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INTERVJU

Denis Šketako, 
hrastniški Ironman 

‘’Primerjam se lahko 
  z enim povprečnim
  avtom’’ 

Denis je oseba, ki jo težko spregle-
daš. Predan svojim ciljem, pri kat-
erih pa ne vztraja za vsako ceno. 
Zabaven, a hkrati izjemno resen 
in osredotočen. Trmast, pa vendar 
ve, kdaj je pametno odnehati.

Po 14 letih, ko je igral košarko, pra-
vi, da je potreboval vsaj leto dni, 
da je ugotovil, kaj želi. Hrastničan, 
danes star 27 let, se že 5 let ukvarja 
s triatlonom. V te ekstremne vode 
ga je popeljala čista radovednost.

Prav Ironman tekmovanje ga je 
najbolj pritegnilo, tako da se je 
leta 2011 kot samouk udeležil tek-
movanja v Celovcu in ga opravil 
v času 10:22:41, s tem pa dosegel 
6. mesto v svoji kategoriji. S tem 
dosežkom je postal prvi zasavski 
Ironman in nakazal potencial.

V aprilu in maju se je ‘’potepal’’ po 
ZDA. Udeležencem Ironmana bi 
težko rekel, da so običajni ljudje 
– zato se tudi po deželah, kamor 
hodijo na tekme, pač ne potepajo. 
Vse je podrejeno tekmovanju, viš-
jemu cilju.

Ironman tekmovanje ima svoje korenine v Ameriki, kjer je prvo tekmo-
vanje izpeljal vojaški častnik, marinec John Collins iz San Diega. V os-
novi gre za neke vrste vojaško urjenje. Je nekakšna varianta triatlona. 
Obstaja veliko variacij triatlona, najbolj popularna pa je sestavljana iz 
plavanja, kolesarjenja in teka v tem zaporedju. Po letu 2000 je najhi-
treje razvijajoč šport, posebno medijsko pozornost pa uživa Ironman 
tekmovanje, ki je sestavljeno iz 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja 
ter 42 km teka. Običajno tekmuje okoli 3.000 tekmovalcev naenkrat. 

Denis, malo nam povej, katerih 
tekem si se udeležil v Ameriki. In 
seveda, kako si zadovoljen z rezu-
ltati. 

V ZDA, natančneje v Texasu in Loui-
siani, sem se udeležil dveh polovičnih 
in enega celega Ironman tekmovan-
ja. Polovična razdalja pomeni 1,9 km 
plavanja, 90 km kolesarjenja in 21,1 
km teka. Za razdaljo celega Ironma-
na pa pomnožite s številom 2 (smeh). 
Tekmovanja so se odvijala v mestu 
Galveston, New Orleans in v The 
Woodlandsu, kjer je potekalo tudi 
severnoameriško prvenstvo v Iron-
manu. 

Lagal bi, če bi rekel, da sem zadovol-
jen. Žal je bolečina onemogočila, da 
bi dal od sebe svoj maksimum. Na 
cilj sem prišel poln neizkoriščene en-

ergije. Vidnejši rezultat sem dosegel 
v New Orleansu, kjer sem zasedel 8. 
mesto od 2500 tekmovalcev.

Kako izbiraš tekmovanja, na kat-
era se prijavljaš? 

Tekmovanja si izbiram sam s pomoč-
jo trenerja. Vse tekme so svetovne-
ga ranga IRONMAN.  Izbiram takšne 
z največ konkurence, da res vidim, 
kako sem pripravljen in na kateri sto-
pnji sem. S tem se mi uresničuje tudi 
moja vizija, da bom leta 2018 pris-
oten na svetovnem prvenstvu.

Okolica me večkrat opominja, da naj 
grem na manj konkurenčna tekmo-
vanja in s tem dosežem višjo uvrstitev 
in večje zanimanje javnosti, vendar to 
ni moj cilj. Občasno se udeležim ka-
kšnega in ga uporabim za trening. 

Vmes smo te spremljali, saj se red-
no javljaš na družbenih omrežjih - 
in kar malo zaskrbljeni spremljali 
tvoje zdravstvene težave. Kaj toč-
no je šlo narobe? 

Vztrajnost, vztrajnost in jeklena 
volja so ključ do napredovanja.

NOVA ATRAKCIJA ZA OTROKE NA DOLU
ZNANI SO LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI
EU PROJEKT- MOJ PROJEKT
INVESTICIJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
KDAJ ZAČETEK REKONSTRUKCIJE DOLSKE ŠOLE?
SANACIJA RUDNIŠKIH POVRŠIN

9

10 Novice

19 3. julij- praznik občine Hrastnik
Program prireditev 

23 Novice

29 Šport

POSAVSKI IN ZASAVSKI MENEDŽERJI POD-
PISALI LISTINO O SODELOVANJU 

RED DOT ZA PUZZLE STEKLARNE HRASTNIK 
SLABŠE POSLOVANJE ZASAVSKIH DRUŽB, 

PODJETNIKI NAVZGOR

38Izleti in kam potujejo hrastničani

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
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Res je, skupaj s kovčki sem v ZDA 
prinesel še bolečino. Teden dni pred 
odhodom sem imel nesrečo na kole-
su, saj me je zbil avto. S pomočjo 
fizioterapevta smo jo nekako sanira-
li, vendar me je ob vseh naporih in 
tekmah noga ponovno začela boleti. 
Iskal sem pomoč fizioterapevta, ven-
dar v ZDA potrebuješ najprej pregled 
zdravnika in le-ta te lahko napoti do 
fizioterapevta. Da pa dogodivščin ne 
bi zmanjkalo, mi je v enem dnevu 
počila guma in so se mi zlomila peda-
la.

Kakšen je občutek, ko prečkaš cil-
jno črto? 

Odvisno od mesta in časa. Že nekaj 
časa mi ni več cilj samo prečkati ciljno 
črto. Pomembna, vsaj zame, je uvrs-
titev, saj mi bo le-ta omogočila nastop 
na svetovnem prvenstvu. Ob dobrem 
rezultatu se mi pred očmi odvrtijo vsi 
napori in treningi, trud je poplačan in 
zadovoljstvo je neopisljivo. 

Si kdaj izračunal, koliko kilometrov 
si že pretekel, preplaval ali pre-
kolesaril?
 
Uff, če malce pomislim … Na teden 
delam približno 500 do 700 kilo-
metrov. Na letni ravni okoli 20.000 ki-
lometrov. Primerjam se lahko z enim 
povprečnim avtom. Glede na to, da 
že 5 let res intenzivno treniram, bi 
se številka znala vrteti okoli 100.000 
kilometrov. 

Kateri trenutek med tekmovan-
jem je tebi osebno najtežji? 

Najtežje mi je začeti in 
končati. Začeti, ko se ob 
6:25 uri zjutraj spravl-
jamo v običajno ledeno 
mrzlo vodo in končati 
zadnjih 10 km teka, ko mi 
začnejo pojenjati moči. 

Kakšni so načrti za po-
letje? 

Za poletje imam v planu 
kar nekaj tekem po Evro-
pi. Na točno katere bom 
šel, se odločam sproti 
glede na situacijo. Vsi, ki 
me spremljate prek so-

cialnih omrežij (Facebook, Instagram 
ali spletna stran), pa ste z informaci-
jami vedno na tekočem.

Kakšen je tvoj najlepši spomin na 
ZDA?

Če ste lahko na mojih družbenih pro-
filih brali o mojih zapletih, pa ste ob 
vseh zapletih zasledili tudi veliko lep-
ih. V 45 dnevih Amerike sem doživel 
čudovite trenutke. Zelo me je prese-
netila odprtost ljudi, pri katerih sem 
stanoval. Vedno so mi bili pripravljeni 
pomagati in so me vzeli za povsem 
svojega. Pokazal sem jim slike ter 
posnetke Slovenije in vsi so izrazili 
željo, da jo kmalu obiščejo. Meni pa 
so ponudili bivanje že za naslednje 
leto. Spletle so se lepe vezi, čeprav 
smo različnih generacij, imamo pa vsi 
eno skupno strast – šport. 

Zanimivo, kar si omenil. Kako pa 

to, da si spal pri družini? Si bil ce-
loten čas pri eni družini kot gost ali 
si se selil? Je to običajno?

Že na začetku, preden sem se 
odpravil v ZDA, sem si preko 
IRONMAN organizacije uredil t. i. 
Homestay, ki je namenjen pomoči 
profesionalnim športnikom. Spal sem 
pri štirih zelo prijaznih družinah, ki so 
me sprejele čisto za svojega. To sicer 
ni običajno, da športniki iščemo takš-
na prenočišča, saj s tem izgubljamo 
energijo in je težje ohraniti fokus na 
samo tekmovanje. Tukaj pa so takšne 
vrste bivanje podprli zato, ker so 
želeli organizatorji tudi tako pokazati 
svoje mesto, kulturo in me čim bolje 
spoznati. Vse člane, pri katerih sem 
bival, je zanimalo vse o moji športni 
prehrani, kako se pripravljamo na tek-
mo, kakšne imamo rituale pred tre-
ningom in tekmo in podobno. Če bi 
lahko, bi morda raje izbral kakšen ho-
tel – vsaj zaradi lažjega osredotočanja 
na tekmovanje. Ampak tega si žal še 
ne morem privoščiti, saj se je moja 
profesionalna pot komaj začela. Toda 
tudi takšna rešitev ima veliko predno-
sti, saj so se, kot sem dejal, spletne 
res lepe vezi. 

Denisu v bodoče želimo lahke 
noge, bolj toplo vodo, predvsem 
pa, da na poti do uspeha ne bi 
staknil nobene poškodbe več. 

Mojca Lavrič

Brez skrbnih priprav in sponzorjev ne bi šlo.

Na leto naredim več kilometrov kot večina z 
avtom.

KULTURA
Hrastniški pevci dva dni peli in igrali
Člani Moškega pevskega zbora Svo-
boda Hrastnik so tudi letos dvakrat 
napolnili dvorano delavskega doma. 
Vodila jih je zborovodkinja Mateja 
Škorja, program pa je povezovala 
Nina Pader.

V prvem delu so najprej zapeli nekaj 
ljudskih pesmi, potem pa imenitno 
in zahtevnejšo Nabucco Guiseppa 
Verdija s klavirsko spremljavo Mar-
jane Stradar, za zaključek pa še slav-
nostno Vstajenje Primorske Rada Si-
monitija. Drugi del so zapolnili gostje 
večera, etno skupina Noje, ki prihaja 
iz Bistrice ob Sotli, s svojim izborom 
in nastopom pa so navdušili vse 
poslušalce.

Zadnji del koncerta so letos posveti-
li lovski temi. Lovske šale sta kot za 
stavo stresala pripravnica Joži Hrib-
eršek in njen mentor Toni Hočevar, 

pomagali pa so še Aleš Laznik, Maks 
Laznik in Drago Pajnkiher ter tudi 
ostali pevci, ki so vmes večkrat kaj 
zapeli, spremljali pa so jih trije člani 
instrumentalne skupine: Žiga Drak-
sler -harmonika, Štefan Kajič - ritem 
kitara in Janez Hameršak - bas kitara. 

Letošnjo sceno so pomagale ustvariti 
tri članice likovne skupine iz Hrast-
nika: Stanka Bantan in Irena Zdovc 
pod mentorstvom umetnice Severine 
Trošt Šprogar. 

Fanči Moljk

Razstava Jožeta Ovnika 
V sredo, 4. maja, so v hrastniški 
galeriji delavskega doma odprli 
likovno razstavo Jožeta Ovnika, 
slikarja, pesnika in pisatelja  iz 
Trbovelj. Jože Ovnik izhaja iz 
rudarskega okolja, ki je vplivalo 
tudi na njegovo likovno izražan-
je. L. 1979 se je priključil skupini 
RELIK, kjer je pod mentorstvom 
Janeza Kneza, Toneta Račkija in 
Franca Kopitarja deloval 19 let. 
Svoja likovna dela je objavljal v 
rudarski reviji Srečno, časopi-
su Zasavc, Naši ženi, Pavlihi in 
strokovni reviji Ruda.

Likovni izdelki na razstavi pa iz-
ražajo še dve njegovi ljubezni: 
morje in Trbovlje. Obe energiji 
ga navdušujeta in osrečujeta. 
Večer so popestrili člani MePZ 
Gimnazije in ekonomske šole 
Trbovlje pod mentorstvom 
zborovodje Blaža Rojka, ki so 
zapeli tri pesmi: Ljubi, ljubi, is-
trsko narodno Dajte, dajte in 
Mlade oči. 

Fanči Moljk

Tone Frelih v hrastniški knjižnici
Toneta Freliha se spominjamo kot 
režiserja, dramaturga, avtorja mnogih 
dokumentarnih filmov in radijskih 
iger, zadnja leta pa ga spoznavamo 
kot odličnega pisca kriminalnih roma-
nov. V hrastniški knjižnici so ga gostili 
v četrtek, 21. aprila, ko so začeli tudi s 
šesto sezono branja v projektu Bralne 
značke za odrasle – Hrastničani ber-
emo, izvedli pa so tudi akcijo Bralec 
bralcu in tako počastili svetovni dan 

knjige, 23. aprila. 

Frelih se v svojih romanih drži Lju-
bljane, od koder izhaja. Zanj je značil-
no majhno število oseb, tako da jih 
lahko bralec ves čas nadzira, zločinec 
pa mora biti na koncu kaznovan.  
Sam kot svojo najbolj pravilno napi-
sano knjigo šteje Umor v galeriji, kjer 
opisuje staro tržaško in slovensko 
družino v letu 1945, navezuje pa se 

na tatvino slike. 

Njegove knjige so ves čas izposojene. 
Poleg navedene, je napisal še Usodna 
laž, Truplo ob progi, Zamolčana resni-
ca, Grožnja s smrtjo. Vse te knjige so 
izšle pod naslovom Umori. 

Fanči Moljk
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6. sezona branja v 
hrastniški knjižnici
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 
že šesto leto zapored svoje člane 
vabi k sodelovanju v projektu Bralne 
značke za odrasle - Hrastničani ber-
emo. Namen projekta je spodbujanje 
bralne kulture, zato v branje ponujajo 
široko paleto aktualnega in kvalitet-
nega leposlovnega gradiva, s poudar-
kom na slovenskih avtorjih.
 
Bralni potep se je že pričel 21. aprila 
in bo trajal do 10. novembra 2016. 
Ob prijavi k projektu bralci prejmejo 
knjižico s seznamom gradiva, kamor 
zabeležijo prebrane naslove ter o njih 
zapišejo misel ali dve. Iz priloženega 
seznama izberejo 7 knjig, pesniško 
zbirko si izberejo po želji. V novemb-
ru bodo povabljeni, da oddajo knjiži-
co z zapisi ter se udeležijo zaključne 
prireditve, kjer bodo prejeli priznanje 

za sodelovanje.
 
Aktualni seznam, 
na katerem naj-
dete avtorico iz 
Hrastnika, lanske-

ga kresnikovega nagrajenca, različne 
življenjske zgodbe in žanre:
 
Ahačič Pollak, Marija: Tečejo, tečejo 
nitke
Bevc, Cvetka: Potovci ali Soba gospe 
Bernarde
Dekleva, Milan: Benetke, zadnjič ali 
Telo iz črk : roman o Almi
Gal Štromar, Maja: 7 kg do sreče ali 
Potaknjenci
Hočevar, Zoran: Porka svet ali Šolen 
z Brega
Ipavec, Miran: Avtoštoparske zgodbe 
– moja prva svetlobna sekunda
Makarovič, Svetlana: Saga o Hallgerd
Tuta, Jasna: Moj svet sredi oceana
Mlinarič, Maša: Mostovi vseh realno-
sti
Skubic, Andrej E.: Samo pridi domov

Šarotar, Dušan: Panorama ali Biljard 
v Dobrayu
Šinigoj Damijan: Iskanje Eve
Štaudohar, Irena: Magija za realiste
Žagar, Monika: Dva brata, trije svetovi
Alić, Mehmedalija: Nihče
Bowen, James: Potepuški maček Bob
Capus, Alex: Léon in Louise
Heinichen, Veit: Mrtveci s Krasa ali 
Spokoj močnejšega
Hustvedt, Siri: Poletje brez moških
Johnson Debeljak, Erica: Tovarna 
koles
Lilin, Nikolaj: Prosti pad ali Sibirska 
vzgoja
Salinger, Jerome David: Varuh v rži
Shriver, Lionel: Pogovoriti se morava 
o Kevinu
Heivoll, Gaute: Čez kitajsko morje
Walter, Jess: Čudovite ruševine
Winnemuth, Meike: Veliki dobitek
 
Vabljeni k sodelovanju!

Ana Černuta

30. let plesne pedagoginje Žužane Bartha
Žužana Bartha je 15. aprila v 
Delavskem domu Hrastnik priredi-
la plesni nastop ob svoji 30-letni-
ci poučevanja plesa v Glasbeni šoli 
v Hrastniku. Po poklicu učiteljica 
klasičnega baleta je najprej začela de-
lati v Glasbeni šoli Litija, kasneje pa je 
prišla poučevati tudi v Hrastnik, kjer 
učence uči tako balet kot sodobni 
ples. 

Sama koreografira vse plesne nas-
tope in se trudi, da učenci vsako leto 
na zaključnem plesnem nastopu po-
kažejo nekaj novega in svežega. Na 
vajah jih spodbuja k rednemu delu 
in ustvarjalnosti. Ker je vedno odprta 
za kaj novega, nadobudnim plesal-
cem pusti, da tudi sami kdaj sestavi-
jo kakšno točko, s katero pokažejo 
svoj plesni potencial. Prav tako se pri 
nastopih povezuje z drugimi učitelji in 
učenci instrumentov, tako da je ples 
vedno vpet v ostala področja glasbe-
ne šole. Vsako leto pripravi samostoj-
no javno plesno predstavo. Prav tako 
njeni učenci nastopajo na različnih 
šolskih in drugih javnih prireditvah 
tako v Hrastniku kot tudi drugje po 

Sloveniji. Skupine vsako leto prijavi 
na državno revijo klasično baletnih 
šol in društev v organizaciji Društva 
baletnih umetnikov Slovenije.

Pravi, da je ples njeno življenje in brez 
njega ne bi mogla živeti. Prav tako ji 
poučevanje otrok prinese veliko lep-
ega, saj rada opazuje, kako se plesno 
razvijajo pred njenimi očmi. Nekat-

eri obiskujejo balet ves čas osnovne 
in srednje šole, zato se med njimi 
stkejo tudi prijateljske vezi. Tako je 
zelo vesela, če se bivše baletke kdaj 
kasneje spomnijo nanjo in jo pridejo 
v glasbeno šolo pozdraviti in tudi kaj 
zaplesati. 

Ajda Kopušar
Foto: Eva Mastnak

Ohranimo industrijsko 
dediščino Hrastnika
Hrastniško Društvo ŠULA itd, 
so.p. (društvo za izobraževan-
je, turizem in dediščino) vse 
občane Hrastnika poziva 
k sodelovanju pri projek-
tu »Ohranimo industrijsko 
dediščino Hrastnika«. Glavni 
namen projekta je zbrati in 
zabeležiti stare načrte, fo-
tografije, zvočne in filmske 
zapise ter pričevanja starejših 
ljudi o življenju v prejšnjem ti-
sočletju. Projekt smo pripravi-
li v sodelovanju s profesorico 
Sonjo Ifko s Fakultete za ar-
hitekturo, ki nam bo s svojimi 
bogatimi izkušnjami na po-
dročju industrijske arhitek-
turne dediščine v Sloveniji 
pomagala oceniti trenutno 
stanje industrijskih objektov 

v Hrastniku in svetovala glede 
varovanja in revitalizacije le-
teh. 

Člani društva bomo zbrani 
material uredili in arhivirali, 
jeseni pa ga bomo predstavili 
na dveh tematskih večerih, od 
katerih bo prvi posvečen ru-
darski dediščini, drugi pa os-
talim industrijskim panogam v 
Hrastniku. 

Vljudno vabljeni vsi, ki imate 
kakšen dokument ali zgodbo, 
da jih delite z nami, kontaktni 
osebi društva sta Peter Gole 
(041 382 874) in Špela Ulaga 
(040 338 958).

3 države, 2 kontinenta, 1 zgodba 
Ne zgodi se ravno vsak dan, da si pov-
abljen na otvoritev razstave. Še red-
keje se zgodi, da te povabijo na otvor-
itev razstave v Londonu razstavljalci 
med katerimi je eden tvoj bivši sokra-
jan. Ja, Hrastničani se nekako najde-
mo na koncu, četudi je to v Londonu 
med devetimi milijoni ljudi. 

8. aprila  se je v 5th Base gallery v pre-
delu Shoreditch-a odprla dvodnevna 
razstava treh slovenskih umetnikov. 
Miranda Rumina, Dalaj Eegol in Matej 
Ukmar so razstavili dela na kratko 
opisana z besedami 3 države, 2 kon-
tinenta, 1 zgodba. Vsi trije so namreč 
Slovenci, ki živijo in ustvarjajo v Evropi 
in Aziji, ker pa so se pred malo več kot 
letom preselili v London, je razstava 
v britanski prestolnici bila naslednja 
logična poteza. 

Galerija je bila dobro obiskana tako 
s strani Slovencev, ki živijo in delajo 
v Londonu, kot tudi s strani ostalih 
obiskovalcev. Vzdušje v galeriji je bilo 
zelo prijetno in ljudje so se spozna-
vali in sklepali nova prijateljstva med 
ogledovanjem Mirandinih akrilnih 

slik in pop-art bronastih ter steklenih 
skulptur, Dalajevih ‘eco-friendly’ akril-
nih futurističnih slik in Matejevih 
računalniskih grafik z naslovom Štirje 
letni časi. 

Dalaj je dogodek popestril z glasbo 
kar sam, saj je poleg vloge razstavl-

jalca prevzel tudi vlogo DJ-a. Otvor-
itev je minila v zelo prijetnem vzdušju. 
Ambient je bil sproščujoč, razstavljeni 
eksponati pa prava paša za oči.

Maja Janjić

Hrastnik, 1972
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KULTURAKULTURA

Rdeči revirji potekali 
najprej v Hrastniku
Štirinajsti festival Rdeči reviji (RR) se je 
začel v Hrastniku v četrtek, 26. maja, 
in trajal do nedelje, 29. maja. V Tr-
bovljah in Zagorju pa od 1. do 4. juni-
ja. »V Zasavju se je zvrstilo preko 80 
brezplačnih prireditev, namenjenih 
vsem generacijam,« je dejala Mojca 
Ulaga, desna roka Branka Potočana, 
umetniškega vodje festivala. »Vsak si 
je lahko izbral področje, ki mu je blizu 
– od uličnih predstav, razstav, umet-
niških instalacij, glasbenih prireditev 
do filmov in koncertov.« Nastopali so 
tudi zasavski kulturniki.

Prvi dan RR v Hrastniku je bil letos 
malo drugačen, saj so gostili skupi-
no predstavnikov pobratene občine 
Raška, s katero smo obnovili pri-
jateljske stike. Zato je bil festival RR 
ob tem srečanju tudi odprt – dobro-
došlico sta izrekla župana občin: Ign-
jat Rakitić in Miran Jerič. Sledil je kon-
cert zabavnega orkestra KUD Veter, 
K`r en bend z naslovom Najlepše 
pesmi so napisane in privabil največ 
obiskovalcev letošnjega festivala. No, 
podoben obisk na ploščadi delavs-
kega doma (DD) je imela naslednji 
dan tudi Steklarska godba Hrastnik in 
mažoretke.

Še pred tem je popeljal Dušan Kastel-
ic, znani zasavski ustvarjalec, obiskov-
alce po svoji razstavi v galeriji DD in 
prikazal svojo bogato umetniško de-
javnost – stripe, ilustracije, animacije, 

... Prvič je razstavljal 
lani v Beogradu, le-
tos marca pa v Zag-
orju ob Savi. Dan se 
je zaključil zvečer v 
Mladinskem centru 
z Društvom za sod-
obno klovnovsko 
umetnost Za Crknt. 
V klovnovski kabaret se je naključno 
vključil tudi znani domačin Simon 
Tanšek in doživel velik aplavz.

Od vseh 15 predstavah sobotnega 

dne, ki so se vrstile od devetih naprej, 
je tistim, ki so ga zamudili lahko na-
jbolj žal za nastop Rosane Hribar in 
Gregorja Lušteka iz Plesnega teatra 
Ljubljana, nagrajenca Prešernove-
ga sklada za leto 2015 -  kot unikat-
en umetniški par slovenske plesne 

scene. Maloštevilne obiskovalce sta 
izjemno navdušila. Kljub temu, da 
ponudi Branko Potočan, umetniški 
vodja festivala, vsako leto vrhunske 
plesne predstave, obiskovalce ni pre-
maknil v tej zvrsti umetnosti. Plesne 
predstave obišče le peščica poznaval-
cev. Bolj jih je zanimal sodobni cirkus, 
zračna disciplina – ples na tkanini in 
obročih pod drevesi. Dober obisk je 
imela tudi ognjena predstava Slavka 
Trivkoviča z naslovom Pajkovka. V so-
boto je Skupina Mozaik predstavila 
mozaike na klopeh v parku Osnovne 
šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, 
ki že zdaj zbuja občudovanje, čeprav 
še niso dokončali vseh objektov.

Festival RR se je zadnji dan najprej 
povezal z rudarskim maratonom 
pred upravno zgradbo Rudnik Tr-
bovlje Hrastnik in nadaljeval po pro-
gramu, ki so ga organizatorji vsak dan 
predstavljali na spletnih omrežjih pa 
tudi veliki plakati na DD so opozarja-
li na privlačne dogodke. Kljub temu 
nedelja ni bila najbolje obiskana, saj 
je bila ploščad DD ob nastopu Andre-
ja Rozmana Roze dokaj osiromašena. 
Le otroci so vztrajali sede na tleh, 

čeprav njegovih vrhunskih pesmi 
niso razumeli. Najbrž so uživali že ob 
njegovem nastopu samem. Gotovo 
so bili razočarani tudi člani Gledališke 
skupine Pekre, ki so predstavili v režiji 
Toneta Partljiča tragikomično dramo 
John M. Synga Vražji fant zahodne 
strani pred napol prazno dvorano. 

Škoda. Letos so odlično igro nadgra-
dili še z vrhunskimi irskimi pesi.

Bolj živahno je bilo ob zaključku festi-
vala, ko so imele koncert Knapovske 
punce, članice Turističnega društva 
Hrastnik pa so stregle s krumpan-
točem. Naslednje leto, ko bo okrogla 

obletnica Rdečih revirjev, 15. po vrsti, 
bodo nastopajoči spet želeli poka-
zati obiskovalcem svoje ustvarjalne 
dosežke. Upajmo, da bo ponudbo 
sprejelo še več ljudi.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Zasavje Noisefest International 
3. in 4. junija se je v trboveljski Vašha-
vi odvijal glavni del tretjega zasavske-
ga festivala eksperimentalne in noise 
glasbe. Glavno prizorišče nastopov je 
bilo v t.i. črni sobi stare rudniške ko-
palnice, kjer se je zvrstilo precejšnje 
število izvajalcev iz vsega sveta, med 
njimi ameriški ustvarjalec Crank Stur-
geon, Animal Machine, Brut in Dry 

Greed iz Velike Britanije, Marta Zap-
paroli, Emerge, DEL_F64.0 iz Nemčije, 
Slovenijo pa so predstavljali Amper-
o-mat, Snøgg, Extreme Smoke 57, 
Zergon, Myrornas Krig, Umdhlebi in 
The B. Bees. 

Namen vseh Zasavje Noise Festi-
valov je združevanje različnih zvočnih 

umetnikov. Na istem 
prizorišču so bili zbrani 
tako izvajalci, ki za svo-
je nastope uporabljajo 

doma izdelane instrumente, kot iz-
vajalci, ki glavnino svojega nastopa 
namenijo koreografiji in atmosferi, 
prisotnih je bilo tudi nekaj glasbenih 
skupin z bolj klasičnim, a še vedno 
zelo surovim in direktnim pristopom 
k glasbi. Izbira nastopajočih je bila 
zelo dobro zastavljena, saj je festival 
kot celota, kljub številnim raznolikim 
avtorjem, uspel obdržati rdečo nit.

Pohvaliti je potrebno tudi izbiro lok-
acije, ki je za takšen dogodek odlič-
na. Zapuščeni industrijski objekti so 
namreč ogromno pripomogli k sploš-
nem vzdušju festivala. Zaradi izbire 
prizorišča sta bili bolj poudarjeni tudi 
temačnost in agresivnost zvoka, kar 
je bilo moč opaziti tudi na performan-
su nastopajočih. Kljub splošni zahtev-
nosti noise glasbe do poslušalca, 
moramo označiti festival kot dobro 
zaključeno celoto. Nevenu Mitriču, 
vodji festivala, pa se zahvaljujemo za 
novo dozo surovega hrupa in organi-
ziranega kaosa. 

DJ

Potočanova predstava je soočila svetova gibalno 
oviranih in neoviranih

Oblast ima ljudstvo – interaktivna predstava D politik

Maschine House Crew - v sodelovanju s klubom Šoht je svoje mesto na festivalu 
dobila tudi elektronska glasba, foto JM

Dušan Kastelic: Od grdih stripov do 
nežnih risank Za crknt teater
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              OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

KDAJ ZAČETEK REKONSTRUKCIJE DOLSKE ŠOLE?
Župan občine Hrastnik Mi-
ran Jerič je na majski seji 
občinskega sveta opozoril 
svetnike glede možnih za-
mikov pri načrtovani rekonstrukciji 
dolske osnovne šole. “Moj odgovor 
ne pomeni, da ne bomo pričeli z re-
konstrukcijo šole, ta projekt bomo 
v tem mandatu dokončali, jaz sem 
samo opozoril svetnike na mogoče 
zamude,” je pojasnil Jerič in dodal, da 
na tej seji niso mogli sprejeti podrob-
nega prostorskega načrta za center 
Dola, ker niso imeli vseh soglasij nos-
ilcev urejanja prostora. “S takšnimi 
težavami so se srečevale vse občine 
tudi pri sprejemanju občinskih pros-
torskih načrtov.”  

Direktor občinske uprave Janez Kra-
ner je ob tem pojasnil, da se v procesu 
pridobivanja soglasij k spremembam 
OPPN Dol soočajo z neodzivnostjo 
Sektorja za strateško presojo vplivov 
na okolje na Ministrstvu za okolje in 
prostor. Težava naj bi bila s soglasjem 
o poplavni ogroženosti, čeprav to ob-
močje ni bilo še nikoli poplavljeno. 
“Na vlogo, podano decembra 2015 in 
dopolnjeno aprila 2016 so odgovor 
poslali šele v začetku tega meseca.” 
(*op.a.: po omenjeni seji občinskega 
sveta)

Dokler OPPN ne bo sprejet tudi pro-
jekti ne morejo biti dokončani. To pa 
pomeni, da bo tudi razpis za izbiro iz-
vajalca del objavljen nekoliko kasneje 
kot je bilo predvideno po terminskem 
načrtu. “Lahko se torej zgodi, da ne 
bi imeli izbranega izvajalca, ki bi lahko 
pričel z deli najkasneje na prvi šolski 
dan v septembru. Tudi zaradi možnih 
pritožb ali zahtevkov za revizijo, se la-
hko zgodi, da bi z deli pričeli morda 
šele v mesecu novembru,” je razložil 
župan. Huda zima, denimo, bi tako 
lahko povzročila nadaljnjo ustavitev 

del in tako rekonstrukcija ne bi bila 
dokončana v enem šolskem letu. “Vsi 
skupaj bomo morali narediti razmis-
lek kdaj je smiselno pričeti s to inves-
ticijo. Ne moremo si privoščiti, da bi 
dve šolski leti izvajali pouk za dolske 
učence in učenke na treh različnih 
lokacijah po Hrastniku. Investicijo 
je treba dokončati v enem šolskem 
letu in na način, da se zagotovi tudi 
kvalitetna gradnja objekta “ je dejal 
župan in zaključil, da bo več znanega 
do junijske seje občinskega sveta.

SANACIJA RUDNIŠKIH POVRŠIN
Direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
(RTH) Jani Žlak je na majski seji občin-
skega sveta občine Hrastnik pred-
stavil Izvajanje programa zapiranja in 
prostorsko ekološke sanacije površin 
RTH na območju Občine Hrastnik. 
Poudarek programa IV. faze zapiranja  
RTH v letih  2016-2018 je na izvedbi 
sanacije degradiranih površin, ki zaje-
ma vse aktivnosti s sanacijo površine 
nad odkopnimi polji, ki so neposred-
na posledica odkopavanja premoga 
in rušenje objektov, ki jih RTH za svo-
jo dejavnost ne potrebuje več.

RTH bo v letu 2016 pristopil k sanaciji 
površine vzhodno od potoka Bela na 
območju Krištandola, sanaciji površin 
na območju Ojstrega, ureditvi odvod-
njavanja iz platoja Ojstro – Ana – Sijaj, 
sanaciji odvodnjavanja območja Blate 
– Pot na Kal – Senica.

Za občane Hrastnika pomembne-
jši del bo potekal na področju ob-

nove cest in 
komunalne in-
frastrukture, kjer 
se bodo v letošn-
jem letu pričela dela na komunalni 
ureditvi OPPN (območje) Resnice, kjer 
so se po opustitvi rudarske dejavno-
sti sprostile večje zazidljive površine, 
po izvedbi komunalnega opremljanja 
pa bo območje namenjeno stanovan-
jski gradnji.  

Drugi, za občino Hrastnik zelo 
pomemben projekt, je obnova 
Krištandolske ceste, kjer so zaradi 
rudniškega izvajanja sanacijskih del 
in obremenitev s težkim prometom 
nastale velike poškodbe na cestišču 
in komunalnih vodih. Do konca 
leta 2018 je predvidena kompletna 
sanacija povezave Krištandolska ces-
ta – Krištandol – Marno.

Tretji ključni projekt je Ureditev na-
jkrajše cestne povezave Hrastnik 

– Trbovlje, kjer je trasa predvidena 
najprej po obstoječi cesti do območja 
Veličkove ceste, nato pa do območja 
Ojstrega in po obstoječi trasi proti Tr-
bovljam. Za prvo fazo, to je do Veličk-
ove, je projektna dokumentacija že 
izdelana, potrebno jo je samo noveli-
rati, za drugo fazo - do Ojstrega pa bo 
izdelan idejni projekt, ki bo podlaga 
za izbor optimalne variante.

Četrti projekt, ki se bo pričel izvajati 
v letu 2016 je sanacija ceste Hrastnik 
(kolonija) –Blate, kjer bodo izvede-
ni najnujnejši ukrepi za izboljšanje 
zgornjega ustroja cestišča.  Vsa dela 
v okviru ekološko prostorske sanacije 
morajo biti zaključena do konca leta 
2018.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE           PRIPRAVLJA  JANI MEDVEŠEK  

NOVA ATRAKCIJA ZA OTROKE NA DOLU
Na pobudo Krajevne skupnosti Dol je 
občina Hrastnik na otroškem igrišču na 
Dolu pri Hrastniku postavila novo igralo 
- vrvno progo oziroma otroško žičnico 
dolžine 30 metrov. Novo igralo je zgra-
jeno po vseh sodobnih varnostnih stan-
dardih in je primerno za otroke v starosti 
5 do 14 let. Žičnico je dobavilo in names-
tilo podjetje EcoPlay iz Šempetra pri 
Gorici, vrednost investicije pa je dobrih 
šest tisoč evrov. Postavitev vrvne proge 
je bila načrtovana že prej, vendar se je 

i z v ed -
ba za-
m a k -
n i l a 

zaradi urejanja fasade na stanovanjskem 
bloku ob igrišču. 

Občina Hrastnik je tako še povečala 
privlačnost priljubljenega otroškega ig-
rišča na Dolu, ki hkrati služi tudi kot ig-
rišče za učence osnovne šole. V občini 
že vrsto let posebno pozornost namen-
jajo vzdrževanju in gradnji otroških ig-
rišč. Skupno so tako v občini postavili 
že 18 igrišč in s tem otrokom omogočili 
varno in brezskrbno igro.

ZNANI SO LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI
Občinski svet Občine Hrastnik je na 
predlog komisije za odlikovanja in 
priznanja na majski seji sklenil, da se 
ob občinskem prazniku letos podelijo 
naslednja občinska priznanja:

-  zlato priznanje, ki ga prejme prejme 
Franc Kovač za delo in uspehe na 

družbenem področju

- srebrno priznanje, ki ga prejme 
Adalbert Zaletel za delo in uspehe 
na družbenem področju

- tri bronasta priznanja, ki jih prejme-
jo Karolina Senčar za delo in uspehe 

na kulturnem področju, Vesna 
Planinc za delo in uspehe na po-
dročju društvenih dejavnosti ter 

Vojko Šeško za delo in uspehe na 
športnem področju.

Priznanja bodo podeljena na osred-
nji proslavi v počastitev občinskega 
praznika, ki bo potekala 1. julija v 
Delavskem domu Hrastnik.

EU PROJEKT- MOJ PROJEKT
 Služba vlade RS za razvoj in evrops-
ko kehezijsko politiko je tudi letos v 
sodelovanju z vsemi deležniki pri-
pravila dneve odprtih vrat za pred-
stavitev projektov sofinanciranih s 
sredstvi evropske kohezijske politike. 
Med 20 projekti, ki so bili izglasovani 
na spletni strani EU skladov, je tudi 
projekt energetske sanacije hrast-
niške osnovne šole. Vlada je za pro-

mocijo projekta 
namenila tudi 
nekaj sredstev, 

natančnejši pro-
gram dneva odprtih vrat, ki 
bo potekal 10. in 11. junija pa 
si poglejte na priloženem programu 
prireditev ob občinskem prazniku, ki 
se nahaja v središču tokratne številke 
Hrastovega lista.
Cilj akcije EU projekt, moj projekt ni 
le predstaviti uspešne projekte, ki so 
bili v Sloveniji uresničeni s pomočjo 

sredstev evropske kohezijske poli-
tike, temveč tudi seznanjati javnosti 
z rezultati in koristmi programskega 
obdobja 2007–2013 ter osveščati o 
razvojnih priložnostih ter možnos-
tih financiranja v aktualnem pro-
gramskem obdobju 2014–2020.

INVESTICIJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
V občini Hrastnik so gradbena dela, 
ki so načrtovana v proračunu za leto 
2016 v polnem teku. Najpomembne-
jše letošnje naložbe po posameznih 
krajevnih skupnostih so:

Posodobitev cestnega odseka Ferk-
Vene v KS Podkraj. Gre za odsek v 
dolžini kar 930 metrov, vrednost 
investicije pa je dobrih 119 tisoč ev-
rov. V KS Marno poteka posodobitev 
cestnega odseka Sp.Marno-Strmljan 
v dolžini 70 metrov, vrednost je slabih 

12 tisoč evrov.  

V KS Boben so posodobili 
cestni odsek Dušič – Trupi, 
II. Faza, v dolžini 160m. Vred-
nost investicije znaša dobrih 
21 tisoč evrov. Posodablja se 
tudi dovozna pot do Bočka v Čečah v 
dolžini 35 metrov in vrednosti dobrih 
pet tisoč evrov. 

Tudi v KS Turje se posodabljata dva 
odseka, in sicer Vičič - Šergan, II. Faza, 

v dolžini 85m, in v vrednosti dobrih 
13 tisoč evrov. Drugi pa je odsek 
Zupanc v dolžini 140 metrov, katere-
ga vrednos znaša 21 tisoč evrov. Vse 
posodobitve cestnih odsekov bodo 
dokončane do konca meseca junija.

Posodobitev cestnega odseka v KS Boben.
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NOVICE

Planinci Planinskega društva Hrastnik 
so se 22. maja odpravili na Primor-
sko. Tokrat so si za relacijo pohoda 
izbrali Col-Kovk-Sinji vrh-Otliško ok-
no-Ajdovščina.

Iz Cola so krenili proti Predmeji. Na 
poti so se sprehodili skozi prijeten 
borov gozd in se povzpeli na vrh 
Kovka. Od tu so nadaljevali pot čez 
travnat teren, prispeli do vzletišča 
jadralnih padalcev Sončnica, po kra-
jših vzponih in spustih pa so doseg-
li vrh Kraguljca (897m). Z vrha so 
se spustili po grebenu, od koder se 
občasno odpirajo lepi razgledi na 
Vipavsko dolino in nadaljevali pot v 
smeri poti po Robu.
 
Pot poteka razmeroma visoko nad 
Vipavsko dolino, ki jo občudujejo več-
ji del poti.  Vzpnejo se do razgledne 
točke Sinji vrh (1002 m), ki se nahaja 
na gori nad Ajdovščino, med Colom in 
Predmejo. Od tu se odpravijo v smeri 
Otliškega okna, ki je oddaljeno le tri 
četrt ure. Otliško okno je kraški pojav, 
ki velja za naravno znamenitost Slo-

venije. Okno je nastalo, ko je voda 
na mestu vrtače našla pot čez 
kamnino in z erozijo in korozijo 
razširila razpoko. Pod naravnim 

oknom je še eno manjše okno. Malo 
okno, s poti oddaljeno le 10 m. Na 
poti so se ustavili tudi pri izviru reke 
Hubelj v bližini Ajdovščine, kjer voda 
vre na dan iz številnih bolj ali manj 
dostopnih lukenj kraškega podzeml-
ja. Izvir je posebno slikovit ob visoki 
vodi, ki v mogočnih slapovih pada iz 

višje ležečih bruhalnikov. Vode privre-
jo iz podzemlja skozi tri jame: Veliko 
Hubeljsko kuhinjo, Pajkovo mrežo in 
Vzhodno Hubeljsko jamo. V sušnem 
času so izmerili več kot 400 rovov, ki 
se končujejo s podori in sifonskimi 
kotanjami.

Renata Leskovšek
Foto: Vojko Zupančič

POT PO ROBU

KS Steklarna je, v sodelovanju 
z Društvom tabornikov Rod 
temnega hrasta Hrastnik, or-
ganizirala otroški orientacijs-
ki pohod z iskanjem skritega zakla-
da. Dogodek so otvorile mažoretke 
Steklarske godbe Hrastnik. Taborniki 
Rodu temnega hrasta Hrastnik so za 
domom postavili šotor s pripadajočo 
opremo, ki so jo lahko otroci ogleda-
li in spoznali, kako izgleda taborjenje 
na prostem. 

Otroci so se po kratki predstavitvi 
tabornikov podali na pot po spodn-
jem delu KS Steklarna, vsak s svojim 
zemljevidom v rokah. Pot jih je na-
jprej vodila proti jugu v gozd do ti. žive 
točke, kjer so si otroci ogledali bivak 
in se naučili, kako se napravijo različni 
vozli, ki jih uporabljajo taborniki. Zem-
ljevid je potem pokazal pot na sever v 
dolino in skupinica otrok se je znašla 
na točki KT2 , kjer je bila njihova nalo-
ga, da vržejo čim več različnih pred-

metov skozi stoječa obroča. Sledila je 
pot do Brodarskega društva Hrastnik 
in navzgor po cesti do igrišča. Tabor-
nice vodnice so ob cerkvi Sv. Miklavža 
pojasnile, da se na tem področju na-
hajajo taborniške oznake v obliki nar-
avnih materialov, ki so namenjene 

temu, da prikažejo pot do skritega 
zaklada. Otroci so oznake poiskali, 
jim sledili in tudi končno odkrili skriti 
zaklad. 

Nina Pečnik

ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA S TABORNIKI

NOVICE

Življenjska doba se v zadnjih letih 
nenehno daljša, a praznovati 60 let 
skupnega življenja, je kljub vsemu še 
vedno precejšnja redkost. Sedmi maj 
je bil eden izmed najlepših pomlad-
nih dni še posebej pa ker sta na ta 
dan biserno poroko praznovala Ivan 

in Ljudmila Zore. 
Okrogel jubilej sta potrdila župan 
Miran Jerič in matičar Rok Jenko, v 
navzočnosti družine in gostov. 

Ivan je svojo aktivno poklicno pot 
pričel v mizarskem obratu TKI, zakl-

jučil pa v Komu-
nalnem obrtnem 
podjetju Hrastnik, 
kjer je opravljal 
delo vestno vse 
do upokojitve. S 
svojimi idejami in 
kreativnostjo je 
kot član sveta Kra-
jevne skupnosti 
Steklarna, pripo-
mogel k razvoju 
našega kraja. Kot 
izraz spoštovan-
ja do njegovega 
dela je prejel tudi 
krajevno priznan-
je KS Steklarna, 
Zveza slovenskih 

častnikov pa mu je v letošnjem letu 
podelila priznanje za dolgoletno 
sodelovanje. V mladosti sta z ženo 
zgradila hišo, v njegovi delavnici pa še 
vedno rad poprime tudi za mizarsko 
orodje.

Ljudmila je po končani trgovski šoli 
takoj poiskala delo kot prodajalka v 
trgovskem podjetju Potrošnik, poklic-
no pot pa zaključila kot uslužbenka v 
Mercatorju. Z rojstvom Janija in Leo-
na je postala skrbna in ljubeča mati 
in odločna gospodinja, ki  je vedno 
odgovorno  skrbela za dom. Skupaj 
z možem pa vzdržujeta kondicijo z 
obdelovanjem vrta, gojenjem kokoši 
in preživljanjem časa v njima izredno 
ljubi Izoli. 

»Bodita nasmejana, zdrava in natanko 
taka kot sta, še mnogo let!« so zažele-
li nasmejanima zakoncema svatje ter 
obljubili, da se znova srečajo na praz-
novanju njune 65. obletnice. 

Rok Jenko
Foto: Darka Zore Štojs

LJUBEZEN JU POVEZUJE ŽE 60 LET

Zadnjo aprilsko soboto se je v 
Večnamenskem družbenem objek-
tu Podkraj, v organizaciji Krajevne 
skupnosti Steklarna, zgodila že šes-
ta otroška ustvarjalna delavnica v 
tem letu. Udeležilo se jo je 14 otrok. 
Delavnica je bila obarvana v aprilske 
nagajive barve in je radovednim otro-
kom in njihovim staršem ponudila 
zelo različne ustvarjalne izzive. 

Otroci so lahko spoznali nov način 
ustvarjanja in preoblikovanja običa-
jnih kamnov v zelo lep in edinstven 
okras. Kamen so barvali in porisali, 
tako da so nastale majhne ali malo 
večje nagajive čebelice, raznobarvne 
in zanimive hišice, pisani avtomobili, 
ljubke punčke in drugo.
Iz raznobarvnega papirja so pod 
budnim očesom priznanega mojstra 
Mateja Kaiserja izdelovali različne ve-
trnice. 

Skupni projekt medgeneracijskega 
druženja je bila tokrat hortikultur-
na zasaditev. Otroci so ob pomoči 
staršev in prostovoljk posadili rože, 
ki jih je prispeval glavni sponzor 
tokratne delavnice, Vrtnarstvo Na-
pret iz Marnega. Cvetlična korita z 
raznobarvnimi pelargonijami bodo 
tako celo poletje krasila Večnamenski 
družbeni objekt Podkraj.

Pred objektom je že tradicionalno 
potekala kmečka tržnica oziroma 
prodaja kmečkih pridelkov in izdelkov 
z dobrotami domače lokalne pride-
lave. Otroke na delavnici je s polnjen-
imi čokoladnimi orehi zelo razveseli-
la prodajalka kruha in peciva, Jožica 
Makek iz Turja.

Nina Pečnik

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA IN KMEČKA TRŽNICA 
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NOVICE           NOVICE

V prejšnji številki Hrastovega lis-
ta smo že pisali o občnem zbo-
ru in fotografski razstavi društ-
va izgnancev Hrastnik. V okviru 
prireditev ob občinskem prazni-
ku pa bodo tudi letos pripravili 
Srečanje izgnancev in krajanov 
Krajevne skupnosti Podkraj na ig-
rišču pri Domu KS Podkraj v sobo-
to, 11. junija, ob 16. uri.

Krajevna skupnost Podkraj je na-
jvečja v Občini Hrastnik. Je edina 
KS, ki leži v celoti na desnem bregu 
Save. Nekaj posebnega so tudi 
zato, ker so 6. decembra 1941 vse 
prebivalce Podkraja, ki so spadali 

takrat k Radečam, izselili.  Poleg 
Podkraja in Radeč so na ta dan 
izselili še krajane Svibnega. 

Številni poznamo koga, ki je bil 
med 2. svetovno vojno izseljen v 
Nemčijo, Srbijo in drugam, s tem 
pa poznamo veliko, na prvi po-
gled enakih zgodb, a ko se vanje 
poglobimo je vsaka zgodba zase. 
Nekatere se končajo bolj tragič-
no, nekatere manj. Z nami je svojo 
zgodbo o izgnanstvu družine delila 
Marija Mejač, predsednica Društva 
izgnancev Hrastnik.

KLJUB VSEM TEŽKIM ČASOM SMO IMELI ČAS ZA VRAGOLIJE

Hitler je po okupaciji dal ukaz za 
izselitev vseh na desnem bregu  Save 
od Litije do Čateža, med katerimi je 
bila tudi naša družina. O izgonu se 
je govorilo že nekaj dni prej, a ljudje 
tega niso verjeli. Ob osmih zjutraj so 
brez opravičila prihrumeli oboroženi 
Nemci, ki so nam z grdimi besedami 
dali dve uri časa, da se pripravimo na 
nepričakovan odhod. Da bi poskri-
li vrednejše predmete, porcelan, so 
starši pod kozolcem skopali jamo, v 
katero so zakopali lesen zaboj, mati 
pa je spakirala še nekaj oblačil zame 
in za brata. Bila je tako zmedena, da 
zase in očeta ni spakirala nobenega 

kosa oblačil, torej sta imela s sabo 
samo tisto, kar sta imela na sebi.  

Mama je velikokrat pripovedovala, 
kako ji je bilo hudo za stensko uro 
z omarico, ki sta jo z očetom kupila 
davnega leta 1937 v Celju, takoj po 
poroki. Nekega neznanca je prosila 
naj uro odnese v Hrastnik k sorod-
nikom. Kljub temu, da je dala uro 
neznancu, je mati čez pol leta dobila 
pismo, da je ura na varnem. Ko smo 
se po štiridesetih mesecih vrnili, je 
bilo vse izropano, nekaj so odnesli 
Nemci, nekaj pa sosedje, ki so ostali 
doma. To naj bi bile tri družine. Kljub 

temu so bili starši 
ob vrnitvi presrečni, 
da so nam ostali za-
kopani porcelan in 
ura.

Tistega usodnega 
dne izgona nas je 
bilo strah. Nemci so 
bili veliki, oborože-
ni in nič kaj prijazni 
moški. Natrpali so 
nas v čolne za čez 
Savo, potem pa na 
tovornjake, s kater-
imi smo se peljali 
do Zidanega Mosta. 
Tja je prispela tudi 
naša stara mama, ki 
je nekako izvedela, 
da nas selijo, in nam 
prinesla nekaj male-
ga pijače in nekaj za 

pod zob. Tako smo se poslovili od 
nje preden so nas natlačili v živinske 
vagone in odpeljali smo se - v nezna-
no. Kakšen jok je bil to! Najprej smo 
prispeli v Rajhenburg, kjer smo trikrat 
prenočili v grajskih hlevih. Spali smo 
na slami, bil je mraz in niti najmanj 
ni bilo prijetno. Od tam so vsak dan 
odpeljali večjo skupino ljudi v Nemči-
jo in kmalu je prišla na vrsto tudi naša 
družina.

Po prihodu v Stuttgart smo bili nekaj 
dni v ¨lagerju¨, nato pa smo bili do-
deljeni k družinam na kmete v hribov-
je. Naša družina je svoj čas prežive-
la na veliki zadružni kmetiji Hansa 
Laudesa. Oče je moral skrbeti za vse 
na domačiji, saj je bil zelo spreten in 
je znal obdelovati tako železo kot les. 
Popravljal je tudi strehe, medtem ko 
je mama delala na njivi in v hlevu. Z 
bratom Jožetom sva morala vsak dan 
v jasli (vrtec). Mater je bolelo pri srcu, 
saj sva znala govoriti le poljsko in rus-
ko.  

Kljub vsem težkim časom smo imeli 
čas za vragolije. Slednje ne bom nikoli 
pozabila. Jože je bil starejši od mene 
in vedno je kaj ušpičil. Tokrat so v 
hlevu molzli, mleko pa vlivali v 20-li-
tersko posodo, ki pa je niso napolnili 
do vrha. Da pa ne bi bilo temu tako, 
je naš nagajivec v posode do polne-
ga natočil vode. Ko je gospodar to 
ugotovil, bi lahko tako Jožeta kot os-
tale člane družine zelo kaznoval, a ker 
je, kot je sam dejal, očeta cenil, nam je 
oprostil za to vragolijo.

Jedli smo večinoma krompir v oblicah 
in črno kavo, katero smo imeli zaradi 
iznajdljivosti očeta sladkano, kruh pa 
je bil star tudi po deset dni, da se ga 
ni preveč pojedlo.
15. maja, 1945 pa smo se vrnili do-
mov. Misliš si, kako bo vse po starem, 
ko pa smo videli naš dom v slabem 
stanju se je začel boj za preživetje. Od 
soseda smo dobili malo krompirja in 
štiri žlice za preživetje do nadaljnje-
ga. Kasneje si jo oče sposodil mernik 
ajde, sosed nam je zoral nivo in jeseni 
smo že jedli žgance. Stara mama nam 
je priskrbela še kravo, tako da smo 
imeli tudi nekaj mleka in sproti sha-
jali. Ko je prišlo leto 1946, z njim pa 

Marija Mejač, predsednica Društva izgnancev
Hrastnik

20. aprila je potekal pred bazenom 
oziroma pred OŠ NH Rajko Hrastnik 
poligon, ki  je otrokom vrtca v Hrast-
niku ustvaril resnične razmere v cest-
nem prometu. Dejavnosti v okviru 
projekta Pasavček v vrtcu izvajajo  že 
vrsto let, pri tem pa jim pomaga tudi 
Občina Hrastnik. 
Vozili so se s  štirikolesniki na nožni 
pogon in tako  nadgrajevali znan-
je o prometu. »Otroci v dejavnosti 
neznansko uživajo, čeprav se vsako 
leto znova izkaže, kako zelo se teori-
ja razlikuje od prakse, « pravi Maja 
Petan. »Osredotočeni so le na vožnjo 
in pogosto pozabijo upoštevati pravi-

la, ki jih sicer zelo dobro obvladajo. To 
so tudi letos dokazali na prometnem 
kvizu, ki smo ga  izvedli v sodelovan-
ju s Svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Hrastnik 
in Policijsko postajo Hrastnik. Na teh 
enodnevnih vajah otroci spoznajo 
oziroma utrdijo, kako pomembna 
je varnostna čelada,  osnovne pro-
metne znake, pomen semaforja in  
kako se pravilno prečka cestišče. «

Kolesarčki, izvajalci projekta, pa so 
nam med drugim pojasnili: »Postavl-
jeni so v vlogo voznika in doživljajo 
dogodke, kot jih opaža in zaznava 

voznik v pravem prometu.  Prav tako 
so otroci postavljeni v vlogo pešca, 
ki mora pravilno prečkati promet-
no cestišče na poligonu. Aktivnost 
nadzoruje več za to usposobljenih 
mentorjev, ki otroke opozarjajo na 
napake in jim razložijo, kako ravnati 
v določenih situacijah. Na poligonu 
je istočasno sedem vozil. Medtem 
ko se ena skupina otrok vozi, druga 
skupina pravilno prečka cestišče čez 
postavljen prehod za pešce.« 

Fanči Moljk

HRASTNIŠKI VRTEC NA CESTNO PROMETNEM POLIGONU 

V četrtek, 5. maja, se je zbralo 
v vrtnariji Napret na Marnem 
več kot 50 ljudi, ki so bili željni 
nasvetov Miše Pušenjak, kmeti-
jske svetovalke, specialistke za zelen-
jadarstvo. Obiskovalci so dobili veliko 
nasvetov kako dvigniti odpornost ter 

rast rastlin. Opozorila je, da je na po-
hodu česnov molj ter priporočila, da 
se v vrtove zasadijo rože in zelišča, 
ker vonj zmede škodljivce in jih 

odžene. Gostiteljica Damjana Napret 
pa se je zelo razveselila pohvale pop-
ularne Miše Pušenjak: ‘’ Ta vrtnarija je 
majhna, a ima vse.’’

MIŠA PUŠENJAK V VRTNARIJI NA MARNEM

20 aprila, se je v prostorih Mladin-
skega centra Hrastnik zbralo 15 
udeležencev, ki so si želeli  izdelati 
eko nakit.  V svoje ustvarjalne roke 
jih je prevzela znana likovna umet-
nica Severina Trošt Šprogar. 

O drugačnem nakitu, ki je okolju 
prijazen, je vedno več informacij 
in usmeritev. Nekateri uporabljajo 
star papir, les, plastiko ter blago, 

Severina pa je razgrnila na mizo 
nekaj vrst žice, perlic, lesene kro-
glice, gumbe, odpadne plastike, 
debelejše niti, vrvice različnih barv, 
usnje. Predstavila je nekaj različnih 
primerov nakita, udeležence pa so 
najbolj navdušili prstani in obeski. 

Fanči Moljk

V MCH SO USTVARJALI S SEVERINO

18. marca je v 
Športni dvorani na 
Novem Logu po-
tekal volilni zbor 
Društva diabetikov Hrastnik . Začeli 
so z uvodnim pozdravom predsed-
nika društva Leopolda Majesa, nato 
je sledilo predavanje, na koncu pa so 
obravnavali poročila za preteklo leto, 
izvolili člane vodstva društva za novo 

mandatno obdobje ter plan dela za 
leto 2016. 

Pred zaključkom uradnega dela je 
Alojz Rudolf predstavnik ZDD Slo-
venije naši dolgoletni članici in sek-
retarki Vojki Železnik izročil zlato pla-

keto ZDD Slovenije, s katerim se ji je 
društvo zahvalilo za njeno požrtvoval-
no delo v vseh preteklih letih.  Zbor 
so zaključili z druženjem članov in s 
tradicionalno pogostitvijo. 

Leopold Majes

VOLILNI ZBOR DRUŠTVA DIABETIKOV HRASTNIK
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obvezna oddaja, ki je moji 
starši niso zmogli oddati, so 
mojega očeta za tri mesece 
zaprli. 

Kljub vsemu temu doga-
janju smo imeli srečo, da 
je družina ostala skupaj in 
nazaj domov prišla živa in 
zdrava. Po vojnem doga-
janju se strinjam z mislijo, 
da kar te ne ubije te okrepi, 
saj nas je dogajanje še kako 
okrepilo, tako starše kot nas 
otroke, ki smo zrasli v ljudi, 
ki smo kos vsem preprekam 
življenja.

zapisala Kaja Mejač

NOVICE           NOVICE

Letošnje leto je za Društvo zasavskih 
klekljaric Srčevke, ki trenutno šteje 
že 73 članic, posebno, saj Slovenija 
gosti 17. svetovni kongres klekljane 
in šivane čipke OIDFA. Kongres bo 
potekal od 24. do 26. junija 2016 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni, spremljajoče dejavnosti pa po šte-
vilnih krajih po Sloveniji. Tri razstave 
pripravljamo tudi v Zasavju. Mega 
čipkarski dogodek bo 23. 6. 2016 
od 18. do 21. ure na Stritarjevi ulici v 
Ljubljani, ko bomo slovenske in tuje 
klekljarice s celega sveta poskušale 
preseči največje število udeleženk sk-
upinskega klekljanja. 

V Hrastniku pripravljamo razstavo 
“Od srca do srca”, ki si jo bo mogoče 
ogledati v času od 20. junija do 2. ju-
lija. Otvoritev razstave v Hrastniku bo 
v petek, 17. junija 2016, ob 18. uri v 

galeriji Delavskega doma Hrastnik. 

Za razstavo v Trbovljah pripravljamo 
čipke in izdelke s čipkami, ki se upora-
bljajo skozi leto, tako kot se spremin-
jajo letni časi in si sledijo prazniki. Po-
imenovale smo jo »V čipko 
ujeto leto«.

Tema razstave v Zagorju 
bodo  drevesa in druge 
rastline, poimenovale pa 
smo jo »Z nitko prek čip-
ke v življenje«. Čipke na 
tej razstavi bodo barvite, 
moderne, tudi iz bolj ne-
običajnih materialov, po 
vzorcih iz vseh vetrov, pa 
tudi čisto avtorske. V ko-
likor bodo naši dogovori 
obrodili sadove, jih bomo 
kombinirale tudi z materia-

li oz. izdelki, 
ki se proiz-
vajajo v naši 
okolici. To 

razstavo bomo pripravile v sodelo-
vanju s klekljarsko skupino Bucike iz 
Sevnice.  

Jana Klinc Češnovar

SRČEVKE IN SVETOVNI KLEKLJARSKI KONGRES

Skupaj v rajhu, 1941

Mednarodna strelska liga Alpe-Adria 
je tekmovanje v streljanju s pištola-
mi in revolverji od kalibra 7,62 mm 
in naprej. Traja približno od aprila do 
oktobra, že tri leta pa v njej uspeš-
no sodeluje OZSČ Hrastnik s svojo 
strelsko sekcijo. Ekipa strelske sekcije 
tekmuje v obeh disciplinah. Prvo kolo 
letošnje lige je odlično organiziralo SD 
Dušan Poženel v Rečici pri Laškem 16. 
aprila 2016. OZSČ Hrastnik se je lige 

udeležil s 3-člansko ekipo (Bogdan 
Kovčan, Gorazd Hafner in Haso Sali-
jaj). V streljanju s pištolo so ekipno 
dosegli 16. mesto, najboljši rezultat 
v ekipi je dosegel Bogdan Kovčan. V 

streljanju z revolverjem  so ekipno 
dosegli 18. mesto, najboljši v ekipi pa 
je bil Gorazd Hafner.

Gorazd Hafner in Jani Zore

OZSČ HRASTNIK V MEDNARODNI 
STRELSKI LIGI ALPE-ADRIA 2016

Občinsko združenje slovenskih čast-
nikov Hrastnik je 21. aprila za svoje 
člane organiziralo vojaško strokovno 
ekskurzijo na Kras. Namen je bil, da se 

člani seznanijo z razmerami na ob-
močju Krasa in aktivnostmi delovanja 
enot JLA na območju občine Sežana 
pred in med zasedbo mejnih pre-

hodov ter med njihovim umikom in 
z aktivnostmi taktičnega delovanja 
enot in štaba TO Sežana med osa-
mosvojitveno vojno.  

Najprej so si v Divači ogledali spome-
nik ‘’Dan prej’’, nato pa jim je pod-

polkovnik Drago Božac 
predstavil delovanje šta-
ba TO in njegovih enot v 
obdobju priprav in osa-
mosvojitvene vojne na 
tem območju. Zatem 
so nadaljevali pot pro-
ti Sežani na sedež OZSČ 
Sežana v zgradbi terito-
rialnega polka, kjer jim je 
major Stančič predstavil 
združenje in njegovo de-
lovanje.  Na sprehodu po 
Sežani so si ogledali posa-
mezne stavbe, za konec 
pa so se odpravili še v 
botanični vrt ter v vinsko 
klet Vina Kras. 

Jani Zore

STROKOVNA EKSKURZIJA NA KRAS

To je cilj, ki ga za izboljšanje kvalitete 
življenja v občini Hrastnik vidijo 
predstavniki nevladnih organizacij 
– društev, zavodov in ustanov, ki so 
se 19. maja zbrali na posvetu v or-
ganizaciji ZLHT – Regionalnega cen-
tra NVO. Udeleženci na posvetu so 
predlagali, da bi se morale nevladne 

organizacije na območju Hrastnika 
bolj povezati in več komunicirati med 
seboj. Opozorili so, da so tudi občani 
premalo aktivni in se ne udeležujejo 
raznovrstnih prireditev, ki so na vol-
jo. Ugotovili so še, da predvsem med 
počitnicami primanjkuje aktivnosti za 
otroke.

Predlagali so 
dodatna izo-
b r a ž e v a n -

ja, da bi društva lažja pristopala do 
razpisov. Turizem bi se po mnenju 
udeležencev lahko izboljšal z uredit-
vijo infrastrukture: ureditev pip in 
vodnjakov (za pitno vodo), ureditev 
javnega wc - ja, oživitev industri-
jske dediščine, vzpostavitev letne-

ga kina, gledališča 
ter rekreacijskega 
centra. Predlagana 
je bila ustanovitev 
Turistično infor-
macijskega centra 
za potrebe boljše in-
formiranosti. Resen 
potencial so prisotni 
videli tudi v razvoju 
športnega turizma 
(brodarjenje, plezan-
je) ter kulturnega 
turizma.

JM

HRASTNIK BOLJ AKTIVEN TER TURISTOM PRIJAZEN!



Kako predreti balon, da ne 
poči? Kako se razlita voda 
vrne v kozarec? Ali imam 
tudi jaz magični prst? Na 
ta in podobna vprašan-
ja uporabne znanosti so 
odgovarjali otroci, ki so 
se 16. aprila v Hrastniku 
udeležili eksperimentalne 
delavnice, v organizaciji 
društva Želodki. 

Namen delavnic je bil otro-
kom približati znanost, 
fiziko in kemijo na zabaven 
način. Poučne in navdi-
hujoče poskuse je vodila 
Manja Ocepek, ki je otroke 
najbolj navdušila s suhim 
ledom, še bolj pa so bili 
zadovoljni, ko so si sami 
izdelali pravi pravcati vul-
kan.

JM

ZNANSTVENIK ZA EN DAN
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23. aprila se je osemnajst članic 
Društva kmečkih žena in deklet z 
Dola oz. Hrastnika odpravilo v Sav-
injsko dolino, kjer so si v Polzeli 
ogledale grad Komenda, se v Žalcu 
srečale s kmetijsko svetovalko Majo 
Klemen in se ustavile tudi na gori Ol-
jki. »Najbolj  se nas je dotaknila soba 
Neže Maurer, priljubljene pesnice 
in častne občanke mesta Polzela,» 
je povedala Milena Zupan, ki je ek-
skurzijo tudi vodila.  »Ganili so nas 
njeni osebni predmeti, pisalna miza,  
obleke, copatki, klobučki, knjige in 
njen kip, ki ga je prejela leta 2008 kot 
Slovenka leta.« 

V Žalcu jih je pričakala nekdanja kra-
janka Dola Maja Klemen-Cokan, ki je 
predstavila še ne preveč poznano in-
dustrijsko konopljo. Na Majino pobu-
do je bila ustanovljena konopljarna, 
kjer bodo iz slame izdelovali izolacijo 
in granulat, uporabno v gradbeništvu. 
Konoplja je zelo odporna rastlina, ne 
motijo je ne vremenske spremembe 
ne škodljivci. Slama je  primerna za 
zastirko, saj neguje tla in zatira plevel. 

« 

Na gori Oljki so  v dvostolpni baročni 
cerkev na glavnem, zlatem oltarju 
občudovale Zadnjo večerjo z apostoli 
v naravni velikosti, pogledale pa so si 
tudi cerkev sv. Marjete, ki stoji v cen-
tru Polzele. 

Fanči Moljk
Foto: Milena Zupan 

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET 
NA IZLETU V SAVINJSKI DOLINI

V nedeljo, 24. aprila, so krajani 
KS Turje - Gore zopet organizirali 
jurjevanje, ki so ga obudili lansko 
leto. Najprej so počastili sv. Jurija 
z mašo v okrašeni cerkvi, potem 
pa se je nadaljevalo proslavljanje 
ob mežnariji pod slikovito cerkvi-
jo, ki bo kmalu dopolnila 500 let.  
Največ pozornosti so zbudili trije 
jezdeci z rogovi in zelenjem za 
klobukom, saj so simbolizirali Ze-
lenega Jurija na konju, ki oznanja 
pomlad. 

Branka Jovičič, oskrbnica PD 

Gore, je v pozdravnem gov-
oru izrazila veselje in ponos, 
da se krajani družijo in tako 
lepo sodelujejo. V programu 
so sodelovale pevke Stari časi, 
steklarska godba ter mažoretke, 
manjkala pa ni niti harmonika. V 
kotlu je dišala kisla juha, značilna 
za Jurjevo nedeljo, domačinke pa 
so po starih receptih pripravile 
številne dobrote.  

Fanči Moljk
Foto: Konjerejsko društvo 

Hrastnik 

V GORAH ŽE DRUGO JURJEVANJE

16. aprila je Pla-
ninsko društvo 
Hrastnik obiskalo 
Naravni park Med-
vednica na Hrvaškem 
v neposredni bližini 
severnega dela Za-
greba.  Pohod so zače-
li skozi gozd po malo 
daljši poti s Ponikave 
do vrha Kameni svati  
(489m), kjer so občudo-
vali slikovite dolomitne 
stene starosti 245-200 
milijonov let z ostanki 
fosilov ter uživali v lep-
em razgledu na Som-
borsko gorovje in del 
hrvaškega Zagorja. 

Pot so nadaljevali pro-
ti planinskemu domu  

Kameni svati in se 
spustili do Planinskega 
doma Glavica, ki se na-
haja v zahodnem delu 
Naravnega parka Med-
vednica. Po razgledu 
na zahodni del mesta 
Zagreb so se odpravili 
še na ogled jame Vet-
ernica, šeste največje 
jame na Hrvaškem, 
ki je pomembno ar-
heološko in paleon-
tološko nahajališče in 
poučen primer kraških 
pojavov. 
 

Renata Leskovšek

PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK NA SLJEMENU

V času Akcije pomladanskega čiščen-
ja okolja 2016 so se, kakor vsako leto, 
društva in krajani KS Steklarna aktiv-
no vključili v akcijo urejanja in čiščenja 
okolja. Člani Ribiške družine Hrastnik 
so uspešno izvedli akcijo čiščenja 
brežin ob reki Savi od Petrola do Ka-
jiča in uredili dostope do reke Save. 
Člani balinarske sekcije Društva up-

okojencev Hrastnik - Klub Steklarna 
pa so temeljito očistili in uredili šport-
ni park Logar. Tudi druga društva, ki 
delujejo na območju KS Steklarna so 
urejali in čistili okolice svojih objektov 
in druge površine, za katere so pristo-
jni, stanovalci večjih stanovanjih ob-
jektov pa so urejali okolico objektov. 

V tem času  
so bili nove 
pr idob i t ve 
deležni sta-

novalci naselja Cesta Hermana De-
belaka (Dirmajerjev hrib), kjer je KSP 
Hrastnik uredilo nov ekološki otok za 
odvoz papirja, steklene in kovinske 
embalaže ter stekla.

Nina Pečnik

POMLADANSKO ČIŠČENJE OKOLJA V KS STEKLARNA

V Mladinskem centru Hrastnik nadal-
jujemo z mednarodnimi izmenjavami 
v okviru evropske prostovoljne službe 
(EVS). Komaj sta se poslovili Anna iz 
Madžarske in Tamara iz Nemčije, že 
sta se nam pridružila nova prostovol-
jca, ki bosta v Hrastniku 9 mesecev 
delala na projektu z naslovom Eu-
rope on a plate.

Romain prihaja iz Toulousa na ju-
gozahodu Francije. “S prijavo v pro-
gram EVS sem prvič odkril Slovenijo 
in seveda Hrastnik, kjer sem že dobra 
dva tedna. Bilo super, saj sem imel 
priložnost sodelovati na festivalu 
Rdeči Revirji in hkrati tudi odkrivati 
način življenja v Hrastniku. Upam, da 
se bom imel priložnost vključiti in z 

vami deliti svojo kulturo, 
svoje izkušnje in znan-
je.” 

Emilia prihaja iz mesta Bialystok na 
severovzhodu Poljske. “V Hrastnik 
sem prispela ravno sredi festivala 
Rdeči revirji, kjer sem imela priložnost 
spoznati veliko čudovitih ljudi. Upam, 
da se bomo v času mojega bivanja v 
Hrastniku še spoznavali. Festival mi 
je ponudil priložnost, da sem videla  
lokalne umetnike in doživela ognjeno 
predstavo, ki je prej še nikoli nisem.

Obiščite nas v mladinskem centru in 
ju spoznajte še osebno. Če ne prej, 
pa na Francosko-poljskem večeru, 
21. junija ob 19. uri, ko nam bosta 
predstavila svoji državi in tradiciona-
lno kulinariko.

MCH

EVROPA NA KROŽNIKU
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Plezalni klub Rimske Toplice so usta-
novili 21. avgusta 2013. Dve leti kas-
neje so s prostovoljnim delom začeli 
urejati balvansko steno na podstreš-
ju stanovanjske hiše v Trnovem pri 
Sedražu in jo odprli marca 2016. 
Treningi za tekmovalce in rekreativce 
potekajo trikrat tedensko, dvakrat 
tedensko pa poteka tudi rekreacija za 
starejše. 

Letos  so v Gorah postavili steno za 
prvomajske praznike in ob sončnem 
vremenu se je nabralo kar nekaj 
staršev z otroki. Za varnost so skrbe-
li že prekaljeni plezalci pod vodst-
vom Mateje Hohkraut, profesorice 
športne vzgoje, ki je tudi inštruktor-
ica športnega plezanja. Za sabo ima 
tudi uspešno plezalno kariero, saj je 

bila osemkrat državna prvakinja pa 
tudi članica mladinske oziroma član-
ske državne reprezentance. »Želi-
mo privabiti še več plezalcev tudi iz 

zasavskega konca, saj je bal-
vanska stena zelo privlačna, 
Trnovo pa glede na bližino 
zelo pripravno,« razmišlja 

simpatična Mateja. 

Fanči Moljk

V GORAH SO ZA PRAZNIKE TUDI PLEZALI

V Večnamenskem 
družbenem objek-
tu Podkraj so 12. 
maja znova gos-
tili varovance Doma stare-
jših Hrastnik. Varovancem 
in  skrbnikom se je pridružil 
tudi direktor zavoda Drago 
Kopušar. Kratko predstavitev 
dejavnosti Doma kraje-
vne skupnosti Steklarna in 
društev je podal Adi  Zaletel, 
Nina Pečnik pa je predstavila 
projekt vključevanja mlajše 
populacije v življenje in delo 

KS  Steklarna. Po krajšem 
kulturnem programu, ki je  
izvedel  priznani kulturnik in 
recitator, Milko Plahuta, je 
sledilo sproščeno druženje 
z varovanci Doma starejših 
Hrastnik.

KS Steklarna
Foto: Andreja Kurbus

VAROVANCI DOMA STAREJŠIH V KS STEKLARNA

Radio Maribor je tudi letos, že de-
vetič, organiziral Šarhov pohod 
na Tri žeblje in  Festival miru na 
Treh kraljih.  Iz Hrastnika se je 
na pohod odpravilo 25 pohod-
nikov, ki  so se udeležili tudi krat-
ke slovesnosti pri spomeniku pri 
Treh žebljih. Hrastničani imamo 
do boja Pohorskega bataljona še 

poseben odnos, saj sta tu izgubi-
la življenje tudi komisar bataljona 
Rajko in ostrostrelec Pubče. Po 
kratki slovesnosti pri spomeniku 
so obiskali še obe obeležji Hrast-
ničanov in prižgali svečke. 

Marjan Pergar     
Foto: Stane Babič

IX. ŠARHOV POHOD NA TRI ŽEBLJE

 dneh, ki so pred nami, bo veliko 
priložnosti za čestitke, stiske rok 
in optimistične poglede v pri-

hodnost. Bližajo se dnevi, ko praznuje 
država pa tudi naša občina. Priložnost, 
da razmišljamo o novih izzivih in pro-
jektih. 

Skupaj oblikujmo nove razvojne alter-
native, nove načine razmišljanja in živl-
jenja. Mladim odprimo čim širše per-
spektive in možnost, da si zagotovijo 
samostojnost in družbi dajo ustvarjalni 
prispevek, ki ga potrebujemo. V prvi 
vrsti pa poskrbimo za ljudi - za tiste na-
jbolj ranljive v naši družbi in za tiste, ki s 
svojim delom in ustvarjalnostjo bogati-
jo naše življenje. 

Prazniki so tudi priložnost, da se vsem, 
ki z vso predanostjo delajo za naš kraj, 

zahvalimo in jih spodbudimo, da še 
naprej prispevajo ustvarjalne misli in 
dejanja za naš skupni razvoj. Sposob-
nosti in znanje imamo. Z medsebojnim 
zaupanjem, solidarnostjo in ustvarjal-
nim dialogom nam bo uspelo! 

Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – praz-
niku občine Hrastnik vam iz srca čes-
titam. Iskreno čestitam tudi rudarjem 
ob njihovem stanovskem prazniku. 
Preglejte si koledar prireditev in si 
vzemite nekaj časa zase in za svoje 
sokrajane. Ne bo vam žal!

Še posebej vas vabim na slavnostno 
prireditev ob občinskem prazniku s 
podelitvijo občinskih nagrad,

ki bo v petek, 1. julija 2016, ob 19. 
uri, v Delavskem domu v Hrastniku.

Župan Miran Jerič
Želim vam veselo praznovanje in 

prijetne poletne dni!

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani,

V

3. julij -  praznik občine Hrastnik        PROGRAM PRIREDITEV

Predstavitev projekta Energetske sanacije OŠ n.h. Rajka v okviru 
kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT PETEK 10. JUNIJ

Predstave na temo varovanja okolja in varčevanja z naravnimi viri za učence vseh treh triad

8.30 1. triada Zemlja je dobila vročino, gledališka predstava |  9.45  Utišajmo motorje, da bom slišal ptice 
peti, gledališka predstava  |  11.00 Rešimo Zemljo, gledališka predstava
Vse predstave v izvedbi Društva Za boljši svet iz Maribora bodo v Delavskem domu Hrastnik

16.00
Start Svetovnega pokala v klasičnem spustu na reki Savi od Prusnika do TET Trbovlje v 
organizaciji Brodarskega društva Steklarna Hrastnik in Kajak kanu kluba Nivo Celje   

Predstavitev projekta Energetske sanacije OŠ n.h. Rajka  v okviru 
kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT SOBOTA 11. JUNIJ

 aktivnosti se bodo odvijale na lokaciji OŠ n. h. Rajka

9.00 do 10.30 Delavnice na temo izdelava izdelkov iz odpadnega materiala z razstavo  |  10.30 - 11.30  
Odpadni tek oz. hoja (na posameznih postajah otroci skupaj s starši ločujejo odpadke, igrajo različne igre, 
rešujejo naloge na temo varčevanje z energijo) v okolici šole  |  10.30 - 12.00  Predstavitev projektov 



Spremljevalni program:

9.00 do 13.00 na šolskem dvorišču  |  prodaja ekoloških in lokalnih izdelkov in pridelkov  |  predstavitev 
Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik  |  Naravna čistila v gospodinjstvu  |  predstavitev izvajalcev, ki 
so sodelovali pri energetski  |  sanaciji šole (AJM d.o.o., Hilman d.o.o., Merzel Franc s.p.)  |  9.30  Nastop 
mažoretne skupine Steklarske godbe Hrastnik na šolskem dvorišču  |  10.30 in 11.30 Nastop plesne sk-
upine Športno kulturnega društva Feniks Dol pri Hrastniku. 

16.00 Srečanje izgnancev in krajanov Krajevne skupnosti Podkraj 
na igrišču pri Domu KS Podkraj

16.30
Ekipno tekmovanje v pikadu za pokal Krajevne 
skupnosti Steklarna SREDA 15. JUNIJ

v dvorani večnamenskega družbenega objekta v Podkraju

18.00 Poletni festival hrastniške knjižnice
Otvoritev Poletnega festivala hrastniške knjižnice  |  Nagovor župana Občine Hrastnik  Mi-

Poletni festival hrastniške knjižniceČETRTEK 16. JUNIJ

10.00
Igrana predstava za predšolske otroke Vile pomladnice v izvedbi Dramske skupine 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v knjižnici 

16.00
Tržnica hrastniških društev, organizacij, malih podjetij ter predstavitev policije, gasil-
cev in reševalcev na hrastniški tržnici (v slučaju dežja dogodek odpade)

Spremljevalni program:

16.00 Zumba za najmlajše Vrtec Hrastnik  |  16.30 Skupina Mravljice Vrtec Hrastnik  |  17.00 Plesne sk-
upine ŠKD Feniks  |  17.30 Folklorna skupina Trbovlje  |  18.00 Rudarska godba Hrastnik  |  
18.30 Mažorete Steklarske Godbe Hrastnik  |  19.00 Steklarska godba Hrastnik 

rana Jeriča  |  Pogovor o planinstvu v Hrastniku  |  Gostje večera: predsednik Planinskega društva Hrastnik 
Vojko Zupančič, predsednik Planinskega društva Dol pri Hrastniku Toni Paulič in mentorici krožka Mladi 
planinec na OŠ Hrastnik Dragica Pasičnjek in Helena Borovšak.  Moderatorka pogovora Fanči Moljk.
Glasbeni zaključek večera s Tjašo Šketako in Mihom Banta

učencev šole na temo varovanja okolja  |  12.00 - 13.00 Strokovno predavanje energetskega svetovalca 
energetske pisarne ENSVET Trbovlje za širšo javnost   (oddaja vlog za pridobitev subvencije za energetsko 
sanacijo, varčevanje z energijo)  |  13.00  Druženje udeležencev s pogostitvijo

9.00 - 18.00
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Hrastnik v 
čebelarskem domu PETEK 17. JUNIJ

10.00 Srečanje upokojencev Zasavja v Radečah

Poletni Festival hrastniške knjižnice

ninske zveze SLO., inštruktor planinske vzgoje ter soavtor monografije Slovenske gore.

18.00
Otvoritev razstave del Društva kleklaric Zasavje »Od srca do srca« v Galeriji Delavskega 
doma (razstava bo odprta od 20. junija do 1. julija 2016 vsak dan od 16. do 19. ure, ob sre-

dah pa tudi dopoldne od 9. do 12. ure)

19.30
Koncert zborovske glasbe Mešanega pevskega zbora KUD Una Novigrad, BiH in 
Ženskega pevskega zbora KUD Svoboda Dol pri Hrastniku v organizaciji KUD Sava v 

Delavskem domu Hrastnik 

2. NOGOMETNI TURNIR VIKTORJA MAURERJA 
– ACOTA UA U-13 na nogometnem igrišču v SOBOTA 18. JUNIJ 9.00 - 19.00

Športnem parku na Logu v organizaciji Nogometnega kluba Hrastnik

Tekmovanje v ribolovu na reki Savi v Radečah za pokal Krajevne skupnosti 
Steklarna

9.00 -13.00

Osrednja Zasavska proslava v počastitev Dneva državnosti in 25. letnice napada na 
Kum v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje pred 11.00

planinskim domom na Kumu. Slavnostni govornik: predsednik vlade RS dr. Miro Cerar

Svečanost ob 70. obletnici delovanja Avto moto društva Hrastnik pred Planinsko rudar-
skim domom na Kalu (za starejše člane društva je organiziran prevoz izpred tržnice ob 10. 13.00

Svečanost ob 70. obletnici delovanja Lovske družine Hrastnik
 pred Lovsko kočo na Kalu

15.00

13. ETNO FESTIVAL v organizaciji Srbskega kulturnega društva Sava 
V Športni dvorani 

19.00

4. etapa kolesarske dirke po Sloveniji 2016 
po občini Hrastnik  NEDELJA 19. JUNIJ 12.20 - 12.50

relacija Marno-Dol-Rudnik-Boben

Tekmovanje ženskih in moških ekip v balinanju za pokal 
Krajevne skupnosti Steklarna TOREK 21. JUNIJ 15.00

Na balinišču Logar

Francosko-poljski večer – Spoznavanje novih EVS prostovoljcev v Hrastniku ob dobro-
tah iz francoske in poljske kuhinje v Mladinskem centru Hrastnik19.00

Otvoritev razstave ročnih del sekcije Društva upokojencev 
Dol SREDA 22. JUNIJ 18.00

V mali dvorani športne dvorane Dolanka (razstava bo odprta do 25. 6. 2016 od 9. do 18. ure)

Osrednja proslava ob prazniku KS Steklarna s podelit-
vijo krajevnih priznanj in otroškim programom ČETRTEK 23. JUNIJ 17.00

Na ploščadi pred večnamenskim družbenim objektom Podkraj in na otroškem igrišču poleg objekta10.00 Ustvarjalna delavnica  |  14.00 Računalniška delavnica za otroke|  15.00 - 17.00 Ustvarjalno 
popoldne za otroke in odrasle  |  18.00 Velika planina - Predaval bo Borut Peršolja, geograf, vodnik Pla-
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Vojašnica Franc Rozman Stane v Cel-
ju, v kateri je nastanjen 20. pehot-
ni polk, je tudi letos 14. maja prip-
ravila »dan odprtih vrat«, ki je bil še 
posebno pomemben, saj je vojašnico 
obiskala tudi ministrica za obrambo 
Andreja Katič. Občinsko združenje 
slovenskih častnikov Hrastnik se je 
tudi letos aktivno vključilo v aktivnos-
ti ob dnevu odprtih vrat s tročlansko 
delegacijo, ki so jo sestavljali David 
Srebotnik, Igor Pogačnik in Jani Zore. 

Po zaključeni slovesnosti smo v do-
deljenem šotoru skupaj z ostalimi 
združenji slovenskih častnikov iz za-

hodnoštajerske regije primerno ure-
dili stojnico, na kateri smo predstavili 
svoje združenje in 
kraj, iz katerega 
prihajamo. Vzeli 
smo si tudi čas 
za ogled tehnike 
20. PEHP (ogled 
orožja, oklepne-
ga vozila Valuk, 
specialnega vo-
zila RBKO Kobra 
in specialnega 
sanitetnega ok-
lepnega vozila) 
in obisk drugih 

organiziranih aktivnosti 
(tekmovanje v judu, verski 
obred v kapelici vojašnice, 
prikaz dela reševalnih in 
drugih šolanih psov). 

Jani Zore

UDELEŽBA NA DNEVU ODPRTIH VRAT 
VOJAŠNICE FRANC ROZMAN STANE V CELJU

Pogovor z Andrejem Staretom je v 
hrastniški knjižnici potekal 18. maja, 
pridružil pa se mu je tudi njegov so-
komentator Jelko Gros. Obiskovalci 
so bili navdušeni in na koncu so vsi 
zatrjevali: ‘’Bilo je pestro in duhovito 
kot v gledališki predstavi Lada Bi-
zovičarja.” Prav tako veselja ni skrivala 
direktorica Mateja Planko: ‘’ Najboljši 
pogovor vseh časov.’’

Pogovor se je vrtel o zasebnem živl-
jenju, hrastniškem športu ter seveda 
Planici.  Letošnja Planica je bila Plan-
ica vseh Planic. Spremljalo jo je 96 %  
Slovencev. »Tako enotni in navdušeni 

smo bili le še ob plebiscitu,« je dejal. 
Da o neverjetnih uspehih Petra Prev-
ca in drugih niti ne govorimo. Kar se 
pa komentiranja tiče, se za vsakega 
pripravi  enako skrbno. Zanj je vsako 
komentiranje najpomembnejše.  Ima 
bogato zbirko statističnih podatkov, 
ki jih vključi, kadar je potrebno. Na 
vprašanje, od kod jemlje duhovite 
domislice, je dejal, da je komentiranje 
že 37 let njegov način življenja.  Ved-
no ima vklopljeno celotno možgansko 
skorjo, da lahko pove, kar ga je tisti 
trenutek navdihnilo. Jelko je dodal, da 
sta se v trinajstih letih izvrstno ujela in 
sta res neustavljiv tandem. Ne zamer-

ita si kakšnih medsebojnih  bodic. »Za 
Andreja pa itak pravijo, da vse ve – če 
ne najdemo podatkov na Googlu, so 
v njegovi glavi ...«

Stare pozna tudi hrastniške športne 
uspehe. Ravno na ta dan je Peter 
Kauzer srečno pristal v Riu, kamor bo 
avgusta odpotoval na olimpijado tudi 
Stare. »Kako si želim, da dobi Peter 
kolajno! Saj mu vendarle pripada!« 
je vzkliknil goreče v svojem stilu.  Za 
naslednjo izjavo pa mu bo mogoče 
še kdaj žal: »Če pa prinesejo kajakaši 
domov tri zlate kolajne, se bom v ko-
palkah sprehodil tule po Hrastniku .« 

Višek večera je bila seveda podelitev 
»velikega kristalnega globusa« kot so 
ga na forumih predlagali že med ko-
mentiranjem v Planici. Staretu ga je 
izročil Andrej Božič, generalni direk-
tor Steklarne Hrastnik. Predstavil je 
tudi avtorja skulpture  Rada Kališnika, 
ki po upokojitvi v prostem času nadal-
juje delo steklopihača, le da zdaj  ust-
varja umetniške izdelke. Naš najboljši 
komentator je  obljubil, da bo postavil 
darilo hrastniške steklarne in Kališni-
ka na posebno polico, kjer že ima 
razne nagrade in plakete,  prejete za 
svoje delo. 

Fanči Moljk

POGOVOR Z ANDREJEM STARETOM

Turnir v balinanju v počastitev krajevnega praznika KS Dol 
pri Hrastniku Na balinišču pri Športni dvorani DolankaPETEK 24. JUNIJ 9.00

»Praznik sivke na Marnem« v Vrtnarstvu Napret Marno – aktivnosti bodo po-
tekale vse dni do 26. 6. 201610.00 - 16.00

Delavnica varjenja piva v Mladinskem centru Hrastnik v sodelovanju s Pivovarno 
Knap. *Obvezne prijave!17.00

Koncert Rudarske godbe Hrastnik v počastitev Dneva državnosti z gosti 
V Športni dvorani Hrastnik19.00

Tradicionalni pohod po »Poti spominov NOB občine Hrastnik« in 
praznovanje 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in vojne za sa-SOBOTA 25. JUNIJ

mostojno državo s ciljem pri Lovski koči na Kopitniku

9.00 Start pohoda  izpred poslovne stavbe družbe AGM Nemec na Marnem   | 11.00  Svečanost z 
družabnim srečanjem pohodnikov pri Lovski koči na Kopitniku. Slavnostni govornik: veleposlanik in stalni 
predstavnik Slovenije pri zvezi NATO Jelko Kacin

Start 19. kolesarskega vzpona “KAL 2016“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem pod-
jetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik10.00

turnir veteranskih ženskih in moških ekip v rokometu 
v Športni dvorani Dolanka na Dolu12.00

Zabavna prireditev »Dolska noč«  s skupino ROCK PARTYZANI in gostom večera TIL-
NOM ARTAČEM20.00

Blagoslov konj in darov narave v Gorah v organizaciji 
Konjerejskega društva HrastnikNEDELJA 26. JUNIJ 10.00

Svečanost ob  prazniku Krajevne skupnosti Dol s podelit-
vijo priznanj  »Zaslužni krajan« pred spomenikom na Dolu TOREK 28. JUNIJ 18.00

pri Hrastniku

Košarkarska tekma med veteranskima ekipama Hrastni-
ka in  Velenja v Športni dvorani v HrastnikuSREDA 29. JUNIJ 18.00

Športno rekreativno in kulturno srečanje članov Društva upokojencev Hrastnik in 
Društva upokojencev Dol s stanovalci Doma starejših Hrastnik18.00

Svečanost s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 
2016 v Delavskem domu HrastnikPETEK 1. JULIJ 19.00

  JAMATLON 2016 (Rudnik Trbovlje -  Hrastnik)SOBOTA 2. JULIJ 10.00

Tradicionalne  kmečke igre v  Turju in velika gasilska veselica z ansamblom ERAZEM in 
gostjo ŠPELO GROŠELJ 14.00
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“Življenje v Raški je lepo - mir-
no, ljudje so prijazni, spoštuje-
jo drug drugega in nam, mla-
jšim, pripovedujejo zgodbe. V 
glavnem so to zgodbe o nekih 
davnih časih, velikih imenih in 
državah. O nečem, kar je bilo, 
a se verjetno nikoli več ne bo 
ponovilo. Tako so nam pri-
povedovali tudi o Hrastniku. 
Majhnem mestu v Sloveniji, s 
katerim smo se v teh slavnih 
časih pobratili, sodelovali, se 
obiskovali in iskreno druži-
li. Marsikdo je imel kakšen 
spominek, fotografijo ali koza-
rec, in seveda spomine. Mi, ki 
smo se rodili mnogo kasneje, 
smo o tem poslušali in si misli-
li, da se kaj takega v naših časih 
ne more več ponoviti. Nato pa 
se je rodila ideja, da ni nič ne-
mogoče, da bi se zgodovina 
lahko ponovila. Več mesecev 
priprav in dogovarjanja in sk-
upina tridesetih ljudi je krenila 
proti Hrastniku ...” Takole po-
etično je svoj sestavek o obi-
sku v Hrastniku, ki je potekal 
od 24. do 29 maja, začela 24 
letna študentka Marija Kućerović. 

Tudi sicer so šestdnevni obisk v Hrast-
niku ves čas spremljala močna čust-
va prežeta z nostalgijo. Zoran Rosič, 
eden izmed pobudnikov obiska, je 
Hrastnik kot osnovnošolec že obiskal 
pred dobrimi 40 leti. Tokratni obisk 
je označi kot eno najlepših izkušenj v 
svojem življenju: “Vesel sem, da sem 
se tudi na terenu prepričal, da ljudje 
iz Hrastnika in Raške globoko v sebi 
čuvajo nit leta 1974 podpisanega po-
bratenja in prijateljstva med občina-
ma. Vesel sem, da sem se v teh šestih 
dneh z vsemi svojimi čutili prepričal, 
da prijateljstvo in ljubezen med ljud-
mi še vedno obstaja in da se bosta v 
prihodnje še poglabljali.”

“Poznate mogoče Urbana Moljka,” je 
že prvi večer ob prihodu na Kal zani-
malo Zorana Simovića. “Spomnim se 
tudi sestre Valentine, Fanči in Valter-
ja.” “A, ti si torej tisti Zoran ... Seveda 
jih poznamo, še več, tvojo fotografijo 
smo že objavili v lokalnem časopi-

su,” sem mu odgovoril. “Fanči nam 
je namreč že decembra posredovala 
fotografije tvojega obiska v Hrastniku 
pred 35 leti.” Sledil je klic Urbanu in 
obljuba, da se vidita na otvoritvi raz-
stave starih fotografij obiskov Raške 
in Hrastnika, ki je 26. maja potekala v 
avli osnovne šole. “To ni bilo zadnjič, 

ko sva se videla z Zoranom,” je pove-
dal Moljk med ogledom več kot sto 

fotografij prijetnih druženj, ki 
so jih prispevali tako Raščani, 
kot Hrastničani. “Naključje je 
hotelo, da sva ob istem času 
služila vojsko v Bileći. Srečala 
sva se na izjemno napornem 
zimskem pohodu v polni bojni 
opremi.” Pozneje pa ne več, 
tako da sta bila tokratnega 
srečanja v Hrastniku oba iz-
jemno vesela.

Tudi ostali so iskali in nekat-
eri tudi našli svoje nekdanje 
prijatelje, ali pa so spraševali 
po različnih posameznikih v 
imenu tistih, ki jim tokrat ni us-
pelo priti k nam. Župan Raške 
Ignjat Rakitić, ki je v Hrast-
nik prispel nekoliko kasneje, 
vendar še pravi čas, da se je 
udeležil predstavitve gos-
podarskega razvoja občine 
Raška, razvojnega programa 
občine Hrastnik ter pogovo-
ra o vzajemnem sodelovanju 
med obema občinama, je na 
eni od starih fotografij občin-
ske delegacije Raške na obisku 
v Hrastniku prepoznal svoje-
ga deda. “Četrt stoletja dolga 

ohladitev stikov je trajala predolgo,” 
je dejal Rakitić in izrazil prepričan-
je, da nam bo obuditev sodelovan-
ja prinesla vzajemne koristi tako na 
družbenem kot tudi gospodarskem 
področju. Z njim se je strinjal tudi 
hrastniški župan Miran Jerič, ki je 

DOBRODOŠLI NAZAJ, PRIJATELJI!

gostom predstavil številne uspešne 
evropske projekte, ki jih je v preteklih 
letih izpeljala naša občina. 

Prav evropski projekti pa so bili 
rdeča nit obiska, ki je potekal v okviru 

projekta Evropa za državljane - po-
bratenje mest, s katerim je Mladinski 
center Hrastnik uspel na razpisu ob 
koncu preteklega leta. Djordje Rado-
jčić, ki vodi pisarno za mlade v občini 
Raška in je bil koordinator obiska na 

srbski strani je poudaril, da jim bodo 
naše izkušnje pri nadaljnjem delu 
prišle še kako prav. Velik interes so 
pokazali tudi za sodelovanju na po-
dročju mladih. Ob predstavitvi pro-
gramov Erasmus + in mednarodnih 
izmenjav v Mladinskem centru Hrast-
nik so gostje izrazili željo po skupnih 
projektih. “Upamo, da boste v obči-
ni Hrastnik naši partnerji pri izvedbi 
mednarodnih izmenjav mladih ali pa 
tudi drugih evropskih projektih, ki 
terjajo meddržavno sodelovanje,” je 
dejal Radoičić.

Gostje so si pri nas ogledali muzej in 
razstavo marionet, Ceroz, knjižnico 
Antona Sovreta, Steklarno Hrastnik, 
Rudnik, osnovno šolo, Zeliščni vrt Cv-
etka in še marsikaj. Sicer pa so bili v 
ospredju obiska obujanje spominov, 
druženje in kultura. In ni naključje, 
da smo občane Raške gostili prav 
med mednarodnim kulturnim festi-
valom Rdeči Revirji.  Glasbeni duet, 
ki ga sestavljata Andrija Vujanac in 
Sonja Putnik, je bil vključen tudi v 
program festivala. Pesem in smeh pa 
sta bila stalna spremljevalca pestrega 
dogajanja v Hrastniku ter seveda ne-
sporen dokaz, da kultura predstavlja 
most prijateljstva med narodi.

Jani Medvešek

Urban in Zoran danes in pred 35 leti.

Obisk Steklarne Hrastnik (Foto: za SH, L. Rozina)

Prisrčen sprejem v Srbskem kulturnem društvu Sava 
Hrastnik

V ospredju obiska je bilo druženje in obujanje 
spominov (Foto: B. Klančar)

Del ekipe je preživel sobotno dopoldne s hrastniškimi brodarci na raftingu 
po Savi, ostali so plezali na plezališču Pod škalo

Otvoritve razstave starih fotografij obiskov med šolama se je udeležilo 
veliko nekdanjih učiteljev hrastniške šole (Foto: B. Klančar)
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Veterani vojne za Slo-
venijo so 7. maja v sk-
lopu strokovne ekskurzije 
obiskali Belo Krajino in 
kočevski konec Slovenije.  
Ogledali so si lokacijo par-
tizanskega letališča Otok 
pri Metliki in tam razstavl-
jen muzejski primerek le-
tala DC-3. V Lokvah so si 
ogledali spomenik, ki je 
postavljen na mestu, kjer 
je tragično izgubil življenje 
poveljnik Glavnega štaba 
NOV in POS,  general pod-
polkovnik Franc Rozman 
– Stane.  

Nato jih je pot vodila še 

v Črnomelj, kjer so jih pri 
spominskem obeležju vo-
jne za Slovenijo sprejeli 
predstavniki območnega 
združenja veteranov vo-
jne za Slovenijo iz Bele 
Krajine. V Kočevski reki 
so obiskali center za us-
posabljanje vojaških psov. 
Izkušen vodnik in trener 
jim je na kratko predstavil 
enoto, način usposabljan-
ja psov in prikazal splošne 
vaje vodljivosti ter način 
iskanja mamil z drugim 
psom. 

Božo Majcen

STROKOVNA EKSKURZIJA 
ZASAVSKIH VETERANOV

Anja Čop iz Pirana, mednarodno 
priznana fotografinja, je avtorica šte-
vilnih fotografskih knjig in fotorepor-
taž, ki jih objavlja v različnih revijah 
in publikacijah, tudi v reviji National 

Geographic. V sredo, 4. maja, jo je v 
prostorih Mladinskega centra Hrast-
nik (MCH) gostil Foto klub Hrastnik.

Anja je takoj pritegnila poslušalce s 
svojo posebnostjo in 

primorsko govorico, 
s katero je napol-
nila prostore MCH. 
Med prve posebno-
sti sodi njeno veselje 
do življenja, pogum 
in avanturizem, saj 
sta s partnerjem Sil-
vom predelala vojaški 
tovornjak - potujočo 
delavnico, kot mu pra-
vi, s katerim potujeta 
po svetu. 

Najprej je predstavila  video nji-
hovega popotovanja po Iranu,  
sledila je projekcija fotografij, 
nastalih na poti. Dodala pa je 

še prelepe posnetke iz Luke Koper, 
nočne posnetke metuljev oziroma 
vešč in piranske soline. O fotogra-
firanju nočnih metuljev ter vešč in 
kobilic je pripovedovala: ‘’Metulje je 
treba fotografirati na beli podlagi. Za 
dober posnetek morajo mirovati vsaj 
pol ure.’’ Fotografije  so nastale v ok-
viru projekta za National Geographic, 
pretekli mesec pa so bile razstavljene 
pod naslovom Šestonoga čudesa  v 
Kosovelovemu domu v Sežani.  

Fanči Moljk
Foto: Nejc Pavlič, Foto klub Hrastnik

ANJA ČOP NAVDUŠILA S SVOJO ENERGIJO

Člani planinske sekcije Društva in-
validov Hrastnik so za mesec maj 
izbrali izlet na Čemšeniško planino, 
kamor smo se odpravili 25. maja. Na 

poti so občudovali razgled proti vasi-
ci Čemšenik, kjer se je v ozadju videl 
tudi Kum.  V koči so si privoščili kavo 
ter jabolčni zavitek in uživali v lepem 

vremenu. 

 Antonija Zupančič

MAJSKI PLANINSKI POHOD DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK

V soboto in nedeljo, 7. 
in 8. maja  je v Novem 
mestu potekalo drugo 
državno tekmovanje 
Mažoretne zveze Slo-
venije. Udeležile so 
se ga tudi mažoretke 
steklarske godbe  in 
dosegle odlične re-
zultate. »V disciplini 
Prvi korak, v kateri 
je tekmovalo skup-
no 133 mažoretk so 
naša dekleta dosegla 
8 zlatih, 5 srebrnih 
in 1 priznanje, kar 
je za nas zelo velik 
uspeh,« je povedala 
Darja Jurgelj, njiho-
va predsednica. Pri 
ocenjevanju šteje 
namreč vsaka malen-
kost giba in mimike, 

pa tudi trema naredi 
svoje. Pa so jo dekleta 
pogumno premagale 
in uspele. Dosežen 
uspeh jim bo tudi mo-
tivacija za naprej, saj 
so lahko ugotovile, 
da se vztrajnost pri 
treningih poplača. Ve-
seli sta tudi mentorici 
Jasna Blaj in Sara Zajc: 
»Dekleta z veseljem 
nastopajo in se veseli-
jo vsakega povabila za 
nastop.«

Fanči Moljk

MAŽORETKE STEKLARSKE GODBE HRASTNIK 
USPEŠNE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU

NOVICE           

11. aprila sta v Delavskem domu v 
Hrastniku Milan Kučan in Božo Repe 
predstavila knjigo Milan Kučan, ki je 
izšla v lanskem letu in je pri Slovencih 
naletela na lep sprejem. Dogodek je 
potekal v organizaciji OO SD in ZB za 
ohranitev vrednot NOB Hrastnik.
 
Avtorja dr. Boža Repeta,  uveljavljen-
ega raziskovalca novejše slovenske 
zgodovine in Milana Kučana, še vedno 
priljubljenega politika, so že ob priho-
du pozdravili z velikim aplavzom. »Tak 
človek redkega kova je dragocen tako 
za svojo državo kot za naš sodobni 
svet,« je zapisal v uvodu knjige Michel 
Rocard, njegov francoski prijatelj.

Pogovor  z obema gostoma sta vodi-
la Soniboj Knežak in Slavica Paulič, za 
prijetno vzdušje so poskrbeli hrast-
niški pevci.  Pogovor se je nanašal na 
leta pred nastankom nove države, 
desetdnevno vojno, razmere v Beo-

gradu, politična nasprotja, ... Na kon-
cu je Knežak ponovil misel Slavice 
Paulič, ki je o knjigi dejala: »Težka za 
držanje, prijetna za branje.« 

Fanči Moljk

PRVI PREDSEDNIK

Planinci Društva 
invalidov Hrast-
nik so z nestrp-
nostjo čakali 
pomlad, ko v planinski sekciji začnejo 
z mesečnimi pohodi.  20. aprila so se 
odpravili po okolici Hrastnika in sicer 

prek Prapretnega in Pleskega do Ret-
ja.  Na poti so načrtovali pohode za 
letošnje leto, uživali v zeleni naravi, si 
ogledali cerkvico v Retju in nadaljevali 

pot proti konjeniškemu klubu, mimo 
saj proti Visokem in Prapretnem. 

Antonija Zupančič

APRILSKI PLANINSKI POHOD DRUŠTVA INVALIDOV
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ŽELIJO KAJ VEČ, KOT LE OBSTATI
Dvorana Dolanka je sredi maja za 
en večer s podaljški v noč postala 
središče slovenskega rokometa. 
V njej so se zbrali trije od štirih 
prvakov v tekmovanjih pod okril-
jem Rokometne zveze Slovenije; 
državne prvakinje Zagorjanke, pr-
vaki 2. lige iz Trbovelj ter glavni ju-
naki tistega deževnega sobotnega 
večera Dolani. V nabito polni dols-
ki dvorani so vsi skupaj zaploskali 
največjemu uspehu v zgodovini 
dolskega rokometa.  

Klub z letnico rojstva 1982 si je s sija-
jnimi predstavami v letošnji sezoni 
namreč drugič v zgodovini priboril ig-
ranje med elito na sončni strani Alp. 
»Kar nekaj let smo se trudili, da bi se 
uvrstili v prvo ligo, pa nam ni uspelo. 
Ko pogledam nazaj, sem kar vesel, da 
je tako, saj smo imeli v preteklosti v 
ekipi kar nekaj ‘tujcev’, zdaj pa nam 
je največji uspeh v zgodovini kluba 
uspel z domačimi fanti,« je na slav-
nostni podelitvi v čast novopečenih 
prvoligašev od sreče sijal predsednik 
kluba Rok Petrič. Zaključna tekma se-
zone proti enemu najbolj zagrizenih 
rivalov Dolanov, zasavskih tekmecev 
iz Šmartnega, ni odločala o ničemer 
več, zato je bila zadnja tekmovalna 
sobota pred poletnimi počitnicami 
namenjena predvsem proslavi velike-
ga uspeha in enotni počastitvi zasavs-
kega rokometa. Tribuna Dolanke 
je bila premajhna za vse, ki so želeli 
videti zgodovinski dogodek za šport 
v hrastniški občini in odkritosrčno 
zaploskati tudi sosedom iz Trbovelj 
in sosedam iz Zagorja. Tudi oni so bili 

n a m -
reč del 
s l a v -

nostne procedure po zaključku prvo-
beligaške sezone, saj so se po ogle-
du zanesljive dolske zmage na zadnji 
tekmi s Šmartnim junakom večera 
pridružili pod zmagovalnim odrom.

Cilj je zlata sredina

Drug drugemu so iskreno segli v 
roke, četudi gre v primeru Dolanov 
in Trboveljčanov za hudo rivalstvo, 
ki traja že vrsto let. Pa čeprav sta ek-
ipi večino sezon odigrali v različnih 

rangih tekmovanja in se na prvenst-
venih tekmah na članski ravni v bližnji 
zgodovini nista srečevali. Na Dolu si 
prizadevajo, da ne bo tako že po zak-
ljučku prihodnje sezone, razen če bi 
se jim knapi po zgolj eni med prvobe-
ligaši pridružili med elito. Sami nam-
reč 1. NLB Leasing lige ne namera-
vajo zapustiti že po letu dni, čeprav 

se zavedajo, da bo boj za obstanek 
trd kot delo v rudniku. Dolani si kljub 
omejenemu proračunu – letos znaša 
okrog 60 tisočakov, prihodnjo sezo-
no pa upajo na 30 odstotkov višjega 
– želijo mirne sezone z zaključkom 
nekje v zlati sredini, med petim in 
osmim mestom, kot je razkril Petrič. 
Kapetan Gregor Klepej in soigralci so 
navsezadnje lani že dokazali, česa so 
sposobni, ko so se v pokalnem tekmo-
vanju prerinili do finalnega turnirja in 
osvojili končno četrto mesto v drža-
vi. Pred tem so prehodili trnovo pot 
do elite, saj so se v sezoni 2007/2008 
skupaj s še eno zdajšnjo prvoligašin-

jo Dobovo preselili v drugo ligo in se 
iz nje pod vodstvom Robija Šafariča 
povzpeli po treh sezonah. Naslednjih 
pet so preživeli v ligi 1. B, zdaj pa ne 
bi imeli nič proti, če bi jih vsaj toliko še 
med elito.

Treba bo podaljšati klop

»Letos so fantje dokazali, da so izred-
no samozavestni, delavni in tudi zelo 
kakovostni. Vse to nam je prineslo na-
jvečji uspeh dolskega rokometa, ki je 
posledica ne samo dela v tej sezoni, 
ampak predvsem dela in napredka ig-
ralcev v prejšnjih sezonah. Kljub temu 
pa bo kakšna osvežitev v igralskem 
kadru za prvo ligo nujno potrebna. 
Ne da fantom ne zaupam, vendar 
bo v naslednji sezoni tempo mnogo 
hujši, tveganje za poškodbe pa temu 
primerno večje, in če želimo izpolniti 
zastavljene cilje, moramo nujno po-
daljšati klop,« meni trener kemičarjev 
Primož Cenkar, sicer Šmarčan, ki se 
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5. maja je Občinsko združenje slov-
enskih častnikov Hrastnik organi-
ziralo za svoje člane vojaško strokovni 
obisk Združenega operativnega cen-
tra (ZOC) Slovenske vojske v Vojašnici 
Ivana Cankarja na Vrhniki. Obiska se je 
udeležila skupina 18 članov združen-
ja, ki so si ogledali organizacijo in 
delovanje Združenega operativnega 

centra, dobili so informacije o medn-
arodnih operacijah in misijah, ki jih je 
in jih trenutno izvaja Slovenska vojs-
ka. Predstavili so jim tudi vključevanje 
SV v migrantsko problematiko v lan-
skem in letošnjem letu, organizacijo 
oddelka za delovanje v zraku ter jim 
razložili angažiranje oddelka v zvezi z 
izvajanjem aktivnosti v zračnem pros-

toru. Na 
koncu so 
s p o z n a l i 
tudi letalski 

polk – edino enoto Slovenske vojske, 
ki je namenjena za delovanje v zrač-
nem prostoru ter enoto za komunik-
acijske in informacijske sisteme. 

Jani Zore

ZDRUŽENI OPERATIVNI CENTER SLOVENSKE VOJSKE

Člani Steklarske 
Godbe Hrast-
nik in Rudarske 
godbe Hrastnik 

so počastili  9. maj, dan osvoboditve, s 
krajšim koncertom borbenih in zimzele-
nih melodij. Okoli 18. ure so se zbrali 
na ploščadi pred delavskim domom, na 
Dolu pa  pred spomenikom NOB.

 FM

9. MAJ

Ante Mahkota, rojen  na Dolu pri 
Hrastniku, je praznoval 80 let. Slov-
enski alpinist, fotoreporter, novinar 
in urednik  Ante Mahkota se je rodil 
27. aprila, leta 1936, v šoli na Dolu 
pri Hrastniku mami Pavli in očetu 
Milanu; oba sta bila učitelja. Med-
tem ko je oče med vojno umrl, je 
Pavla poučevala na Dolu vse do 
upokojitve.  Bila je zelo priljubljena 
in vse do smrti se je rada vračala iz 
Ljubljane, kjer je živela  po upokojitvi 
v bližini svojih domačih.

Ante je hodil v šolo na Dolu le nekaj 
let, potem pa se je odselil v Ljublja-
no k sorodnikom, vendar je se je v 
času počitnic vedno rad vračala na 
Dol k mami Pavli in se podil po oko-
liških travnikih. 

Občina Hrastnik mu je pred leti 
dodelila občinsko priznanje za vse 
vrhunske dosežke na področju al-
pinizma in novinarstva.

Fanči Moljk

ANTE MAHKOTA, OSEMDESETLETNIK

7. aprila  so se 
člani Društva in-
validov Hrastnik 
odpravili v zdra-
vilišče Radenci. Ob prihodu so jih 
pričakali prijazni domačini, ki so jih na 
kratko seznanili z zgodovino, ponudili 
Radensko pri termalnem izviru in jih 

pospremili do  kopališča, ki ga krasi 
10 različnih in med seboj povezanih 
bazenov s termalno in navadno ogre-
vano vodo. Tu so plavali, telovadili in 
se prepustili svetovno znanim zdravil-

nim mehurčkom radenske mineralne 
vode z blagodejnimi učinki na srce in 
ožilje.

Jerica Laznik

APRILSKI KOPALNI DAN V ZDRAVILIŠČU RADENCI



TRD  PRISTANEK  NA  LOGU
Črne napovedi iz Hrastnika so na 
veliko žalost privržencev tamkajšnje 
košarke uresničile. V dvorani na Logu 
spomladi ni bilo čudeža, tako da so se 
morali hrastniški košarkarji po skoraj 
dveh desetletjih posloviti od drugoli-
gaške druščine. 

V konkurenci dvanajstih ekip so v le-
tošnji sezoni zabeležili pet zmag in 

vpisali kar 17 po-
razov, kar je bilo 
odločno prema-

lo, da bi si lahko priigrali vsaj kvalifik-
acijske boje, skozi katere so se reševa-
li v preteklih sezonah. Za kaj takega bi 
potrebovali kar štiri zmage več, kar je 
skoraj toliko, kot so jih dosegli v celot-
ni sezoni. 

Zasedba Davorja Brečka, v kateri sta 
imela glavno vlogo izkušena Gašper 

Ovnik in Tadej Tušek, je nazadnje 
pristala na predzadnjem mestu in se 
morala skupaj s padlim ljubljanskim 
velikanom Slovanom neposredno 
preseliti v tretji kakovostni rang tek-
movanja. Po koncu dodatnih kvalifik-
acij sta jima tja sledila še dva kluba iz 
prestolnice – Medvode in Ljubljana. 

GL
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PRVI  RUDARSKI  MARATON
Skoraj 90 tekačev se je v nedeljo, 29. 
maja, pomerilo na prvem rudarskem 
maratonu - edinstveni tekaški izkušn-
ji s ciljem v Hrastniku. Iz zagorske-
ga Evroparka so tekli čez Slačnik v 

Trbovlje, pri 
bivši separaciji 
zavili v Savski 

rov. Tekači so potem več kot pet ki-
lometrov do Hrastnika pretekli pod 
zemljo. Maratonsci na 21 km so 
odtekli še en krog preko rudniških 
površin med Hrastnikom in Trbovlja-

mi in se na Ajnzerju v Trbovljah pon-
ovno spustili v jamo. Potem pa še 5 
km po rudniku do cilja v Hrastniku. 

Najhitrejša tekmovalka na 21 kilo-
metrov je bila Mojca Markič z Jezer-
skega, med moškimi pa je slavil Dušan 
Podlogar z Bleda. Na 10 kilometrov pa 
so svojo prevlado pokazali domačini. 
Pri ženskah je zmagala Karmen Pod-
menik iz Marnega. Nepremagljiv pa je 
bil tudi naš triatlonec Denis Šketako. 

Vsi tekači so bili nad izvedbo tekmo-
vanja navdušeni, najbolj jim je prijala 
ugodna temperatura v jami. “Super 
izkušnja” so se strinjali in zagotovili, 
da se prihodnje leto spet vrnejo. 

JM
Foto: Branko Klančar

39.  VEČER  ŠPORTA
8. Aprila je v dvorani Delavskega 
doma Hrastnik potekal že 39. Večer 
športa. Udeležili so se ga predstavni-
ki vseh hrastniških športnih društev 
in nagrajenci, ki so dobili 18 priznanj 
športne zveze. 
Najboljši športnik v letu 2015 je Pe-
ter Kauzer in Brodarskega društva 
Steklarna Hrastnik, najboljša šport-
nica Tamara Pavčnik, NTK Hrasatnik, 
in najboljša ekipa članska ekipa Kegl-
jaškega kluba Enemon.

Predsedstvo ŠZ Hrastnik je srebr-
no Bloudkovo značko za večletno 
uspešno delo na področju telesne 
kulture dodelilo Vladimirju Mraku, ki 
se je po končani tekmovalni karieri v 

Strelskem društ-
vu Rudnik Hrast-
nik posvečal or-

ganizacijskemu delu 
ter delu z mladino, 
se kasneje usposo-
bil za strelskega sod-
nika in inštruktorja 
športnega strelstva 
ter pred dvema leto-
ma prevzel funkcijo 
tehničnega vodje strelskega društva.  

Predsednik športne zveze Matej 
Haberl je v svojem govoru poudaril, 
da se zavedajo, koliko volje so vložili 
posamezniki za svoje uspehe in kako 
pomembna je pri tem tudi podpora 
staršev. Tudi župan Miran Jerič je bil 
vesel, da imamo v Hrastniku toliko 
odličnih športnikov. Številni mladi na-

kazujejo, da bo tako tudi ostalo. Za 
naslednje leto, ko bo 40. obletnica 
tega večera, je župan obljubil tudi ve-
liko slavje. Večer je vodil Matej Kaiser, 
popestrili pa so ga učenci Glasbene 
šole Hrastnik. 

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar
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je na trenersko klop pred letošnjo se-
zono preselil neposredno iz dolskega 
gola.

»Še vedno bo ekipa temeljila na 
domačih fantih, ker nam za kaj več ne 
dopušča proračun in ne bi bilo pošte-
no niti do fantov, ki so si napredovan-
je prigarali na igrišču. Verjamem pa, 

da so fantje ne glede na vse sposobni 
obstati v ligi. Mogoče celo za kaj več. 
Kdo ve …« se želi pustiti presenetiti 
Cenkar s poudarkom, da je osnovni 
cilj vendarle obstanek.

Pot do njega ne bo enostavna, toda 
na krilih navijačev, ki so v deželi zapr-
tih rudnikov prepoznali potencial ek-

ipe in jo iz tekme v tekmo podpirali 
v večjem številu, bo lažje. Morda celo 
za kaj več, kot le obstanek, kot je na-
mignil predsednik. 

 
   Gregor Lisec

ULA  KUPEC  PRETEKLA 
133  KILOMETROV  
ULTRABALATONA
O Uli Kupec smo brali na občinskih 
spletnih straneh že lani, ko so nas 
opozorili na njene tekaške uspe-
he. O 21-letni simpatični študentki 
Fakultete za šport smo izvedeli, da 
je že pri šestnajstih letih odtekla prvi 
pol maraton (21 km), pri sedemnajs-
tih letih prvi maraton (42 km) in pri 
osemnajstih letih prvič 75 km. Pri 
devetnajstih letih je pretekla že 105 
km po hribih. Ponosna je na tek v 
Istri, kjer so tekli 105 km od Lovrana 
do Umaga in je bilo treba premagati 
kar 4700 metrov vzpona in prav toliko 
spusta. Zasedla je 9. mesto med vso 
žensko konkurenco iz 21 držav. Dve 
leti zapored je stala na stopničkah na 
teku iaz Celja v Logarsko.

Zadnje leto se je posvetila pripravi na 
ultramaraton na Madžarskem in se 
ga v soboto, 28. maja, s svojo ekipo 
tudi udeležila. Njen fant Blaž Brečko 
nas je po spletnem omrežju ves čas 
obveščal, kako je z njo in mnogi smo 
držali pesti, da bi ji uspelo preteči 
ultramaraton, dolg 221 kilometrov. 

Huda popoldans-
ka vročine je mnoge 
premagala in rešilni 
avtomobili so imeli ve-
liko dela. Ula pa je kljub 
krizi okoli 90. kilometra 
in 12 urah teka še vz-
trajala. A je kmalu po 

20 urah nastopila huda utrujenost, 
tako daje tek zaključila pri 133,4 kilo-
metrih. Lahko rečemo, da je pretekla 
v enem kosu več kot tri maratone na 
42 kilometrov.

 »Ogromno novega sva se naučila in 
prepričan sem, da se bo po regen-
eraciji vrnila močnejša!« je ob zahvali 
za vse spodbude zapisal Blaž Brečko 
na Facebooku. Ula pa je v nasledn-
jih dneh v svojem blogu razmišljala 

takole: »Ultrabalaton mi bo ostal v 
lepem spominu in naj me vrag, če ne 
bom nekoč poskusila še enkrat. Ko te 
ultratek zastrupi, drugače pač ne gre. 
Nisem razočarana, ker ni šlo do kon-
ca, vesela sem, da je šlo, dokler je šlo. 
Pomembna je pot, pravijo, ne pa cilj… 
In ta pot je bila zame dovolj dolga, da 
me je ogromno naučila in za vedno 
spremenila!«

Dodajmo pa, da je ultrabalaton prete-
kel v celoti Iztok Deželak iz Trbovelj, ki 
ga lahko srečamo na treningih tudi v 
hrastniškem bazenu. Zato ga imamo 
malo za svojega in smo veseli za ta 
njegov podvig.

Fanči Moljk
Fotografija: Blaž Brečko
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4.  DRŽAVNO  PRVENSTVO  ZDRUŽENJA  
SEVER  V  KEGLJANJU
Na kegljišču Kegljaškega kluba Hrast-
nik v Hrastniku je 16. aprila potekalo 
4. državno prvenstvo Združenja Sev-
er v kegljanju. Državnega prvenstva 
se je udeležilo 24 tekmovalcev iz 5 
policijskih veteranskih društev Sever, 
glavnik sodnik pa je bil Milan Tanšek 
iz Hrastnika. Domači tekmovalci so 
ekipno osvojili prvo in drugo mesto, 
posamično pa vsa tri prva mesta. 

Najboljše ekipe so prejele pokale in 
medalje, posamezniki pa medalje, ki 
sta jih podelila Alojzij Klančišar, pred-
sednik PVD Sever Zasavje in mag. Dar-
ko Repenšek, predsednik Komisije za 
šport pri Združenju Sever. Vsi so pre-
jeli tudi priložnostna darila. Čeprav je 
tokrat potekalo šele 4. državno pr-
venstvo, pa je ekipa PVD Sever Zasav-
je osvojila že tretjič prehodni pokal, 

zato ji je šel v trajno last.

Bojan Skočir 
Foto: Bojan Šibila

ZASAVJE  CUP  2016
Rokometni klub Dol pri Hrastniku 
je 28. maja organiziral tradicionalni 
turnir v mini rokometu - Handball 

Cup Zasavje 2016. Tekmovalo je 
skoraj 50 ekip iz 26 klubov in os-
novnih šol iz Slovenije, Hrvaške, 

Bosne in Hercegovine in Srbije. Turnir 
je potekal pod sloganom Rokometna 
žoga je naša droga.

V kategori-
ji letnikov 
2005 je med 
dečki slavila 
OŠ Stična, 
med dekleti 
ŽRK Velenje. 
Pri letnikih 
2006 so bile 
najboljše ro-
kometašice 
DRŠ Alen 
Mihalj, pri 

dečkih pa RŠ Vučiči. 

Organizatorji so za kar 470 mladih 
rokometašev pripravili tudi bogat 
spremljevalni program. Udeleženci 
turnirja so izmerili najbolj močan strel 
na gol, sodelovali so lahko v body 
zorbingu in nogometu na milnici. Pro-
gram so popestrile še plesalke ŠD Fe-
niks.

Tudi na letošnjem turnirju se je stkalo 
veliko novih znanstev in prijateljstev, 
kar pa je po besedah organizator-
jev poleg športnega druženja eden 
izmed glavnih ciljev te prireditve.

JM
Foto: RK Dol
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TUDI  REKREATIVCI  PO  SLEDEH  DOMAČIH  
VELEMOJSTROV  NAMIZNEGA  TENISA

Športno društvo Elin-Rud-
nik Hrastnik je letošnjo se-
zono v zasavsko-posavski 
rekreacijski namiznoteniš-
ki B-ligi končalo na prvem 
mestu in si tako pribo-
rilo pravico, da bodo 
prihodnjo sezono igra-
li v ligi A. Liga obsega in 
združuje rekreativce z 
Izlak, iz Šoštanja, Tabora, 
Brestanice, Radeč, Rimskih 
Toplic, Marije Gradca, 
Hrastnika in Trbovelj. Člani 
športnega društva, ki ga 
sestavlja 30 upokojenih 
rudarjev in drugih ljubitel-
jev namiznega tenisa se 
zavedajo, da bo v ligi A pot 
navzgor težja, zato pa za-
nimivejša.

Trenirajo v prostorih 
strelišča v Hrastniku in v 
mali telovadnici Osnovne 
šole na Dolu. Vsako leto 
priredijo dva turnirja, turnir 
Sv. Barbare in turnir Ru-
darska svetilka, ki se ju po-
leg domačinov tudi veliko 
igralcev iz drugih krajev. 
Društvo deluje dve leti, v 
njihovih vrstah pa so novi 
rekreativci vedno dobro-
došli.

JM
Foto: Andrej Kovač

Zaključni turnir v letu 2015 s tekmovalci in sponzorji

ŠPORT

HRASTNIŠKO  ŽELEZO  V  OGNJU  NA  OI  V  RIU 
Kar precej črnila so prelili mediji o 
tem, da so Petru Kauzerju na pred 
kratkim izpeljanim EP v slalomu 
na divjih vodah naknadno odvzeli 
naslov. Namesto s prvo stopničko 
se je Peter moral ‘’zadovoljiti’’ s 

četrtim mestom. To dokazuje, 
kako nepredvidljiv je ta šport. Pa 
tudi to, da bodo verjetno kdaj v 
prihodnosti morali pravila ‘’igre’’ 
malce posodobiti. 

S Petrom smo se na kratko pogo-
varjali dan za tem, ko se je vrnil 
s priprav na olimpijske igre v Riu 
de Janeiru. Deloval je umirjeno. 
Pomirjeno. Ali kot pravi sam - po 
toči zvoniti je vedno prepozno. 

Zdaj je preteklo že nekaj vode od 
naknadno prejetih kazenskih točk 
na evropskem prvenstvu v Miku-
lašu. Je razočaranje kaj manjše? 

S tem sem se sprijaznil že takoj po 
tekmi. Zmotilo pa me je predvsem to, 
na kak način sem zvedel. 

(Op.a. Prireditelji so na srednji drog 
pred dvigom zastav na podelitvi že 
pripeli slovensko zastavo, a jo nato 
sneli in na prvo mesto obesili češko 
trobojnico.)

Si občutil podporo navijačev s tri-
bun? In kdo je koga bolj tolažil – ti 
njih ali oni tebe? 

Vesel sem, da so prišli. Moram reči, 
da imam verjetno najboljše navijače. 
Prišli so spodbujat ne samo mene, 
ampak celo slovensko ekipo. In to 
ne glede na končni rezultat. Takšno 
podporo si vsak lahko samo želi, zato 
je kar prav, da se jim tudi tukaj zah-
valim za vso pozitivno energijo, ki jo 
prinašajo na vse tekme. Tolažbe pa ni 
bilo, saj smo imeli po finalu še mošt-
vene vožnje.

Pred kratkim si se vrnil iz Ria, kjer 
ste bili na pripravah za poletne OI. 

Nam zaupaš vtise tako s prizorišča 
kot s proge? Si dobil že kaj občut-
ka, kakšna bo organizacija? 

Proga je sicer malo popravljena od 
novembra lani, ko sem bil tam, ampak 
na boljše. Sicer še gradijo in urejajo 
okolico, tako da bomo končno podo-
bo prizorišč videli šele na olimpija-
di sami. Enako velja za organizacijo. 
Dokler ne prideš na OI, dejansko ne 
veš, kakšna bo. Dejstvo pa je, da bo 
potrebno za dober rezultat dati svoj 
maksimum, pozitivna energija in 
malce sreče pa sta vedno dobrodošli 
spremljevalki. 

Cilj na OI je zate jasen – ne skrivaš, 
da si zaslužiš kolajno. Kdaj točno 
bomo držali pesti? 

Kvalifikacije bom imel 7.avgusta, fi-
nale pa 10. avgusta. Že vnaprej hvala 
vsem, ki boste držali pesti zame ter 
tudi za vse predstavnike naše države 
na OI. Leta trdega treninga in dela so 
prav za vsakim izmed tekmovalcev. 

Kakšen je načrt za treninge do OI? 

Čakata me še dve tekmi svetovnega 
pokala. Po teh tekmah pa se bom v 
miru pripravil na olimpijske igre. Na 

zadnjem EP sem dokazal, seveda 
predvsem sebi, da sem po poškod-
bi ponovno lahko v samem vrhu. 
Naredili bomo vse, da bodo priprave 
kvalitetne ter da bo Rio po 10. av-
gustu pozitivno nepozaben. 

Petru seveda iskreno privoščimo 
miren čas priprav ter odličen rezu-
ltat na OI. Srečno, Peter!  

Mojca Lavrič
Foto: Simon Tanšek



GOSPODARSTVO
Posavski in zasavski menedžerji 
podpisali listino o sodelovanju

V Gorah sta se v četrtek, 2. juni-
ja, srečala Posavsko in Zasavsko 
društvo seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov. Posavci so bili na 
ogledu Steklarne Hrast-
nik, potem pa so se 
odpeljali v Gore, kjer je 
bilo že vse pripravljeno 
za podpis listine o pri-
jateljstvu in sodelovanju.

Najprej je predsednik 
Zasavskega društva SMS 
Karel Vukovič pozdravil 
vse navzoče in na kratko 

predstavil vse tri zasavske občine 
skozi zgodovino in današnji čas. Do-
brodošlico je zaželel tudi predsednik 
posavskega društva Vilijem Glas. 

Marjan Dolanc, organizator srečanja: 
»Oba sta poudarila, da je naš sku-
pen cilj večje medsebojno interesno 
povezovanje, spoznavanje in družen-
je, medsebojna izmenjava izkušenj, 
spremljanje razvojnih sprememb v 
okolju, pa tudi prostovoljno in lju-
biteljsko svetovanje pri razvojnih in 

drugih projektih.«

Rihard Majcen, znani 
glasbenik, je tudi tokrat 
poskrbel za kratek kul-
turni program, tako da 
je bilo druženje še bolj 
prijetno.

Fanči Moljk
Foto: Ciril Bec 

Red Dot za Puzzle 
Steklarne Hrastnik
Steklena skodelica Puzzle iz 
Steklarne Hrastnik je v začetku 
aprila prejela nagrado Red Dot na 
področju produktnega dizajna, za 
katero se je potegovalo več kot 5000 
prijavljenih izdelkov. Red Dot velja 
za eno največjih in najbolj prestižnih 
tekmovanj na področju oblikovanja 
izdelkov na svetu. Andrej Božič, gen-
eralni direktor Steklarne Hrastnik, 
je ob tem povedal: »To je dodatna 
potrditev, da delamo dobro, potrd-
itev inovativnosti naših industrijskih 
oblikovalcev ter tehničnega znanja 
našega razvoja in proizvodnje.« 

»Puzzle so 
rezultat ideje, 
v kateri sem 
združil estetsko 
in uporabno 
vrednost izdel-

ka, saj uporabniku 
omogočajo številne 
možnosti uporabe, 
jih popeljejo v lasten 
svet ustvarjanja in 
eksperimentiranja. 
Prav ta raznolikost 
uporabe, izjemna 3D 
modularnost, možnost zlaganja v 
širino in višino pa Puzzle odlikujejo 
kot edinstven in unikaten izdelek,« je 
ob tej priložnosti povedal oblikovalec 
nagrajenega izdelka Grega Likar iz 
Steklarne Hrastnik. 

Puzzle kot prvi 3D stekleni izdelek 
na svetu so lahko zaživele šele ob 
tehnično dovršeni izdelavi in trdno-
sti stekla, proizvedenega v Steklarni 
Hrastnik, ki dosega lesk kristala in ne 
vsebuje težkih kovin. 

JM
Foto: Steklarna Hrastnik

Slabše poslovanje zasavskih družb, podjetniki navzgor
Trboveljska izpostava Ajpesa je v 
maju objavila informacijo o poslovan-
ju gospodarskih subjektov v Zasavju. 
Po podatkih Poslovnega registra 
Slovenije se je v letu 2015 v Zasavski 
regiji na novo registriralo 44 družb 
in 304 podjetniki, izbrisalo pa se je 
62 družb in 268 podjetnikov. Začetih 
je bilo kar 16 stečajnih postopkov 
družb in 4 stečajni postopki pod-
jetnikov, 3 postopki poenostavljene 
prisilne poravnave družb in enega 
podjetnika.

Družbe Zasavske regije so občut-
no poslabšale rezultate poslovanja 
glede na preteklo leto. V letu 2014 
so namreč te družbe poslovale 
pozitivno in ustvarile dobrih 29 mili-
jonov evrov neto čistega dobička, v 
letu 2015 pa so ugotovile neto čisto 
izgubo v znesku dobrega milijona in 
pol evrov. Imele so 6.761 zaposlenih, 
povprečna mesečna plača na zapos-
lenega je bila za 17 evrov večja kakor 
v letu 2014 ter za 94 evrov manjša 
kakor povprečna slovenska mesečna 
plača na zaposlenega.

Bolje so se odrezali zasavski pod-
jetniki, ki so izboljšali rezultate 
poslovanja glede na preteklo leto. 
Izkazali so neto podjetnikov dohodek 
v znesku dobrih 7 milijonov 230 tisoč 
evrov, kar je za 3 odstotke več kot v 
letu 2014. Imeli so tudi 10 odstotkov 
več zaposlenih kot preteklo leto in 
sicer  869. Povprečna mesečna plača 
na zaposlenega je znašala 40 evrov 
manj od slovenskega povprečja.

JM
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Prva rudarska nesreča v Hrastniku

udarjenje je nevaren poklic. 
Pri delu na knapa ob vsakem 
koraku preži nesreča. Na-

jpogostejše nesreče, ki prežijo v rud-
niku na rudarja so eksplozija plinov, 
požar, vdor vode, zadušitev s plinom, 
zasip, vdor mulja, lahko pa te tudi 
do smrti povozijo rudniški vozički.  V 
takih situacijah se mora rudar zanesti 
na svoje »kamerade«, da 
bodo pohiteli in ga rešili. 
V več kot 200 letni zgodo-
vini rudarjenja v Zasavju 
se je zgodilo mnogo nes-
reč, nekatere na žalost 
s tragičnim koncem. 
Hrastnik je eno zadnjih 
tragičnih rudarskih nes-
reč doživel pred 15 leti 
- aprila 2001. Pri vdoru 
žitke mase v zahodnem 
delu jame Ojstro je živl-
jenje izgubilo pet rudar-
jev.

Kmetijske in rokodelske 
novice iz leta 1847 izčrp-
no poročajo o verjetno 
prvi rudarski nesreči, ki se 
je zgodila v rudniku Hrast-
nik. Časopis poroča, da je v soboto, 
7. avgusta 1847, v Hrastniku okoli 
Dolske fare zaradi močnega deževja 
prišlo do vdora stropa v rudniku, kjer 
je zasulo vodjo izmene in dva rudar-
ja.  Solidarnost med knapi v rudarskih 
revirjih je bila zmeraj tradicionalno 
močna, tako da je tudi reševanje hi-
tro steklo. V Kmetijskih novicah so 
takole poročali: »Na naglo oznanilo 
gospoda premogarskiga pisarja, ki 
je vse te nesreče živa priča bil, so po 
nekaterih urah v pomoč prehiteli ne 
le vsi tamošnji premogarji in strežni-
ki, temuč tudi premogarji in rudarji iz 
Zagorskih jam na Krajnskim s svojim 

vodjem, gospod Maurerjevi premog-
arji iz Terbolja s svojim županam, c.k. 
rudarji s svojim vodjem Englenam iz 
Terbolja in poslednjič šest c.k. gos-
podov inženirjev iz bližnje železnice z 
mnogimi delavci na železnici…« 1

Prostovoljci so zasute iskali bolj ali 
manj na slepo, saj niso točno vede-

li v kateri del jame so se v trenutku 
zruška zatekli. Reševalna dela pa so 
oteževali še dež in plazenje terena. 
Kanček upanja za zasute je prišel 
naslednji dan … »Zaslišal se je vpervič 
glas ubogih jetnikov iz globočine. Pa 
ker je plazovje le še zemljo pritiskalo, 
se še enkrat vse skazi, kar se je čez 
noč naredilo. K sreči, de deževanje 
prestane. hitro se začne z rudarskim 
svedram zemlja vertati, ter se votljina 
več sežnjev globoka zverta; to je po-
magalo: nesrečniki dobijo sape, in se 
sačnejo z svojimi rešniki meniti, de se 
zve, kje prav de so. V prostori 3 čevlje 
visokim, 4 širokim in 6 dolgim imajo 

svojo strašno ječo.  Skoz terd premog 
se nova dibla navzdol dobi, skoz pla-
zovni nasip druga dela, in po tih potih 
se do šestih zvečer vhod do ubogih 
jetnikov dokoplje, ob ti uri je bil vroči 
pa stanoviti turd dobirh duš z narsla-
jšim nasledkam plačan: vsi trije, ki so 
celih 26 ur tako rekoč v naročji smerti 
ležali, pridejo iz otožnih tamnic z očmi 

proti milim nebesam obernjenimi zo-
pet na dan.«

1 Vir: Anton Wolf, komisar. (08.09.1847). 
Nesreča. Kmetijske in rokodelske novice, 
letnik 5, številka 36. http://www.dlib.si 

R

Primož Frajle

Simbolična slika
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Devetošolci smo – kot že vse gen-
eracije pred nami – ob zaključku 
osnovne šole pred razpotjem, 
povezanim z nadaljnjim šolanjem. 
Zato smo se odločili, da se o preho-
du v srednjo šolo pogovorimo z os-
ebo, ki nas spremlja pri tej življen-
jski prelomnici, socialno delavko 
na Osnovni šoli narodnega heroja 
Rajka Hrastnik, go. Andrejo Peter-
lin.

Ga. Peterlin, naj vas 
najprej povprašam, v 
katere programe se 
vpisujejo naši letošnji 
devetošolci.

Še vedno se največ 
učencev odloča za vpis 
v gimnazijo. Letos je 
takšnih 25 %. V  primerjavi s pretek-
limi leti se je delež zelo zmanjšal, saj 
je bil že blizu 38 %.

Letos so se poklicne želje učencev 
zelo razpršile. Med najbolj aktualnimi 
programi sta tehnik računalništva in 

e lek t ro tehn ik . 
Veseli me, da 
se učenci ved-
no pogosteje 
odločajo za teh-
niške poklice, 

ki so bili v preteklih 
letih nekoliko manj 
privlačni. Opazen je 
tudi porast zaniman-
ja za gastronomijo, k 
čemur verjetno veliko 
pripomorejo razne televizijske odd-
aje. Kot zanimivost lahko povem, da 
imamo letos deklico, ki bi rada post-

ala mizarka. Opažam pa velik upad 
zanimanja za programe v zdravstvu. 

Tako kot v preteklih letih so se tudi 
tokrat učenci večinoma odločali za 
izobraževanje po srednjih tehniških 
in strokovnih programih (84,3 %), 
za srednje poklicno izobraževanje 
pa se je odločilo 15,7 % učencev. 
Veseli me, da je več zanimanja za 
poklice v okviru poklicnega izo-
braževanja, saj je bil v preteklosti ta 
delež precej nižji, le 5 %.

V katerih krajih pa se bodo šola-
li?

Večina naših učencev se odloča za 
šolanje v srednjih šolah celjske regi-
je, manj za zasavske srednje šole, 
oziroma posamezni učenci za Litijo, 
Ljubljano in Maribor. Seveda je logič-
no, da v celjskih srednjih šolah izbira-
jo programe, ki jih v Zasavju ni, zakaj 
pa tja vleče učence, ki se zanimajo za 
programe, ki jih izvajajo tudi zasavske 
srednje šole, bi najlaže odgovori-
li učenci sami. Ko se pogovarjam z 
njimi, mi povedo, da jih privlači ve-
likost mesta, saj se tam več dogaja … 
Je pa logično, da se za šolanje v Celju 
odloča večina učencev Podružnične 
šole Dol pri Hrastniku, saj imajo do 
tod dobro avtobusno povezavo.

Kdo učencem pomaga oz. svetuje 
pri odločitvi za srednjo šolo?

Zbogom, šolske klopi!
Izberi si delo, ki ga imaš rad, in ne boš delal niti en dan v življenju. 
(Konfucij, kitajski filozof)
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V tokratnih Prigodah smo se posvetili zaključku osnovne šole. V njih smo zapisali, kaj je 
treba vedeti, ko načrtujemo svojo prihodnost, kako se pri tem odločajo naši učenci, pred-
stavljamo pa vam tudi nekaj misli devetošolcev ob tej pomembni življenjski odločitvi.

Učenci na pragu 
odraslosti Po eni strani sem vesel, ker bom šel 

svojo pot in spoznal nove prijatelje, po 
drugi pa ne, ker ne bom več s starimi 
prijatelji, s katerimi sem se družil od 
majhnega. Pogrešal bom tudi učitelje.

Matic Hrup, 9. b

Ko zapuščam osnovno šolo, 
se počutim dobro, saj je 
bilo že dolgčas, v srednji 
šoli pa pričakujem zanimi-
vo snov.

Aljaž Klanšek, 9. a

Po eni strani sem vesela, po drugi 
pa bom vse pogrešala.

Ana Dacar, 9. b

Počutim se, kot da sedaj 
res odraščam, postajam vse 
bolj in bolj samostojen in 
končno začenjam živeti.

Domen Logar, 9. b

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
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Naši učenci se večinoma sami odloča-
jo za bodoči poklic oziroma sredn-
jo šolo, seveda ob pomoči staršev. 
Samoiniciativno zelo redko prihajajo 
po nasvet v svetovalno službo. Ko jim 
ponudimo možnost pogovora, pa se 
na vabilo z veseljem odzovejo – tako 
tisti, ki so neodločeni, kot tisti, ki toč-

no vedo, kaj želijo postati. Jezi me le 
to, da nekateri učenci z iskanjem in-
formacij odlašajo predolgo. Po nasvet 
pridejo največkrat nekaj dni pred in-
formativnim dnem, ko ne vedo, kat-
ero srednjo šolo naj obiščejo. Takrat 
svetovanje postane precej zahtevno. 
To me žalosti zato, ker učence že od 
sedmega razreda dalje intenzivno os-
veščamo, da je izbira poklica večleten 
proces in da se bodo dobro odločili 
le v primeru, če bodo o poklicu pričeli 
razmišljati pravočasno. 

Kaj se vam osebno zdi pomemb-
no pri odločanju za nadaljnje izo-
braževanje?

Pri izbiri poklica oziroma srednje 
šole učenci premalo upoštevajo 
lastne želje, talente in zmožnosti, 
kar bi morali biti ključni dejavniki, 
če želimo, da bo otrok izbral pok-
lic, ki ga bo opravljal z veseljem. Še 
vedno se prepogosto odločajo na 
podlagi odločitev vrstnikov, želja 

staršev oziroma tega, da v določe-
nem programu ni omejitve vpisa. 
Žal ima veliko vlogo tudi medijsko 
predstavljanje poklicev, pri čemer se 
določeni poklici tudi idealizirajo. Zdaj 
je npr. zelo moderno, da si forenzik. 
Ampak izbira poklica ni modna muha.
 
Mladi so 
danes ob ve-
liki brezposel-
nosti v državi 
res v težkem 
položaju, ko se 
je treba odloči-
ti za nadaljnje 
izobraževan-
je. Vendar se 
je nehvaležno 
ozirati na to, 
ali je poklic 
laže ali težje zaposljiv, kajti težko je 
predvideti, kaj bo, ko se bodo oni 
vključevali na trg dela. Le znanje je 

res trajni kapital, ki ga ves čas, vse 
življenje nadgrajujemo.

Učencem zato svetujem, naj posluša-
jo svoje srce oziroma svoje želje. Pri 
tem morajo upoštevati tako oseb-
nostne lastnosti, interese, morebitne 
zdravstvene ovire, predvsem pa 
sposobnosti. Paziti morajo, da si ne 
naložijo pretežkega bremena. Vpišejo 
naj se v program, v katerem ne bodo 
porabili vse svoje energije in časa, 
da se bodo prebili iz letnika v letnik, 

oziroma naj svoje šolanje načrtujejo 
tako, da jim bo ostalo še kaj časa za 
prostočasne dejavnosti in druženje s 
prijatelji. Izobraževanje mora biti ne-
kaj, kar ni mučno, temveč nekaj, kar 

jih bo veselilo. 
Če bodo pre-
cenjevali svoje 
sposobnosti, se 
zadeva lahko 
zelo zaplete.

Nika Špajzer

Mislim, da bo v srednji šoli 
super in komaj čakam, da 
spoznam nove ljudi … Zelo 
se veselim novih izzivov. 
Seveda pa bom pogrešala 
tudi nekatere sošolce.

Nika Špajzer, 9. b

Vesela sem, da je konec, 
ker komaj čakam na sred-
njo šolo. Po drugi strani 
pa se zavedam, da ko se 
enkrat konča, ne bo nikoli 
več tako, kot je bilo, in bom 
pogrešala ves razred in vse, 
kar smo skupaj preživeli.

Ana Kovačič, 9. b

Osnovno šolo bom 
pogrešal zaradi določenih 
učiteljev in sošolcev. Še 
posebej bom pogrešal naše 
kuharje, ki so zame skrbeli 
od 1. razreda. Bili so dobri 
in slabi trenutki, vendar mi 
bodo v spominu za vedno 
ostali le najboljši.

Klemen Kačič, 9. a 

Bilo je dobro in slabo. Nekaj stvari bom pogrešala. V devetih 
letih se navežeš na sošolce in prijatelje, vendar bo srednja šola 
simpatična sprememba.

Lea Peklar, 9. c

Občutki so grenko-sladki. 
Veselim se, da bom šla v 
srednjo šolo in spoznala 
nove ljudi, vendar bom 
pogrešala osnovno šolo in 
sošolce.

Brina Prah, 9. c

Za konec še malo sprostitve
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Dominikanska 
republika

Dominikanska republika leži na 
vzhodnem delu karibskega otoka 
Hispaniola. Približno četrtino oto-
ka zavzema Haiti, tri četrtine pa 
Dominikanska republika. Glavno 
mesto je Santo Domingo, uradni jezik 
je španščina. Temperatura zraka je 
skozi vse leto približno enakomerna, 
okoli 30 °C, morje jih ima okoli 27.

V Dominikansko republiko smo se 
odpravili drugič, saj nas je že prvič 
osvojila s svojimi čari. Z letališča v 
Münchnu smo proti Punta Cani, kjer 
je mednarodno letališče, poleteli letos 
aprila. Po 10-urnem letu smo končno 
pristali in že na letališču zaslišali nji-
hovo tradicionalno glasbo merengue 
z bongo bobni na čelu. Z letališča smo 
se s kombijem do svojega hotela vozi-
li še slabo uro, saj smo bili nastanje-
ni na jugu otoka, v La 
Romani. Večina ho-
telov v Dominikan-
ski republiki je sicer 
na vzhodu otoka, v 
Punta Cani, vendar 
je tam Atlantik in je 
morje kar precej vz-
valovano. Na jugu 
pa je mirno, toplo 
in čudovito Karibsko 
morje.  

Prvih nekaj dni smo 
imeli težave s prez-
godnjim prebujan-
jem, saj je v prim-
erjavi s Slovenijo 
6-urni zamik. So pa 

bili jutranji sprehodi po hotelskem 
kompleksu ob sončnem vzhodu ne-
kaj posebnega, saj nikjer ni bilo žive 
duše in bilo je kot v pravljici. Čez dan 
pa lenarjenje na peščeni plaži, kok-
tejli, kopanje v kristalno čistem in 
toplem morju, razne športne aktivno-
sti in seveda ples. Nikoli nam ni bilo 
niti za sekundo dolgčas, saj se je na 
plaži, pa tudi ob bazenu vedno nekaj 
dogajalo. Vsi domačini so zelo prijazni 
in nasmejani in prav vsak te ogovori s 
‘’holla’’ (njihov pozdrav). 

Če so že hoteli tako urejeni, da je že 
prav kičasto, pa izven hotelskih kom-
pleksov vidiš čisto drug svet. Revščina 
… ljudje živijo v lesenih kolibah ali ma-
jhnih sezidanih hiškah. Zdi se, da ni-
majo prav ničesar, ampak kljub temu 
so čisto vsi prijazni, nasmejani in us-

Dežela sonca, peščenih plaž, 
palm, cigar in nasmejanih ljudi

Otok Saona

Lokalna ribiča

Prodajalka sadja
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trežljivi. Pravo nasprotje od Sloveni-
je. Življenje tam poteka zelo počasi, 
ampak se nihče ne obremenjuje. Nek 
prodajalec nam je dejal, da je edini 
problem v Dominikanski republiki ta, 
da ni problemov.

Dominikanska republika ponuja kar 
nekaj zanimivih lokacij za izlete. Mi 
smo odšli na celodnevni izlet s kata-
maranom, na tropski otok Saona, ki je 
del nacionalnega parka. Tu so posneli 
že ogromno reklam pa tudi filmov, saj 
je plaža res pravljična. Pod slamnatim 
nadstreškom med palmami so nas 
postregli z odličnim kosilom, potem 
pa smo imeli čas za kopanje in razis-
kovanje otoka, seveda pa ne smemo 
pozabiti na fotografiranje.  

Drugi izlet je zajemal ogled oto-
ka Cataline, vožnjo z ladjico po reki 
Chavon v džungli in ranč Tanamo. Iz 
ribiške vasice Bayahibe, ki je bila od 
našega hotela oddaljena le slabih 10 
minut vožnje, smo se z gliserjem po 
20 minutah adrenalinske vožnje čez 
valove najprej zasidrali v bližini oto-
ka Catalina ob čudovitem koralnem 
grebenu, kjer smo se potapljali in 
opazovali številne morske živali. Nato 
smo se zapeljali na drugo stran oto-
ka, na katerem smo imeli postanek 
na prelepi plaži. Uro kasneje nas je 
pot vodila mimo La Romane pro-
ti Casa de Campo, kjer je marina z 
ogromnimi jahtami bogatašev iz cel-
ega sveta. Malo naprej smo s čolna 
opazovali luksuzne vile z igriščem za 
golf na obali. To so bile ‘’vikend hišice’’ 

Madonne, Sha-
kire, Vina Diesla in 
pokojnega Michae-
la Jacksona. Lastnik 
največje in najlepše 
vile, ki stoji na 
hribčku ob vznožju 
izliva reke Shavon v 
karibsko morje, pa 
je ruski poslovnež 
Roman Abramovič. 

Kmalu zatem smo 
zamenjali prevozno 
sredstvo in z gliser-
ja prestopili na reč-
no ladjico, ki nas 
je popeljala skozi 
džunglo do ranča 
Tanama, kjer imajo 
živalski vrt. Ogledali 

smo si živali, ki živijo v Dominikanski 
republiki. 

Ni presenetljivo, da je Dominikanska 
republika najbolj obiskana destinaci-
ja karibskega otočja, saj je, vsaj za 
nas turiste, pravi raj na zemlji. Poleg 
naravnih lepot pa človeka najbolj 
prevzame prijaznost domačinov, ki 
so veliko bolj odprti kot Slovenci in 
vedno pripravljeni priskočiti na po-
moč, predvsem pa življenje jemljejo 
mnogo bolj sproščeno.

Nika Špajzer

Otroci v vrtcu

Bayahibe



JUŽNA

Melancana ali jajčevec
Jajčevec je zelenjava, ki nas zaradi 
svoje skrivnostne temno vijolične 
barve zapelje, a potem pogosto ne 
vemo, kako jo pripraviti. Tokrat bomo 
pripravili zelo domiseln, preprost, a 
hkrati odličen recept. Videli bomo, da 
so lahko jajčevci zelo okusni in upo-
rabni.

Jajčevce, ki so sorodniki paradižnika, 
paprike in krompirja, so v 13. stoletju 
iz Indije pripeljali v Španijo in Italijo. 
Prve sorte so bile zelo grenke, zato 
je bila tudi njihova uporaba v kuhinji 
precej omejena, danes pa jih največ 
pridelajo in pojedo na Kitajskem, v 
Turčiji, na Japonskem, v Egiptu in Itali-
ji. Arabci in Španci so denimo imeli ja-

jčevce za afrodiziak. Jajčevce uvršča-
mo med 60 varovalnih živil, zelo 
pomembnih za našo zdravo prehra-
no. Odlikujejo jih antioksidativne last-
nosti poleg tega pa lahko pripomore-
jo k zmanjšanju škodljivega učinka 
mastne hrane, kadar se pregrešite z 
njo. Jajčevci so tudi dober vir preh-
ranskih vlaknin, ki spodbujajo preba-
vo ter mineralov magnezija in kalija, ki 
pripomoreta k čvrstim kostem. Lupi-
na vsebuje tudi vitamin C in nekatere 
druge vitamine (A, K) zato jajčevcev 
ne lupimo. Grenčine v soku jajčevcev 
pospešujejo izločanje žolča in lahko 
spodbujajo delovanje jeter. Jajčevci 
naj bi delovali tudi blago odvajalno in 
protibakterijsko. 

Ker jajčevci izredno dobro vpijajo 
maščobo, se lahko iz nizkokalorične-
ga živila hitro spremenijo v visoko 
kalorično in mastno jed. Zato je 
pomembna njihova predpriprava. Ja-
jčevce narežemo na kolobarje, jih na-
solimo in nekaj časa pustimo, da izlo-
čijo sok in grenčine. Nato jih osušimo 
s papirnato brisačo in takšni so prip-
ravljeni za nadaljnjo pripravo in bodo 
vpili bistveno manj maščobe. Kadar v 
pečici pečemo cele plodove, jih pred 
pečenjem napikamo z zobotrebcem, 
da med peko iz njih uhaja para. 

Zapečeni jajčevci s 
pršutom in lešniki

Jajčevca operemo in posušimo s 
papirnato brisačo. Prerežemo ju 

po dolžini na tri kose. Narezane kose 
posolimo ter pokapljamo z limonin-
im sokom. Pustimo jih stati 30 minut, 
zatem jih popivnamo s papirnato 
brisačo.

Pečico segrejemo na 200 °C. V 
namaščen pekač položimo kose 

jajčevcev, ki smo jih predhodno 
namazali z olivnim oljem z obeh

straneh. Pečemo jih približno 35 
minut.

Vzamemo pekač iz pečice, na 
vsak kos jajčevca položimo rezino 

pršuta, paradižnika in 1 lešnik. Znova 
jih malo pokapljamo z olivnim oljem, 
posolimo in popopramo ter vsak 
kos jajčevca pokrijemo z 2 rezinama 
poltrdega sira. 

Pekač damo nazaj v pečico le 
toliko, da se sir stopi in zapeče. 

Poleg lahko ponudimo popečen 
Toast. Dober tek! 

Še namig, podobno lahko 
naredite z bučkami, ki dajo 

bolj svež okus, saj ne vpijejo toliko 
maščobe, kot jajčevci.

1

2

2 jajčevca
1 paradižnik
4 rezine pršuta
lešniki
olje za namastitev 
pekača

oljčno olje
8 rezine poltrdega sira
1 limona
sol, poper

Irena Rebov
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PRIPRAVA

Križanka

Težje besede: ABUNA, ANTAR, ATANAS, LUES, PASTEUR.

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžre-
bali srečnega nagrajenca, ki prejme knjižno nagrado:

Anton Močilar, 
Dol pri Hrastniku

O nagradi vas bomo obvestili po pošti. 

Rešitve nove nagradne križanke napišite na dop-
isnico in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 

25. avgusta 2016 pošljite na naslov:

Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a

1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo prejel knjižno nagrado.




