov.
			

Gregor Lisec

Hribšek, ki velja za motor in možgane
dolske igre. Gradi jo vseh sedem fantov na igrišču (in še kdo s klopi), kar
nedvomno potrjuje tudi statistika. Niti
eden od dolskih igralcev ne zaseda
mesta v deseterici najboljših strelcev
lige, kar govori o izjemni kolektivnosti
v moštvu. »Igramo bolj raznoliko kot
lani. Naša igra je hitrejša, boljši smo
v obrambi. Zato dajemo več lahkih
golov, ki jih dosegajo vsi,« je razloge
razkril 25-letni Hribšek.
Pot na avtocesti proti prvi ligi je še
dolga, skupno meri trinajst gostovanj
in ravno toliko domačih tekem. Eden
od ključnih faktorjev na prehitevalnem pasu so zagotovo zvesti navijači, ki so Dolane na Ptuju z glasnim
spodbujanjem že ponesli do tesne
zmage (33 : 32 z golom Klepeja v zadnji sekundi). V vse večjem številu obiskujejo tudi Dolanko, kar rokometaše
izpod Kovka še kako veseli. »Podpora je pomembna, v gosteh še toliko
bolj. Lepo, da so ljudje prepoznali, da
je rokomet šport številka 1 v občini.
Čedalje bolj prihajajo na tekme tudi
iz širše okolice, želimo pa si, da bi bilo
navijačev še več,« je zaključil priljubljeni Comek.
Gregor Lisec

DELOVNA AKCIJA NK HRASTNIK

Cilj, ki so ga možje iz hrastniškega kegljišča sprejeli pred začetkom sezone, ostaja enak tudi po
jesenskem delu. »Cilj je uvrstitev
Mark M. Bortek
pofestivala
tem, ko jeBranko
postavil
Umetniški
vodja
v Evropo. Zaenkrat zaostajamo
rekord kegljišča v Kočevju. Foto: Vasja
Potočan
že trinajsto leto vztraja,
dve točki za četrtim mestom, ki
Marinč, KK Kočevje
še vodi v evropska tekmovanja.
Četrti so trenutno državni prvaki, ekipa Konstruktor, ki v drugem
delu prvenstva prihaja k nam in čas je V ekipi Enemona, ki večjih sprememb
že, da ga tudi končno premagamo,« v igralskem kadru pred letošnjo sezono ni doživela, je bil jeseni najbolj
je povedal Drame.
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NK Hrastnik se od začetka novembra
lahko pohvali z novo pridobitvijo, ki bo
po besedah trenerja Franka Privška
izboljšala pogoje dela: »Umetno travo
so prostovoljci – starši nogometašev,
v soboto, 7. novembra, na zunanjem
igrišču za košarko in rokomet pričeli
polagati že v dopoldanskih urah. Delovna akcija se je zavlekla do poznih
večernih ur, v nedeljo pa so sledili še
manjši popravki. S to pridobitvijo je
našim igralcem omogočeno treniranje zunaj v vseh vremenskih razmerah
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in s tem ustvarja ugodnejši prehod iz zimskega obdobja, ko
treniramo v dvorani, v spomladanski del sezone ...«
Vse o delovanju NK Hrastnik,
rezultate, novosti ter napovedi tekmovanj pa si lahko pogledate tudi na njihovi spletni strani
www.nkhrastnik.si, v nedeljo, 6. decembra, ob 9. uri v dvorani Dolanka pa jih lahko v živo spodbujate na
enem izmed prvih tekmovanj, saj

bodo že tretje leto zapored organizirali Hrastkov nogometni turnir za
najmlajše nogometaše, na katerem
bo sodelovalo deset ekip.
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Od Bohoriča preko
Toporišiča do …

Slovenščina skozi čas
Pri slovenščini je najzanimivejši
njen razvoj. Na začetku jeziku
ni nihče namenjal posebne pozornosti. Morda se je prav zato
tako svobodno razvijal.

Mladi in prehojeno obdobje
»Mislim, da je treba slovenski jezik raziskovati
enostavno zato, ker je to naša materinščina, in
tudi gledati, da se ohrani za vse čase.«
V šolski knjižnici smo urejali razstavo.

Jože Toporišič
Lani je v svojem devetinosemdesetem letu preminil starosta vede
o slovenskem jeziku in avtor aktualne Slovenske slovnice, prof. dr.
Jože Toporišič. Javnosti je znan po
monografijah, razpravah, učbenikih …, s katerimi je v marsikaterem
pogledu oral ledino, in zaslugah za
to, da slovenistika sedaj stoji na

sodobnejših in naprednejših temeljih, mu – kljub nekaterim kritikam njegovega dela – ne more
odreči nihče.

Od besed k dejanjem
Prav o tem smo se pogovarjali pri
slovenščini. Beseda je dala besedo
in porodila se je ideja, da bi se dogajanju ob Toporišičevem letu pridružili
tudi sami. K sodelovanju smo povabili

še ostale skupine devetošolcev, tako
na matični šoli v Hrastniku kot na Podružnici Dol, in te so se z veseljem
odzvale.

drugimi jeziki sploh ohranila, pa tudi,
ali je sploh vrednota, ki bi jo bilo treba ohranjati v prihodnosti, ali lahko
izgine »brez škode«.

No, pa pojdimo v akcijo!
Po kratkem uvodu smo se razdelili
v skupine in presenečeno ugotovili, kaj vse lahko zajema razmišljanje o jeziku: kakšna je bila zgodovina slovenskega jezika do sedaj in
ali lahko na podlagi teh dejstev
sklepamo o prihodnosti, kako in
zakaj se jezik spreminja, kakšna je
vloga slovenskega jezika in njegovih zvrsti (narečij, slenga) v sodobnem času, se bo slovenščina med

Obilna žetev – tudi če ni za oceno!
Posamezne skupine so zapisale svoje ugotovitve ter jih predstavile in
tako navedle še ostale k nadaljnjemu
razmišljanju, ki je obrodilo bogate sadove. Nastali so tudi plakati o slovenskem jeziku, Slovenski slovnici in o izjavah – Toporišičevih ter o Toporišiču
– ter razstava o Toporišičevem letu v
vitrini šolske knjižnice.

Zato ni nenavadno, da je leto 11.
10. 2015–11. 10. 2016 na pobudo
različnih ustanov, kot so Univerza
v Ljubljani, Univerza v Mariboru,

Slovenščina in Slovenci

stari.

V času naselitve v naše kraje so
predniki Slovencev govorili še
praslovanščino, iz katere se je najprej razvila slovenščina kot samostojen jezik, ta pa razcepila na narečja, ki dajejo slovenščini neverjetno
raznolikost. Tako bi se Primorec in
Prekmurec, če bi se srečala in govorila vsak svoje narečje, bolj težko,
če sploh, razumela. Zato obstaja
knjižni jezik, ki Slovence povezuje
in nam daje možnost, da se sporazumevamo ne glede na to, katero narečje govorimo ali koliko smo

Slednje namreč močno vpliva na
našo govorico. V njej lahko zaznamo
sleng: v pogovoru mladih z vrstniki
domače besede pogosto zamenjajo besede iz jezikov, ki veljajo za
pomembnejše. V preteklih stoletjih
je bila to nemščina, sedaj pa je to
angleščina. Vpliv te je vse večji tudi
v znanosti, v kateri prevzete besede
že prevladujejo nad slovenskimi.
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Slovenščina se je kljub zgodovinskim
okoliščinam, ki ji pogosto niso bile
naklonjene, ohranila. Pomemb-

SAZU in še mnoge druge, proglašeno za Toporišičevo leto. V njegovo
čast je po vsej Sloveniji ogromno razstav o njegovem delu in
življenju, OŠ Dobova pa se je ob tej
priložnosti preimenovala v OŠ dr.
Jožeta Toporišiča Dobova.

Nika Špajzer

V svoji zgodnji zgodovini se je
razvila iz praslovanščine v čisto poseben jezik. A jezik se ne
more spremeniti kar sam od
sebe. Spremenili so ga ljudje, ki so skozi stoletja na območju naših dežel živeli zelo
različno. Tako so se v posameznih pokrajinah razvile prav
posebne značilnosti in nastala
so narečja – dokazi, da se je
slovenščina razvijala z desetinami generacij naših prednikov.
Zagotovo tudi prihodnje generacije ne bodo nehale prilagajati
jezika svojim potrebam. Morda
bo sprememba počasnejša, saj
je knjižni jezik zdaj natančno
določen, a to ne bi smela biti
ovira. Če bi preprečevali spremembe, bi morda še vedno
govorili kot v Trubarjevem času.
Ljudje stremimo k opravljanju
stvari v vse krajšem času. Tudi
jezik se prilagaja hitremu tempu sodobnega življenja: vedno
več je okrajšav za imena novih
in novih elektronskih naprav,
vedno več je prevzetih besed
iz angleščine, ki jih v govorjeni jezik prinašajo mladi. Vsa-

no je, da nanjo ne pozabimo. Če ji
naši predniki ne bi ostali zvesti, ko
so bili pod tujo oblastjo, zdaj mi
ne bi obstajali takšni, kot smo. Kot
je dejal angleški poznavalec naše
zgodovine Lovett F. Edwards: »Resnično, najbolj čudovito pri Slovencih
je, da obstajajo kot narod po toliko
stoletjih tuje oblasti.« Povezuje pa
nas ravno jezik, in če preneha obstajati … A kdo bi hotel izgubiti nekaj, zaradi česar smo čudoviti in
edinstveni?!
		

A potem se bo moral človek
vprašati, kaj je prava slovenščina. Tisto, kar naj bi jezik bil, ali
varianta, ki jo bo uporabljala večina? Kakorkoli, jezik se
spreminja, in to je razlog, da
ga lahko imenujemo naš jezik.
Živi z nami in odseva našo realnost. Življenje pa teče, se
razvija in napreduje. Včasih se
je zanimivo vprašati, kaj bi si
očetje slovenskega jezika mislili
o jeziku danes. Verjetno bi nas
razumeli prav toliko, kot mi razumemo njih, in si ne bi mogli
predstavljati, kako se je lahko
toliko spremenilo.
Torej je jezik nekaj, kar mora ljudem omogočiti razvoj, ne pa ga
omejevati. Prilagajati se mora
času. Kamor gremo Slovenci,
tja gre slovenščina. Jezik obstaja le zato, ker ga uporabljamo,
torej mora biti tak, kot ga uporabljamo.
9. a

Nina Lana Vidmar,

Slovenski jezik, kaj bo s teboj?
Slovenščino nam je do sedaj uspelo
ohraniti, vendar se v prihodnosti lahko zgodi, da bo postajala vse manj
pomembna.
Slovenci vse manj govorimo in pišemo v knjižnem jeziku, nastajajo nove
besede, veliko je prevzemanja iz
nemščine in angleščine. Tudi tujci se
redko učijo našega jezika, ker menijo, da je težak, posebno zaradi dvojine. Mislim, da bi ga vsaj mi morali
ceniti in spoštovati ter se zavedati,
da moramo biti nanj ponosni.
Resničnost pa je drugačna. Razširil
se je internet, kjer večino podatkov
najdemo v angleščini ali v slovenščini, v kateri je veliko napak. Tudi
raba slovenščine v javnosti ni ravno
najboljša. Prireditve so poimenovane
s tujimi besedami, pa tudi politiki in
drugi predstavniki našega naroda
premalo skrbijo za ohranjanje in večjo prepoznavnost slovenščine v tujini. Ta se lahko ohrani le, če se bomo
zanjo trudili.
Karin Stražar, 9. c

Ana Kovačič, 9. b
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ka generacija prinese nov stil,
ki se malenkost razlikuje od
prejšnjega, a v stoletjih se te razlike začnejo kopičiti in jezik se
popolnoma spremeni. Po drugi
strani pa bo v jeziku vedno več
dolgih, kompliciranih izrazov za
iznajdbe in odkritja, do katerih
bo še prišlo.
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religijo. Prav tako tudi kurikulum
določamo sami in ne država.«

Amalia Ljuba Galle Bauerheim:

»Rada pomagam ljudem,
to mi daje dober občutek …«
Večerja na zahvalni dan – hčerka Julie, mož Felix, Ljuba, hčerka Mia

Zanimivih družinskih zgodb, ki so
na razpotju med dvema celinama,
ni nikoli preveč. Toliko odrekanja in
žrtvovanja, ki ga mora vsakdo prebroditi z željo po novem življenjskem
izzivu na drugi strani sveta, lahko ostane v poduk vsakemu posamezniku.
Takšne zgodbe vzdramijo v poslušalcu čut po nečem vznemirljivem in ga
obelodanijo z mislimi, da se v življenju
zmore vse, a le, če si to zares močno
želiš.
Letos poleti sem se med dopustom v Torontu srečal še z eno od
družinskih zgodb Slovencev v Kanadi.
Po družinskih ter prijateljskih vezeh
mi je bilo omogočeno ali bolje rečeno podarjeno, da obiščem Slovenko, ki ima v Torontu svojo zasebno
šolo. Še več. Amalia, ki v Sloveniji nosi
vzdevek Ljuba, je v svojem zgodnjem
otroštvu živela v Hrastniku. Ko sem
jo poklical po telefonu, da si želim
ogledati njeno šolo, mi je nesebično
prisluhnila in me prijazno povabila na
obisk že naslednji dan. Kot učitelj sem
se resnično veselil tega srečanja, saj
se s šolo, v kateri podajajo znanje z
drugačnimi strategijami kot v javnih
šolah, nisem seznanil še nikjer.
Na parkirišču sta me gostoljubno
sprejela Amalia in njen mož Felix Bednarski – ravnatelj obiskane šole –, ki
je po narodnosti Poljak. Najprej me
je zanimalo, kaj je botrovalo k ustanovitvi njune šole in nekdanja Hrastničanka mi je pozorno pripovedovala:
»Po poklicu sem medicinska sestra,
takoj po šolanju sem se zaposlila v
psihiatrični bolnišnici. Čez čas sem
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spoznala, da to ni moja prava poklicna pot. Nisem se strinjala s terapijo
pacientov v teh bolnišnicah, zato
sem se odločila, da po 21 letih dela
v zdravstvu svojo energijo preusmerim v nekaj drugega. Zelo sem bila navdušena nad otroki, tako da sem leta
1987 ustanovila svojo zasebno šolo
Humberside Montessori School.«
Svojo poklicno pot v šolstvu je začela
z dvanajstimi otroki in dvema učiteljicama. Odgovor na vprašanje, koliko
otrok šteje njihova šola danes, me je
presunil: »Po 28 letih delovanja imamo veliko število učencev in družin
na dveh lokacijah. Vrtec ima 116
otrok, šola pa 450.«
Povabila sta me k ogledu učilnic, ki so
razporejene po starostnih skupinah
otrok. Kot popoln nepoznavalec tega
načina poučevanja sem med predstavitvami učilnic dobil občutek, kot
da se sprehajam po stanovanjih s
številnimi igralnimi kotički. Vsak od
teh je namenjen svojemu področju
učenja z natančno izdelanimi didaktičnimi pripomočki. Zanimivo se mi
je zdelo, da morajo vse svoje pripomočke za poučevanje izdelati učitelji
sami že med izobraževanjem in usposabljanjem za Montessori učitelja. »Montessori pedagogika ustvarja
okolje, ki spodbuja k samoučenju in
iskanju otrokovega potenciala,« pojasni Felix. »Za razliko od javnih šol
se v naši šoli začenja proces šolanja
že pri dveh letih in pol, saj je zgodnji razvoj zelo pomemben,« poudari
Ljuba med predstavitvijo ene od
učilnic. V vsakem oddelku sta po dva
učitelja. Eden od njiju je učitelj, dru-

gi pa asistent. Zanimalo me je, koliko
učencev šteje posamezen oddelek.
»Marija Montessori je ugotovila, da je
za otroke najboljši koncept učenja ta,
da so razredi številčnejši, in sicer od
32 do 35 otrok,« razloži Felix. Še bolj
zanimiv je bil podatek, da so otroci
v oddelkih med seboj pomešani po
starosti v razponu treh let. Ker se
zasebne šole zelo rado meče v isti
koš, gostitelja še utemeljita: »Montessori šole so posvetnega značaja, kar
pomeni, da niso povezane z nobeno

Vse skupaj pa terja ogromno
odrekanja in naporne delovnike, pojasnjuje Ljuba: »Delo je zelo zahtevno, saj moj delovni dan traja od 7.30
zjutraj do 6. ure zvečer. Uspešnost
tega načina šolanja mi daje energijo,
da sem po 48 letih delovne dobe še
vedno aktivno vključena v vsakdanje
delovanje šole.« »Ampak ves trud,«
dodaja, »je poplačan, ko vidiš, da
učenci sprejemajo šolo kot svoj drugi dom. V okviru pouka se radi učijo
veščin, npr. kuhanja, modelarstva ter
drugih uporabnih dejavnosti, koristnih za življenje.«
Na vprašanje, kako se je njena življenjska pot začela v Evropi in nadaljevala
v Kanadi, je povedala, da se je rodila leta 1948 kot tretji otrok v družini
Bauerheim. Ima še dva starejša brata
– Viktorja, prav tako živečega v Torontu, ter Pavleta, ki živi v Hrastniku.
Davnega leta 1850 se je družina Bauerheim priselila v Hrastnik, ko se je
gradila južna železnica. Praded je bil
strojevodja na progi Rudnik–Hrastnik. Po njegovi smrti je njegova žena

lil v rudniku
v Hrastniku,
a se je leta
1952 smrtno
ponesrečil,« je
pripovedovala. Družinska
idila se je v
hipu končala in odločili
so se, da se
preselijo
v
Kanado, kjer
Pavle, Ljuba in Viko v poletni hiši v Rovinju
je živel mamin
brat. Borba za
jezika odgovori: »Na teh slovenskih
obstanek pa se
ob prihodu šele začne. Niti ta družina dogodkih redno govorimo slovensko,
ni izjema. »Že po šestih mesecih sta tako da nismo pozabili svojega jezise mama in brat Pavle zaradi slabih ka.«
ekonomskih razmer v Kanadi vrnila
nazaj v Slovenijo. Jaz in brat Viktor Ljuba se vedno s sijočim nasmehom
sva ostala in s šolanjem nadaljevala v spomni domačega kraja iz otroštva:
kraju Welland blizu enega od sedmih »Na Hrastnik imam še zelo dobre
naravnih čudes na svetu – Niagarskih spomine, predvsem na naše sosede
slapov,« je Ljuba podoživljala svoje Birtičeve, Benetkove, tudi sošolce. Na
tržnici smo igrali badminton in nootroštvo.
gomet, hodili smo v bazen, kjer sem
Po toliko letih še vedno ostaja zvesta se naučila plavati. Ne smem pozabiti
svojim koreninam in za to, kot pravi, na planinske pohode na Kal, Mrzlije v Torontu dobro poskrbljeno za co, Kum … Prav tako pa vsako leto
vse migrante iz Slovenije: »Slovenska obiščem Slovenijo, svojo družino in
skupnost v Torontu je zelo aktivna in prijatelje ter najljubše kraje po Sloveniji. Najbolj pogrešam hribe in gore,
saj je Ontario zelo ravninska provinca,
domačo slovensko hrano in različna
narečja.«

Ljuba s svojovodja
družino
in prijatelji
v Slovenskem
kulturnem
na
Umetniški
festivala
Branko
Potočan že
trinajstocentru
leto vztraja,
Hunters Banquetu, slavnostni prireditvi, ki jo vsako leto pripravijo lovci.

Tadej Kralj z Ljubo pred njeno šolo v Torontu
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odprla trgovino, ki je bila družinsko
podjetje vse do leta 1948, ko je bila
nacionalizirana. Že po toliko zgodbah
migrantov lahko spoznaš, da vsakega
od njih ob odločitvi o odhodu v tujino
doletijo najrazličnejše usodne prelomnice v življenju. »Po nacionalizaciji
v štiridesetih letih se je oče zapos-
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povezana. Organizirana so druženja
in različne aktivnosti, v katere se tudi
sama vključujem. Imamo svoj radijski program, glasilo, slovensko šolo,
plesne in pevske skupine ter veliko
število športnih društev. Delujejo tudi
tri cerkve in dom starejših Lipa.« Na
vprašanje o odnosu do maternega

Popoldne je minilo prehitro, da bi se
lahko natančneje seznanil z vsemi
podrobnostmi o družini in o njunem
vseživljenjskem projektu. Ljuba in Felix sta namreč morala po opravkih.
Obljubili smo si, da se zagotovo še
srečamo. V dar sem prejel publikacijo, ki je izšla leta 2012 ob 25. obletnici delovanja šole. Iz publikacije
lahko vsakdo razbere, koliko jima
pomenijo učenci in tudi učitelji, ki so
del šole. Ljuba je pogovor zaključila z
življenjskim motom: »Rada pomagam
ljudem, to mi daje dober občutek, ko
vračam vse dobro v zameno, kar mi je
bilo dano v življenju.«

Tadej Kralj
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JUŽNA

Križanka
Dedek Mraz

Prazniki so tik pred vrati. Ni potrebno pogledati na koledar, dovolj je, da
odidemo v kakšen nakupovalni center
in nam je vse jasno. Polni nakupovalni vozički, vsi nekam hitijo, so nervozni, utrujeni ... Vsekakor je to odraz
časa in prostora, v katerem živimo.
Upam, da so med nami še prisotne
tiste prave človeške vrednote, kot so
ljubezen, spoštovanje, sočutje.
Prazniki so tudi čas skupnega
druženja in obdarovanja, ko svojim
najbližjim poklonimo kakšno majhno
darilce. Meni se je iz otroških dni v
spomin vtisnil najbolj dedek Mraz. 31.
december se imenuje silvestrovo, ker

ima na ta dan sveti Silvester god. Na
silvestrovo pridne otroke obišče še
tretji mož, ki mu pravimo dedek Mraz.
Dedek Mraz je k nam prišel po drugi svetovni vojni z ruskega severa, iz
ledene Sibirije. Rusi menijo, da je dedek Mraz doma na Norveškem, tam
pa ga niti ne poznajo. Tako prihaja
do različnih zapletov in nerazrešenih
vprašanj. Podobno kot Božiček ima
tudi on vprežene sani z jeleni. Darila
postavi pod jelko. Čeprav je lik dedka
Mraza prišel iz Rusije, ga je znani slovenski slikar Maksim Gaspari upodobil
kot dedka z dolgimi sivobelimi lasmi
in košato brado. Pokrit je s slovensko
polhovko, kučmo. Oblečen je v ovč-

ji kožuh, ki je ob robovih okrašen s
slovenskimi ornamenti. Obut je v bele
škornje. Na hrbtu ima velik slovenski
koš, ki je poln daril. V roki ima sprehajalno palico. Prihajal naj bi izpod
Triglava. Spremljajo ga gozdne živali.
Skozi čas se je to spremstvo spremenilo, sedaj ga spremljajo palčki, škrati,
vile, snežinke. Rad ima otroke in ne
dela razlik med njimi.
Upam, da prejmete darilo, od kateregakoli dobrega moža. V zameno
mu lahko ponudite izredno slastne
piškote. Srečno 2016!

Ruske kape
SESTAVINE
Testo:
30 dag moke
2 mali žlici praška za
pecivo
1 jajce

15 dag margarine
10 dag sladkorja
1 vrečka vaniljevega
sladkorja
1 ščepec soli

Krema:
15 dag mletih orehov
3 velike žlice vaniljevega

sladkorja
1 dl mleka
10 dag margarine

Obliv:
približno 15 dag mletih
orehov

100 g čokolade za
kuhanje
0,5 dcl mleka

5

PRIPRAVA TESTA

1

Moko in pecilni prašek
skupaj presejemo, v posodo dodamo jajce, margarino, sladkor, vaniljev
sladkor in ščepec soli. Vse
skupaj dobro zgnetemo,
da dobimo gladko testo.
Testo razvaljamo in s
kozarcem izdolbemo
okrogle oblike. Po potrebi predhodno pomokamo delovno površino.

2

40

december 2015

3

Pečemo na 180 stopinj
Celzija. Pečene piškote
premažemo s kremo in jih
združujemo po dva skupaj.
PRIPRAVA KREME

4

Mleko in sladkor zavremo ter dodamo mlete
orehe. Mešamo nad
nizkim ognjem približno
3 minute. Pazimo, da se
masa ne sprime s posodo.

Nato pustimo, da se
masa ohladi. Medtem
z električnim mešalnikom
zmešamo margarino in jo
dodamo k ohlajeni masi.

povaljamo v mlete orehe,
da dobijo videz ruskih
kap.
Dober tek! 

6

Robove piškotov pomočimo v raztopljeno
čokolado, ki jo pripravimo
tako, da skupaj na ognju
zmešamo čokolado za
kuhanje (približno 150
gramov) in malo mleka, da postane gladko
tekoča. Na koncu jih še

Težje besede: AGUILAR, BIHAR, PIROTIN, SADI, OTT.
Irena Rebov

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo
izžrebali srečno nagrajenko, ki prejme kosilo za dve
osebi v Planinskem domu Gore:
Jelka Polovič, Brnica
O nagradi vas bomo
obvestili po pošti.

HRASTOV LIST ŠT. 14

Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov)
do 15. februarja 2016 pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9a
1430 Hrastnik
Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo prejel
knjižno nagrado.

