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asovni razmak med poletno in jesensko številko Hrastovega lista je
najdaljši. Vmes je dolgo poletje, ki običajno v novinarstvu velja za nekakšno mrtvilo. Kar se tiče našega lokalnega časopisa,
pa so izjemni Hrastničani to teorijo letos
postavili povsem na glavo. Zgodilo se je
toliko stvari, da vseh sploh ne moremo
zajeti. Zgodile so se res velike in izjemne
stvari – takšne, ki veliko pomenijo tudi v
svetu, ne samo doma. In v takih primerih
je poročanje pravi užitek – dolžnost in veselje, da lahko zanamcem pustimo dokument časa, ki kaže, na kaj in na koga smo
bili najbolj ponosni.
Tudi v tej številki lahko najdete cel kup
Hrastničanov, ki so pustili močan pečat na
življenje in delo vseh nas. Gospodarstveniki, kulturniki in seveda športniki. Nasploh
se zdi, da se je Hrastnik prebudil. To se
nenazadnje kaže tudi v udeležbi občank in
občanov na različnih dogodkih in prireditvah, o katerih boste lahko več prebrali na
naslednjih straneh.
Tisti, ki ste že kdaj skušali zbrati sorodstvo na kup za skupen portret razširjene
družine, veste, da je to precej težko izvedljivo – nekaj jih vedno manjka. Če bi želeli narediti družinsko fotografijo občank
in občanov Hrastnika, pa je to ne samo
težko, ampak nemogoče. Vendar smo se
temu cilju najbolj približali prav na sprejemu Petra Kauzerja – takole v klasičnem

žurnalističnem pretiravanju lahko rečemo,
da ga je pričakalo »pol Hrastnika«.
Druga (ali pa nemara ista) polovica Hrastnika pa se je zabavala na največji družabni prireditvi pri nas – festivalu ŠTUOR, ki
ga vsak konec poletja pripravljajo mladi.
Ti vedno znova dokazujejo, da je na njih
treba resno računati. Da, prav gotovo so
eni izmed glavnih nosilcev dogajanja pri
nas – in prepričan sem, da s tem tudi sprememb in pozitivnega naboja, usmerjenega v prihodnost.
Poziv iz naslova ni moj – izposodil sem si ga
od srebrnega olimpijca, ki ga boste tokrat
spoznali tudi v malo drugačni luči. V obširnem intervjuju je, tako kot na olimpijski
progi v Riu, znova dokazal, da je dozorel
tako v športnem, kot tudi v človeškem
smislu. Med drugim je dejal, da ga kar
razžalosti, ko sliši kakšnega domačina reči,
da smo doma v luknji in da tukaj ničesar
nimamo.
Na svoj kraj je prav tako zelo ponosen
evropski prvak v triatlonu, Denis Šketako.
Veliko pohvalnih besed o naši dolini, predvsem o njenih ljudeh, najde tudi manager
leta 2016, Andrej Božič. Kaj pa vi? »Prosim
vas – odprite oči in srce.«

Jani Medvešek
odgovorni urednik

Vaša besedila
sprejemamo na
info@mch.si
Za oglaševanje pišite na
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni.
www.hrastov-list.si
www.mch.si
www.hrastnik.si
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s tako dolgim stažem povsem pri vrhu.
Ne znam točno razložiti – toda občutek
za vodo je izjemno pomemben. Tega
pa ne dajejo fizična pripravljenost,
temveč izkušnje, kilometrina, verjetno
tudi intuicija. Morda ima veliko vlogo
pri meni to, da sem kot otrok preveslal
skoraj vse reke v Sloveniji – toda vse več
ali manj za zabavo. Kot otrok vase spustiš več energije narave, nisi obremenjen
z rezultati, bolj se nagibaš k temu, da
ti je pri tem, kar počneš – lepo. Da je
prijetno.

Želim si ohranjati otroka v sebi
Peter Kauzer ml. o intuiciji, družini, vodi, družbenih normah,
lepotah Zasavja in prav nič o olimpijski medalji
S Petrom sva klepetala ob prvi
jutranji kavi. Bil je ves v pričakovanju jadranja z Maxi Jeno (največjo
slovensko jadrnico, ki je že večkrat
zmagala na Barkolani). Pravi, da še
ni jadral in je z veseljem sprejel izziv,
da se jim pridruži za nekaj uric. Kaj
drugega niti ne bi pričakovali od fanta, ki ga voda neustavljivo privlači že
vse življenje.
Toda kaj ga vprašati – ko pa o njem,
še posebej v Hrastniku, vemo praktično vse? Komunikativen in zgovoPa se treningov še nisi naveličal?
Ne. (odgovori brez premisleka). Ne
morem biti pri miru. Ko sem malce napolnil baterije po vsej evforiji, sem hitro pričel pogrešati veslanje. Ta teden
tako veslam povsem za dušo, ker imam
vodo ter veslanje preprosto rad.
Za športnika, še posebej po tako
odmevnem uspehu, se obveznosti ne končajo, ko je kolajna okrog
vratu. Spremljali smo te v skoraj
nepregledni množici intervjujev,
dogodkih, sprejemih … Videti je, da
to dobro prenašaš. Disciplinirano.
Kot tudi treninge. Pa te morda – ne
vzemi tega narobe – če bi te srečala
prvič, ne bi ocenila kot zelo discipliniranega človeka. Nisi dovolj ‘’zategnjen’’ (smeh).
Haha, saj sem res discipliniran samo
za šport. Po toliko letih res dobro vem,
kakšen trening potrebujem, kaj naredi-
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ren, kot je, nima težav z intervjuji.
Zato sva se strinjala, da se poskusiva
izogniti klišejem (čeprav je kakšen
vmes tudi padel) in pogovor zapeljala v bolj osebne vode. V bistvu je
bil to bolj klepet dveh staršev, sokrajanov, ljubiteljev živali in narave, iz
katerega je potem nastal spodnji
zapis.
Med pogovorom ljudje še vedno
pristopajo do njega – kdo ga malce
potreplja po rami, spet drugi mu
čestita. Še vedno je prijazen, čeprav
ti, kako se po kakšnem treningu počutim. Seveda se posvetujem s trenerjem,
z leti pa sem res vse bolj in bolj odgovorno spremljal telo, fizične aktivnosti ter
urnik za trening. Ne odkrivam več tople
vode, le precej bolj poglobljeno spremljam, kaj mi ustreza in kaj ne.
V vrhunskem športu tudi ni druge poti.
Vse se vrti okrog športa, je življenje
posameznika in njegove celotne ožje
družine. Ne gre drugače – če hočeš
rezultate. Ni veliko časa za hece in na
trening je treba, tudi če se ti ravno tisti
dan ne da. Vse to se na koncu obrestuje.

In tako je bilo pri meni. Vodo sem vzljubil, z njo živel in ko preživiš veliko časa
v čolnu, počasi pride vate tisti občutek,
spoštovanje do gibanja vode.

danes vsekakor deluje malce bolj
zadržan kot pred leti. Pravi, da so to
izkušnje, ki pridejo z leti. Da se ne
odpre več prav vsakemu. Da hrani
energijo za tiste, ki mu pomenijo več
kot ostali.
Ker sva govorila dober mesec potem, ko je domov prinesel srebrno
olimpijsko kolajno, je to pomenilo,
da je imel vmes nekaj oddiha – tako
ta pravega, z družino, kot od treningov in discipline.

Ne morem govoriti za druge športe,
kajak je tisti, ki ga pač najbolje poznam
(smeh). V tem športu so individualne
lastnosti ter talent zelo pomembni. Z mojimi izkušnjami si zdaj lahko
privoščim reči, da vem, o čem govorim,
saj sem že približno 10 let v samem
svetovnem vrhu. In trenutno tudi edini

Preveč pesniško?
Ne – kje pa. Zanimivo. Še posebej
za vse tiste, ki trdijo, da je samo trd
trening od mladosti recept za uspeh
…
Bom diplomatsko rekel, da se mi zdi
moja izkušnja precej boljša. Da imaš
kot otrok možnost in priložnost šport
doživljati skozi igro. Užitek. Zabavo.
Iz tega lahko zraste drugačna vrsta
ljubezni do športa oziroma gibanja
nasploh. Če se pokaže pa poleg tega še
talent, pa je veliko v rokah trenerjev, da
ga prepoznajo in tudi nežno, a pravilno
usmerjajo. Da ima ta talent možnost, da
se razvija tako, da pridobiva na znanju,
pa hkrati še vedno uživa.
Vedno me je zanimalo, ko rečeš, da
bereš vodo. Kako za vraga, bereš
vodo?! To je sila, ki se
je ne da ravno kontrolirati.

pripravah in tekmah, smo s kolegi v
tem športu analizirali naše vožnje. Pri
meni se res vidi razlika, imam drugačen
pristop kot ostali, drugačen stil vožnje.
Seveda to ni vidno laiku, ampak to so
malenkosti, ki velikokrat odločajo.
Kaj pa bi počel, če ne bi veslal?
Vsak šport me veseli, pravzaprav. Imam
dober občutek za gibanje, dobro motoriko, obožujem fizično aktivnost. No
– potrebujem jo (smeh). Toda veslanje
ostaja prva športna ljubezen, kaj bo čez
nekaj let, pa še ne razmišljam. Naj bo
tako še vsaj 4 leta, potem pa bomo videli in se odločali naprej. Kdo ve, kako
se vse skupaj še zasuče.
Tek po dežju, tek na smučeh, veslanje… Voda v vseh agregatnih stanjih

te več kot očitno privlači. Bi tudi živel ob vodi?
Haha, kje si to prebrala? Očitno res
obožujem vodo, kajne? Pa saj ne živim
daleč od vode… Boben in Sava nista
daleč.
Saj ti pravim, da te je težko vprašati
nekaj, česar te še niso.
Ja, naravo imam vsekakor rad, če strnem. Če se navežem za nazaj – v športu
bi vsekakor rad ostal in deloval, vendar
pa v takem, ki ni vezan na dvorano, na
zaprt prostor. Pozimi tudi redko zamudim tekme smučarskih tekačev in biatlona. Sem kar navijač, moram reči.
In – bi živel ob vodi? Jezero, reka ali
morje?

Se je ne trudim (smeh).
Vnaprej izgubljen boj je
to. Tukaj pride do izraza,
kar sem govoril – razvoj
občutka za ‘’podlago’’, na
kateri tekmuješ, ni pridobljen zgolj na treningu. Jaz
vedno počakam delček
sekunde, da vodo začutim. Bolj ko razmišljam o
tehniki, pravilih in podobno – slabše je. Nazadnje,
ko smo bili v Avstraliji na

No, nekaterim se ne zloži vedno vse
po načrtih …
Ja, res je. Takrat je potrebno boleče
iskreno pogledati, kaj je narobe. So to
napačni treningi, morda ekipa, oprema
ali psihološka pripravljenost.
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Bi se dalo, ja (smeh). Najmanj še morda ob morju, tako, za stalno. Kakšna
hiška ob jezeru pa bi bila približek kiču,
se strinjam. Pred leti sem bil v Kanadi,
tekma svetovnega pokala in smo šli tudi
na Lake Louise. Fantastično! Če se ne
motim, sem takrat dejal, da če bi imel
pa res veliko denarja, bi pa kar kupil kakšno hiško tam. Čeprav podpišem tudi
za hiško na Krasu in poleg nje prostran
vinograd.

Upajmo, da nam bo uspelo večkrat
zvabiti takšno množico ljudi skupaj,
kot je bila na tvojem sprejemu.
Uf, to bi bilo res lepo. Pa kakršen koli
razlog že – prav je, da smo ponosni na
to, od kod smo doma in na aktivnosti, ki
so tukaj na voljo.
Dajva eno klišejsko. Kaj te navdihuje?
Nola.
Česa te je pa naučila? S
čim je tvoj navdih?

Samo, veš kaj. Moram poudariti, da je
Zasavje prekrasno. Me kar razžalosti,
ko slišim kakšnega domačina reči, da
smo doma v luknji, da tukaj nič nimamo. Prosim vas – odprite oči in srce.
Pojdite ven. Na Kal, Mrzlico, Kum, že
samo na Plesko, če greste, je drug svet.
Do prekrasnih razglednih in energijskih
točk gremo lahko peš ali z avtom, v nekaj minutah ali kratkih uricah peš hoje
smo lahko drugje. Zdi se mi, da kogarkoli od obiskovalcev popeljem skozi
Hrastnik in Zasavje nasploh, ga povsem
pozitivno presenetimo, kako lepo je tukaj. Urejeno, zeleno, neobljudeno, res
en tak neodkrit biser.
Res je kar malce grenak priokus, da o
domačem kraju običajno najmanj lepo
slišim govoriti ravno domačine …
Hja, tudi dogajanja je precej, srečujemo se pa več ali manj eni in isti …
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Verjamem, da me boš razumela, oba sva starša deklici.
Največja lekcija, ki sem je bil
deležen, je bila ta, da življenja ne smem razdajati tako
brezglavo, na vse strani in
skoraj do izgorelosti. Naučila me je tudi odgovornosti.
Otroci so naše poslanstvo,
naša prihodnost in naša
odgovornost – pa mi je prav
vseeno, kako ‘’zlajnano’’ se to
sliši. Biti prvi vzor nekomu, ki
šele spoznava svet, je izjemno velika odgovornost – in
sprejel sem jo z odprtimi
rokami. Otrok te nenehno
‘’sili’’ do višje zrelosti – učijo
pa te tudi diplomacije in potrpežljivosti
(smeh). Saj veš, znajo tudi kak živček skravžljat kdaj, pa je treba z dobro mero
diplomacije potem uveljaviti kakšno
bolj odraslo odločitev.
Kdo pa je zate zrela oseba? Koliko
jih srečaš?

reh in trenutkih.

Se zanašaš na intuicijo?

Kot odraslemu bi to moralo biti še lažje.
Imaš izkušnje, da nisi več naiven. Tako
pa … Veliko ji vidim, vdanih v usodo,
čakajo na druge, da jih ‘’rešijo’’ in bežijo od problemov. No. Živi in pusti živeti
ali kako že gre … Dopuščam možnost,
da se motim in so takšni ljudje v resnici
zadovoljni, srečni in radostno razposajeni, ko jih nihče ne vidi (smeh).

Tudi, seveda. Zapakiram jo skupaj z
izkušnjami – in upam, da bo ta kombinacija dobro služila tudi v prihodnje
(smeh).

Poudarjam pa, da jih ne obsojam – ne
poznam njihovih zgodb. Le kot nekdo,
ki je dal v življenju skozi tudi kakšno
težko lekcijo, lahko, upam, povsem mirno rečem, da namesto nas ne živi nihče drug. In da bi bil svet lepši, če bi
znali ljudje malo bolj neobremenjeno in
veselo skozi življenje, pri tem pa bi bili
polno odgovorni zase.

A veš, da ni sile. Mogoče sem pa že prestar (smeh). Bolj otroci pošiljajo slike in
prosijo za podpise, kaj pretirano nespodobnih povabil pa res ni bilo. Hja …
ne vem, ali je samo v Sloveniji tako ali
(se namuzne) ...

Koliko pristnih ljudi pa vstopa v tvoje življenje? In kako jih prepoznaš?
Zelo malo. Spoštujem vse ljudi, zaupam
pa le redkim. Žena Janja je vsekakor na
prvem mestu – v dobrem in slabem.
Ko z nekom živiš, ne moreš skriti, kdo
si. Poleg družine pa sta tukaj še Urban
Komac (fizioterapevt) – verjetno je edini poleg Janje, ki je v celoti vedel, skozi
kakšno obdobje sem šel pri poškodbi rame. Zanj bi dal roko v ogenj, veš.
Pa bratranec je tudi v mojem krogu
zaupanja in pristnosti.
To so ljudje, ki ti v obraz povedo tudi,
kdaj kaj **** (smeh). Na tebi pa je, da
to kritiko spoštuješ in jo tudi sprejmeš,
saj je dana v tvoje dobro.

Po vsem pompu po srebru iz Ria – je
kaj posebno vztrajnih oboževalk? Si
mlad pa simpatičen in komunikativen …

Kako jih prepoznam? Kaj pa vem. Ti
ljudje, ki jih sicer lahko preštejem na
prste, so moje zaupanje upravičili.
Poštekaš se ali kako naj rečem. Z mano
so bili tudi v slabih trenutkih – čeprav bi
bilo za marsikoga lažje, da bi mi obrnil
hrbet.
Slabe izkušnje v življenju pa so dober
učitelj. V resnici mora človek vedno v
sebi zbrati moč in se preriniti skozi slaba obdobja. Fino pa je, da vseeno nisi
preveč trmast in sprejmeš pomoč tistih,
ki te imajo radi. Saj veš, vsak ima svoje
muhe, pa je v težkih trenutkih včasih
hitro prelahko okriviti koga drugega za
kaj, kar se ti je zgodilo (smeh).
Moram pa priznati, da sem, glede na izkušnje s starostjo čedalje bolj ‘’izbirčen’’.
Z veseljem sprejemam ponujeno roko
pomoči, zaupam, sprejemam tudi brutalno iskrenost – od ljudi, za katere res

vem, da ne iščejo skritih koristi zase.
Kakšne pa so tvoje minimalne
zahteve do ljudi, da jih spustiš k
sebi?
Iskrenost. Tudi sam sem bil v življenju
deležen kakšne lekcije zaupanja.
Po mojem se temu nihče ne izogne.
Verjetno. Saj sem se naučil, da me res
ne bremenijo komentarji, pripombe ali
mnenja neke splošne javnosti. Nisem
zato na svetu, da ugajam vsem. To bi
bilo tudi precej domišljavo. So pa bili
trenutki, seveda, ko sem se opekel
pri kom, kjer res nisem pričakoval. In
obratno – kakšen slabši prvi vtis pri
kom se je izkazal za napačno presojo
in v takih primerih nimam prav nobenih
težav spremeniti mnenja. Ljudje nismo
nezmotljivi.

Kot živahen fantič si menda znal kakšno ušpičiti. Pa iz oziroma zaradi
zaljubljenosti, si naredil kaj norega?
(Dolgo razmišlja.) Veš, da nič posebnega … Še rož si nisem z nobenega vrta
‘’sposodil’’, še manj kakšnih podoknic
pel … Zaljubljenost sicer včasih vodi na
malo čudna pota, ampak trenutno se
pa res ne spomnim, da bi kaj posebnega zakuhal zaradi tega.
Torej je bilo najbolj noro adrenalinsko doživetje letenje s Petrom
Podlunškom?
Uf, ja! Divja, nora izkušnja! Vsem, ki imajo radi adrenalin, res priporočam! To je
bila pa tako nora dimenzija … Čeprav
sem med samim letom kar trpel, so
bili ob koncu občutki noro intenzivni.
Presenetila me je hitrost, priznam,
tudi kako tako možna sila učinkuje na

Ne veliko. Žal. Opažam, da večina živi v
nekih kalupih, pričakovanih družbenih
normah, nesproščeni in lahko rečem,
da čedalje bolj nestrpni. Pa še nekaj
me zmoti – to nenehno iskanje krivde v
drugih. Ljudeh, institucijah, državi … To
se mi osebno zdi res neodgovorno in s
tem svetu res veliko sporočamo o sebi.
Želel bi videti več sproščenosti, več
odraslih ljudi, ki znajo ohraniti otroka v
sebi. Ga vedno znova obujati, se znati
čuditi nad lepotami narave, biti iskren
in pristen, najti veselje v drobnih stva-
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telo. Hormon sreče me je dobesedno
usekal na polno, ne vem, kako naj drugače opišem to doživetje. Čeprav sem z
leti in starševstvom bolj previden in ne
rinem ravno brezglavo po nove doze
adrenalina, je bila ta izkušnja s soimenjakom Podlunškom v zelo posebno nori
in nepozabni kategoriji.

Kje in kako se pa vidiš, ko boš star?
Veš kaj, Janja mi je ravno prilepila eno
sliko na Facebook, kako bova zgledala ko bova stara. Verjetno bo tista fotografija kar dober približek resnice.

(Peter Podlunšek je je prvi slovenski pilot,
ki nastopa v svetovnem prvenstvu Red Bull
Air Race - v letih 2014 in 2015 se je uspešno kalil v pokalu Challenger, leta 2016
pa je postal del elitnega razreda Master.
Je trenutno najuspešnejši akrobatski pilot
Slovenije vseh časov – in morda ni naključje, da je odraščal v Hrastniku. Očitno
je naš kraj res nekaj posebnega, kakšni
vrhunski posamezniki z različnih področij
so (z)rastli v tej dolini).

Sproščaš se pa z gledanjem serij, če
se ne motim, kajne?
Bo držalo. Mam kar dolg seznam, kaj
spremljam – od House of Cards, Suits,
Empire, Californication, Narcos … Tudi
kaj bolj lahkega, Grey’s Anatomy, recimo. Uf, če jih tudi ti, pa priporočam
Blind spot ter The Night manager.
Moram pa povedati, da imam najraje,
kadar smo vsi skupaj – to je največ, kar
šteje. Sploh ne potrebujemo izletov in
dragih potovanj. Sem najbolj zadovoljen, če smo kar doma za 4 stenami, mi
trije in dva s kožuhom, pa da je zdravje
v hiši. Za vse ostalo … Ne bom rekel, da
mi ni mar. Ampak družina in zdravje, to
je čez vse in to daleč daleč pred vsem
ostalim.

Mojca Lavrič
Foto: B. Klančar, N. Jelenc
in osebni arhiv

Kljub dokaj zgodnji uri je bil
Peter nasmejan. Kot je skoraj
vedno. Seveda vse povedano ne
more biti nikoli tudi zapisano
– upamo pa, da smo vam vseeno približali in predstavili Petra
tudi malce drugače. Bolj osebno.

NEKAJ ZANIMIVOSTI

življenje danes.

Pravi, da so (trenutno) 5-članska
družina – Peter, Janja, Nola, družbo
jim delata še maček in hrček.

Ena ljubših razvad je sladoled ‘’na
žlico’’ skupaj z Nolo.

Uglajen mačkon Bobko je pasme
sveta birmanka in ga je kupil pri
reprezentančnem kolegu, saj so
bili doma vzreditelji te pasme.
Obletnico poroke z ženo praznujeta na moj rojstni dan.  O številkah
pa vsi modro molčimo.
Če bi lahko živel v preteklosti, bi
izbral antični Rim – prizna pa, da
ne bi smel vedeti, kaj ponuja lahko
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Peter ima močno bazo navijačev
in da je hvaležen za vso podporo, daje vedno tudi jasno vedeti.
Je dostopen in prijazen, razen
tik pred tekmo, ko ima svoj ritual, da se zbere, nikdar ne odkloni srečanja z navijači, predvsem
z otroci.
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Redko ostane brez besed, zgovoren, kot je – na sprejemu, ki smo
mu ga pripravili v Hrastniku, pa je
od pozitivnega presenečenja potreboval kar nekaj časa, da je lahko
kaj povedal.
Zaposlen je v Slovenski vojski.
Njegov cilj ostaja Tokio 2020 – ni
pa nujno, da se ne vmes ne spremeni.

Če pa ga kaj nismo vprašali, pa
bi radi vedeli – bomo popravili
ob naslednji priložnosti, saj smo
prepričani, da vsi dosedanji uspehi niso bili tudi zadnji.

MALO STATISTIKE
6 odličij v moštvenih nastopih
trikratni zmagovalec svetovnega
pokala
srebro z EP (2005 in 2007)
evropski prvak (2010)
večkratni svetovni prvak (2009 in
2011)
olimpijski podprvak v kajaku na
divjih vodah (2016)
In še kakšno lovoriko več bi si prislužil,
če ne bi izgubil sezone 2014 zaradi
poškodbe rame.
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Ni lepšega, kot stati pred orkestrom
in imeti tisti zvok za sabo
Oskarja Laznika, Hrastničana in
saksofonista, ki sodi v sam evropski vrh, sem prvič srečala v
Ljubljani. Pa ne osebno. Gledal
me je s plakatov, ki so napovedovali koncert na Ljubljanskem

gradu, njega pa so izpostavili
kot solista večera. Drugič sva se
srečala v živo v domačem Hrastniku, ko je bil za njim že tudi nastop
na Metelkovi. Da, prav ste prebrali – koncert klasične glasbe na

A vse se je pričelo čisto slučajno v osnovni šoli. Na predstavitvi glasbene
šole se je saksofon najbolj svetil in
Oskarja je inštrument premamil. Ko mu
je uspelo že takoj pihniti tudi en ton, pa
je bilo dokončno odločeno – igral bo
saksofon. Seveda so bila različna obdobja, tudi obdobje, ko je želel prenehati, morda igrati kaj drugega, a so ga
starši spodbujali, da naj dokonča.

cilj, ki bi ga rad dosegel. Če si v dobrem
razredu in druge slišiš, kako igrajo, je
to še dodatna spodbuda, da vadiš še
več in da dosežeš ta nivo. Moraš biti
precej redoljuben, imeti moraš sistem.
Če imaš na primer problem pri enem
taktu, moraš vaditi tisto in ne cele skladbe šestkrat. In to postane tvoj način
življenja, da imaš rad red in vse urejeno.
Kaotičen težko na kateremkoli področju kaj dosežeš,’’ zaključi sogovornik.

Trenutek, ko je spoznal, da se želi s tem
v življenju ukvarjati, je prišel kmalu po
začetku srednje šole. »Že v nižji glasbeni šoli so bili uspehi, v igranju sem
užival in nekako se je zgodilo kar samo
od sebe, da sem se odločil za Srednjo
glasbeno in baletno šolo v Ljubljani,
nato pa sem nadaljeval na Akademiji za
glasbo. Največ je k moji odločitvi prispevalo dejstvo, da sem živel v Ljubljani,
kjer sem bil bolj vpet v kulturno življenje
in vsi, ki so bili tam, so bili tam zato, ker
so se z glasbo želeli ukvarjati. In to te
potegne notri,« obrazloži Oskar.
Po tem, ko je diplomiral s posebno
pohvalo, je zapustil Slovenijo in študij
nadaljeval na Visoki šoli za glasbo in ples
v Kölnu. Razpisanih mest je bilo malo,
prijav veliko, a uspehi na tekmovanjih in
s tem dejstvo, da so ga tuji profesorji od
tam poznali, so se obrestovali. V dveh
letih v Nemčiji je odnesel več kot prej
v štirih letih v Ljubljani. A ne, ker bi bil
študij pri nas slabši. »Razlika ni v kvaliteti profesorjev, gre za to, da je Köln večje mesto, posledično je večja kulturna
ponudba, več je koncertov, galerij,
muzejev … to je tisto, kar ti takšen velik
kraj da, kar v Sloveniji ne moreš dobiti.
Moj profesor v Sloveniji je bil odličen, je
mednarodno priznan, a te obstranske
stvari v tujini, to je tista dodana vrednost,« pove Laznik.

HRASTOV LIST ŠT. 17

Metelkovi. A to pri saksofonistih,
ki zaradi mladosti njihovega inštrumenta veljajo za ene najbolj
odprtih glasbenikov, sploh ne
preseneča. Tudi pri Oskarju ne.

Po končanem študiju v Nemčiji je pri le
24. letih postal profesor na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Pravi, da je šlo predvsem za veliko mero
sreče. Oskar pove: »Ravno tisto leto
sem v Nemčiji zaključil študij in poleti
je bila avdicija za to delovno mesto. Prijavil sem se, uspešno prestal razgovor
in dobil službo. Razmišljal sem sicer, da
bi ostal v Nemčiji, a je tehtnico prevesila
ravno ta služba.«
In kako je za tako vrhunskega glasbenika
pomembna vaja? »Vadba je zelo odvisna od časa in koncertov. Če moram na
koncertu igrati nove stvari, potem mora
biti vsaj tri ure na dan čiste vadbe. Na
akademiji pa sem vadil po šest ur na
dan. A to mi ni noben napor. Imaš nek

In brez vaj tudi nagrad ne bi bilo. In tu je
spisek precej dolg in šele ob naštevanju
njegovih nagrad se zaveš, ob kako talentiranem in uspešnem glasbeniku sediš.
Poleg naslovov državnega prvaka, mu
največ pomeni zmaga na Evropskem
tekmovanju mladih saksofonistov v
Gapu v Franciji. Postati v starostni skupini do 16 in nato še do 18 let najboljši mladi saksofonist v Evropi je nekaj,
s čimer se lahko pohvali le malokdo.
Njemu pomeni še toliko več dejstvo, da
sta se obe zmagi zgodili ravno v Franciji, ki je zibelka saksofona, prav tu se je
namreč razvila klasična šola za saksofon, ki se je nato razširila po svetu. Bil
je tudi finalist na tekmovanju pihal v
Nemčiji, kar je še večji dosežek, saj je
šlo za širši krog inštrumentov, torej ne
le za saksofon, zato je bila konkurenca
še močnejša.
Zdaj ne tekmuje več, saj je večina tekmovanj le do 25. leta. »Po starosti so
le še redki do tridesetega leta ali da
ni starostne omejitve, vse ostalo je za
mlajše, za čas šolanja. Danes mi je tudi
bolj pomembno odigrati dober koncert
kot pa tekmovati. V času študija pa so
tekmovanja izjemnega pomena, dajo ti
prepotrebno motivacijo, nagrade oziroma dosežki pa so pomembni za štipendijo, na razpisih za koncerte ali pri
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vpisu na študij,« pojasni.
Igra v kar treh zasedbah. V zasedbo
Ensemble 4 Saxess je prišel po naključju, ravno so menjali člana, Oskar
ga je zamenjal in ostal. Gre za kvartet
saksofonov. A ne zadržuje se le v družbi slednjih. Duo OL-SK, kjer Oskar prav
tako igra, je namreč duo saksofona in
tolkal. »Duo je nastal naključno, ko sva
se s sošolcem na akademiji odločila, da
bi skupaj igrala, kar je že več kot deset let od tega. Ni ravno tipična kombinacija, je nekaj drugačnega, tako ali
tako moraš sproducirati nekaj, kar še ni
razširjeno, kajti delati nekaj, kar že tisoč
ljudi dela, ni smiselno,« obrazloži Oskar.
Za zasedbo naročujeta nove skladbe,
ki ju napišejo le za njiju. Izdala pa sta
tudi svoj prvi CD, kar je še en dosežek
v njegovi karieri. Gre za izjemno delo,
ki nosi naslov Saxala, izdan je v samozaložbi in je požel izjemno dobre kritike. Še večji izziv pa mu je njegova tretja zasedba – Ensemble Kompulz, ki je
ansambel za sodobno glasbo, združuje
pa saksofon, klarinet, harmoniko, tolkala in klavir. Ker je zasedba tako zelo

Zgovorne misli
Tiho srce, zgovoren um,
v duši nosim velik pogum,
ko gledam kaj se v svetu godi,
me nič kaj veliko ne skrbi.
Spoznavam neke tuje obraze,
gledam vseposod lažne dokaze
in skrite poraze,
kako zelo spreminja se svet,
kako velik je naš planet.

mešana, obstoječih skladb ni, zato jih
posebej naročajo. V izjemno pomoč in
podporo pa jim je Cankarjev dom, ki jim
pomaga pri naročilih skladb, vzeli so jih
tudi v svoj abonma.
Predava tudi v tujini, običajno pa predavanja združi še s koncerti na univerzah.
Vesel je, da ima profesorsko službo, saj
se v Sloveniji zgolj s koncerti ne bi dalo
preživeti. Dogovoriti se za koncert pa je
tako ali tako izziv zase. »To je ena stvar,
ki se jo naučiš šele po študiju. Ko sem
že nehal študirati v Nemčiji, sem šele
opazil, da smo imeli tudi predmet kulturni menedžment in danes mi je zelo
žal, da ga nisem obiskoval, saj bi mi
danes še kako koristil,« odkrito pove o
težavah s koncerti.
Največ nastopov ima s komornimi zasedbami, najmanj pa z orkestri, saj se
tu ponovno pojavi problem majhnosti. Laznik odgovori: »Ko enkrat igraš z
orkestrom Slovenske filharmonije ali s
simfoniki RTV, nato traja nekaj let, preden si ponovno na vrsti, saj v Sloveniji
nimamo veliko orkestrov. A ko imaš to
možnost, je to neverjetno. Ni lepšega,
kot stati pred orkestrom in imeti tisti
zvok za sabo. Noro doživetje. Igrati z
orkestrom je na nek način lažje, kot če
bi igral recital, a težje s psihičnega vidika, ker si solist pred celim orkestrom.’’
S tremo nima problemov, z leti se je
naučil tudi to, da smo vsi le ljudje in da
se je med nastopom dovoljeno kdaj
tudi zmotiti. Ko pa povprašam po najljubšem skladatelju, nastane manjša zadrega. »Očitno sem zgrešil inštrument,

saj so mi najljubši tisti, ki so pisali pred
nastankom saksofona, torej teh skladb
niti igrati ne morem, ker za saksofon
niso nič napisali. Edino, kar lahko storiš,
je, da napišeš transkripcije in igraš. A
mene to ne moti, saj smo ravno zaradi tega saksofonisti toliko bolj odprti,«
obrazloži Oskar v smehu.
Vseeno ga povprašam še o kakšnem
vzorniku, ki pa je z njegovega področja. »Moj vzornik je Daniel Gauthier, moj
profesor v Nemčiji. On je prispodoba,
kako naj bi saksofon zvenel, ta zvok
sem iskal,« pove brez pomisleka.
A ko beseda nanese še na to, s kom bi
si želel igrati, smo ponovno pri problemu, da nihče od naštetih ni saksofonist.
»Philippe Jaroussky, Sol Gabetta in Julia Fischer so tisti, s katerimi bi si želel
sodelovati. Razlog je preprost – ker so
genialni glasbeniki in ker imajo poleg
perfektnega igranja še tisto nekaj več.
In ja, nihče ni saksofonist, a že profesor
v Nemčiji nas je spodbujal, da poslušamo tudi čim več drugih glasbenikov.
Saksofonistični svet je namreč zelo
majhen, saj je bil saksofon ‘’izumljen’’
šele v 19. stoletju in če se ukvarjaš le
s tem, glasbe od prej nikoli ne slišiš. Ko
začneš spoznavati tudi drugo glasbo in
glasbenike, vidiš, da smo saksofonisti
zelo specifični. Tako da se tu pojavi tudi
vprašanje, kaj bi z njimi sploh lahko igral,« o svojih željah zaupa Oskar.
Z omenjenimi še ni uspel sodelovati,
so mu pa v izjemno lepem spominu
ostali drugi nastopi – solistični nastopi
s simfoniki RTV Slovenija, z orkestrom

Hrbtenica železna in vedno pametna poteza,
premišljene besede, ne tepejo
lastnika,
če se zanj samo zmaga pika.

želi v prihodnosti? »Moj dolgoročni cilj
je profesura v Nemčiji, že prej je bila
moja želja ostati v Nemčiji. A saksofona
se niti ne poučuje na vseh univerzah.
In če nimaš polne profesure (v Nemčiji jo ima edino moj profesor), životariš
oziroma se moraš toliko bolj truditi za
koncerte,« zaključi Oskar.

Tudi na splošno je takšna glasba v tujini
bolj cenjena. »Ko sem v Nemčiji pričel

In kaj si saksofonist, ki je do svojega še
ne 30. leta dosegel res že ogromno,

Mateja Jecl
Foto: Andraž Gregorič
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No, mi pa si zavoljo mladih saksofonistov želimo, da bi ostal v Sloveniji in svoje znanje še naprej prenašal na svoje
učence. In kdo ve, potem morda še kdaj
na tekmovalnem odru v Franciji zasije
kakšen novi Oskar.

Miranda Rumina v Knjižnici Antona
Sovreta
Mirandi Rumina je težko slediti ... Komaj
smo se navadili, da živi v Rakitni, Indiji
in drugod, že se je preselila v London,
kjer živi že dobri dve leti. V Sloveniji pa
v Kamni Gorici. Seveda se v Indijo vrača
in še kam drugam. Še zlasti v Slovenijo, kjer ima svoje korenine. V četrtek,
6. oktobra, je imela v Knjižnici Antona
Sovreta literarni večer, kjer je svojim
bralcem in prijateljem predstavila svoje
zadnje delo NOVA KNJIGA. »Knjiga je za
prihodnje generacije,« meni. »Poslušati
jo je mogoče kot zvočno knjigo, sledila ji
je elektronska varianta, ki je za slovenske bralce na spletu brezplačna.«

Miranda je imela v preteklih letih že okoli 160 razstav, od tega veliko imenitnih

Ernestina Mešić
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hoditi na koncerte v filharmonijo, je bil
zame odnos poslušalcev do nastopajočih pravi šok. Tam solisti po koncertu podpisujejo karte, CD-je, se pogovarjajo z obiskovalci … Pri nas tega ni.
Pri nas po koncertu vsi hitro gredo in
se skorajda bojijo, da ne bo še kak dodatek preveč,« v smehu svoje izkušnje
opiše Oskar. »Mi te tradicije klasične
glasbe nikoli nismo imeli v takšnem obsegu, kot na primer Avstrija in Nemčija.
V Nemčiji imajo tudi ljudje, ki niso glasbeno izobraženi, doma gramofonske
plošče klasične glasbe. Resnično jih
zanima in veseli. Tradicija je tam tako
močna, da je to običajno,« doda.

Nekaj besed je namenila tudi svoji uspešnici Lidia in po razmaku 12 let še
Kodeks, ki sta razburkali slovenske
bralce s svojo radikalno vsebino. Ob
nastajanju Nove knjige je imela 14 sogovornikov, ki so ji zastavljali vprašanja
in dobro kreativno ekipo v ozadju. Na
glasbenem področju je sodeloval tudi
Stanko Abram iz Hrastnika, ki je pomagal pri zvočni knjigi.

Prave karte nakoncu padejo na
mize,
pogumen človek ne pozna krize.
Talent se ne pridobi,
talent se rodi in sreča ga kot
strela v človeku zbudi.
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Slovenske filharmonije, s simfoničnim
orkestrom SNG Ljubljana, nastop v
Odessi v Ukrajini … A najbolj je v spominu ostala turneja po Ameriki. Laznik
nam opiše: »Šli smo s kvartetom. V New
Yorku smo se povezali s patrom, precej
nam je pomagala slovenska ambasada,
zahvaljujoč njim smo igrali celo v Kennedyjevem centru! Čez dan smo imeli
seminarje, zvečer koncerte. Bila je zanimiva izkušnja, spet čisto drug svet,
precej bolj odprti ljudje, tovrstno glasbo cenijo, čeprav nimajo te ‘’evropske’’
tradicije. A so kot ljudje tako odprti, da
po koncertu vseeno pridejo do tebe, ti
čestitajo, te kaj vprašajo …«
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instalacij z različnimi
materiali, ki krasijo
mnoga mesta doma
in po svetu. V Kranju je
na primer pred dvema
letoma ustvarila masivne objekte iz stekla,
kamor je vnašala vse,
kar predstavlja steklo:
trdnost,
prosojnost,
odsevnost,
uporabnost, lepoto barve, …,
pri čemer so ji pomagali tudi steklarski mojstri.
»Ko sem se danes vozila proti Hrastniku,« je
nadaljevala, »mi je šinilo v glavo, da bi morala
tudi v domačem kraju ustvariti kakšno
trajno instalacijo iz stekla in premoga
in jo nadgraditi z videom iz Steklarne
Hrastnik ter zvočno podlago Stanka
Abrama.«
Miranda svoje ideje tudi uresničuje,
zato je obiskovalcem že nakazala, kako
si to zamišlja: »Rdeče, belo in modro
je nadaljevanje moje instalacije na Lju-

bljanskem gradu. Ideja je do podrobnosti izdelana, potrebujemo samo še
nekaj občinskih sredstev, lep prostor,
kamor bi lahko Hrastničani in obiskovalci zahajali po mir, lepoto in harmonijo, nekaj dobre volje vodilnih v steklarni
ter veliko kreativne energije. Tako bi
bila končno spet doma v Hrastniku kot
umetnica …«

Fanči Moljk
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Šavna Peč privabila okoli dvesto
pohodnikov
Letos je potekal prvo soboto v oktobru
že trinajsti Sovretov pohod do Šavne
Peči, rojstnega kraja Antona Sovreta,
»prvega med tistimi, ki so svoje življenje
pretežno posvetili prevajanju«, kot se je
kasneje izrazil o njem dr. Primož Vitez,
slavnostni govorec. Knjižnica Antona
Sovreta je pripravila program, ki so ga
izvedli gojenci Glasbene šole Hrastnik in
solo pevka Agnes Kumlanc. Udeležence
je pozdravil Janez Lušina, predsednik
KS Krnice - Šavna Peč in bil navdušen,
da je pohod, namenjen znamenitemu
krajanu, postal tradicionalen in privablja vedno več ljudi.
Dr. Primož Vitez, prejemnik Sovretove
nagrade za leto 2010, predavatelj na
Filozofski fakulteti, dramaturg in pevec
skupine Bossa de Nova, je na začetku
povedal, kako je Anton Sovre vplival
nanj na začetku študija, kako pomembno je za vsak narod kvalitetno prevajalstvo in kritično ocenil založbe, ki
jim gre le za zaslužek, ob tem pa jim je
vseeno, v kakšnem jeziku so prevodi.
Izjemno poglobljeno, informativno, filozofsko obarvano razmišljanje, preprosto povedano. Govor si lahko v celoti
preberemo na občinski spletni strani.
Jani Medvešek, ki je povezoval progam,
je povabil k spomeniku pohodnike, ki
so pot prehodili petkrat - Dušan Po-

Zasavske zgodbe: Lovro Rozina
Lovro Rozina je ime, ki v fotografskem
svetu postaja vse bolj uveljavljeno in
iskano. Mladi Zasavčan, ki ne šteje še
niti trideset let, je začel s črno-belo

tokar, Irena Potokar, Primož Potokar,
Mojca Poljan in desetkrat – Jože Kaše
in Dolfi Podpečan. Priznanja je podelila
Fanči Moljk, pobudnica Sovretove poti.
Mnogi so si ogledali tudi etnološko
zbirko v bližnji kašči, kjer sta Liljana
Oplotnik in Mile Plahuta iz Kulturno-rekreacijskega centra predstavljala
razstavljene predmete. Tako kot prejšnja leta, so tudi letos postavili nekaj
stojnic, kjer so kmetje in čebelarji razstavili izdelke svoje dopolnilne dejavnosti.
Članice Turističnega društva, ki so vpisovale pohodnike na startnih mestih
ob Dolanki in za železniško postajo, so
zabeležile, da tudi letos niso prišli pohodniki v Šavno Peč samo iz zasavskih

krajev, ampak tudi od drugod: iz Litije,
Celja, Laškega, Ljubljane, Radeč in celo
iz Logatca.
Pohoda se je ponovno udeležila tudi
Tina Mahkota s hčerko Marušo, Sovretova nagrajenka za leto 2013. »Lepo
se počutiva v vaših krajih in lani nama
je bilo žal, ker nisva mogli na Sovretov pohod,« je dejala Tina, ki ima tudi
sama zasavske korenine. Z družino dr.
Primoža Viteza pa smo obiskali tudi
hrastniški muzej, kjer so jih pritegnili
predmeti v stari muzejski učilnici in simpatične marionete.

analogno fotografijo, s filmi, temnicami
… in nadaljeval v reportažno, poročno in oglaševalsko fotografijo. Čeprav
je eden najbolj iskanih poročnih fotografov, ga vse bolj
vleče v industrijsko
oziroma oglaševalsko fotografiranje. Na
seznamu njegovih referenc se tako znajdejo tako velika imena,
kot sta oglaševalski
agenciji Pristop in Yin
+ Young, Steklarna
Hrastnik, Mladinska
knjiga, Plastika Skaza
… Čeprav prisega na

več slik in manj besed, ve, da čisto brez
njih ne gre in zato se je z veseljem odzval na naše vabilo.
Lovra bomo gostili v petek, 21. oktobra,
ob 19.00 v Zmajevi luknji na pogovornem večeru Zasavske zgodbe.
Zasavske zgodbe: Znani in manj
znani Zasavčani s svojimi izjemnimi poslovnimi, ustvarjalnimi ali
preprosto življenjskimi zgodbami.
Vsak tretji petek v mesecu. Pogovorni večeri bodo snemani za poddajo (podcast) ‘’Zasavske zgodbe’.
Moderatorja Mateja in Janez.

Hrastniški pevci bi se radi pomladili
Moški pevski zbor Svobode Hrastnik
ima v hrastniški kulturi pomembno
mesto. Znani so njihovi letni koncerti,
ki so oba dneva zasedeni do zadnjega kotička. Poleg tega jih srečujemo
na raznih proslavah, pevskih revijah,
odprtjih razstav, v domu starejših, redno pa obiskujejo tudi Stično, saj so bili

Fanči Moljk

tam že 42-krat. Gojijo ljudske pesmi,
partizanske, narodno zabavne, dalmatinske, itd.
Zadnjih enajst let jih je vodila Mateja
Škorja, s katero so odlično sodelovali,
z letošnjim letom pa jo bo zamenjala
Anja Zalokar iz Laškega, diplomantka iz

zborovodstva, saj ima Mateja nove ambicije. Predvsem imajo pevci veliko željo, da bi se jim priključili novi, predvsem
mlajši. »Ne bo jim žal,« pravi Aleš Laznik, predsednik društva, »saj slovimo
po družabnosti, pa tudi koncept naših
koncertov je privlačen.« Žal mu je, da
se pevcem ni priključil že prej kot pred
osmimi leti, saj mu nastopi in vaje ter
druženje s prijatelji pomenijo odklop
od vsakdanjih skrbi in težav.
Vaje potekajo enkrat tedensko, razen
pred nastopi, ko jih je še več. Vadijo v
pevski sobi zraven galerije v Delavskem
domu KRC-a; začnejo v začetku oktobra, vsako leto pa gredo tudi na priprave, priredijo piknik ali pa organizirajo
izlet.
Nove sile se lahko priključijo kar na
vaje ali pa se prijavijo tudi preko
gsm-ja na številki 041 641 598 - Aleš
ali na 040 895 124 - Maks.
Fanči Moljk
Foto: Simon Tanšek
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NAMEŠČENIH ŠE ŠEST NOVIH DEFIBRILATORJEV
Konec septembra je bilo v občini na
novo nameščenih 6 zunanjih defibrilatorjev (AED). AED je varna in enostavna
prenosna naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo
električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje.
Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Na ohišju sta samo dva gumba (za
vklop in proženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega nam daje
aparat glasovna navodila) in slikovna
navodila. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak.
Defibrilatorji so bili na novo nameščeni
na:

Zadružnem domu v Čečah,

88-letna Milena Podlesnik z Brnice
je v septembru z velikim zadovoljstvom dočakala konec zahtevnih del na
vodovodnem omrežju, ki so ji omogoči-

pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. V občini
Hrastnik je tako trenutno
nameščenih že 13 zunanjih defibrilatorjev.

Zadružnem domu v Prapretnem,
Poslovno stanovanjskem objektu družine Kajič v Podkraju,
Domu Krajevne skupnosti
Krnice Šavna Peč v Šavni Peči,
Domu Krajevne skupnosti
Kovk in
Gasilskem domu PGD Dol pri
Hrastniku.
V zvezi s pravilno uporabo defibrilatorja pri temeljnih postopkih
oživljanja bo za zainteresirane
občane izvedeno usposabljanje,
vključeni pa bodo tudi v bazo AED

la oskrbo s pitno vodo v njeni hiši.
V črpališču je bilo treba preurediti elektro inštalacije in zamenjati
hidropostajo z novo, ki omogoča
premostitev višinske razlike do
hiše Podlesnikove. Zgradila se je tudi
nova vodovodna povezava od vozlišča

PRITEKLA VODA IZ PIP

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV
Moto iz naslova je načelo Sveta invalidov pri Občini Hrastnik, pod katerim
se izvaja Akcijski načrt za neodvisno
življenje invalidov. Svet invalidov je organ Občine Hrastnik, ki ga je imenoval
župan. Predstavniki 11-članskega Sveta
invalidov prihajajo iz različnih društev
in organizacij, njihove ključne naloge
pa so priprava akcijskega načrta za
neodvisno življenje invalidov v občini,
spremljanje in koordiniranje dela pri izvrševanju načrta in poročanje o svojih
ugotovitvah in realizaciji nalog županu
in občinskemu svetu.

do hiše v dolžini 130 metrov. Zaradi
povečanja tlakov v sistemu je bilo treba tudi za drugi dve stanovanjski hiši
na tem območju v vodovodno omrežje
vgraditi reducirna ventila, v Milenini hiši
pa je bilo treba preurediti tudi notranjo
vodovodno inštalacijo.

stanovanjski
in
gospodarski
objekt. Narediti
bodo
morali podporno konstrukcijo, urediti odvodnjavanje,
splanirati površine in zaščititi
gradbeno jamo. Predvidena je izvedba podpornega
L zidu s temeljem v zaledju
v dolžini 30 metrov in višine
skoraj 5 metrov. Po končani
izvedbi bo iz terena gledal
cca. 2 metra.

SANACIJA PLAZU IN BREŽIN
Občina Hrastnik je z ministrstvom za
okolje in prostor podpisala pogodbo
o financiranju sanacije plazu Selinšek
na Marnem in sanacije erozijskega območja na cesti Podkraj-Radeče. Obe
območji sta škodo utrpeli v neurju pred
dvema letoma.
Na brežini na cesti Podkraj-Radeče
so že odstranili labilne skalne bloke,
grmičevje in manjše drevje, izvedli so
škarpiranje zgornjega roba brežine in
namestili prilagojeno zaščitno mrežo, ki
preprečuje padanje kamenja.
Izvajalce precej več dela čaka pri
sanaciji plazu Selinšek, ki je poškodoval
cesto v dolžini 25 metrov in ogroža tudi
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Pogodbena vrednost del za
plaz Selinšek znaša skoraj
145 tisoč evrov, za sanacijo erozijskega
območja pa slabih 25 tisoč evrov. Kot je
to običajno, je davek na dodano vrednost, gradbeni, projektantski in geome-

hanski nadzor, koordinacija ter priprava
dokumentacije za oba projekta strošek
občine, ki je 35 tisoč evrov zagotovila iz
rezervnega sklada.
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Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini za obdobje 2015–2018
je dokument, v katerem so določene
prioritetne naloge na področju izboljševanja neodvisnosti življenja invalidov
ter jasno opredeljeni cilji, roki in odgovorni nosilci nalog. Operativni načrti za
posamezna leta mandatnega obdobja
zajemajo ukrepe za vsa področja izboljšanja kvalitete življenja invalidov,
kot so: ozaveščanje in informiranje,
dostopnost, vzgoja in izobraževanje,
delo in zaposlovanje, finančno-socialna
varnost, zdravje in zdravstveno varstvo, kulturno udejstvovanje in družen-
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je, šport in rekreacija,
versko in duhovno življenje, samoorganiziranje invalidov, staranje z
invalidnostjo in medgeneracijsko sodelovanje,
mednarodno
sodelovanje itn.
»Pomembno je, da imamo v občini organ, preko katerega lahko tudi invalidi in težje gibljivi občani
poročamo lokalni oblasti o svojih težavah in uspehih ter posredujemo svoje
predloge za razrešitev obstoječih težav
in ovir,« je povedal
predsednik Sveta za
invalide Gregor Erman.
Dodal je še: »Seveda
se z realizacijo zadanih
nalog izboljšuje tudi
kvaliteta življenja invalidov v hrastniški dolini.
Številne aktivnosti na
različnih področjih še
vedno opravijo društva
in institucije, ki so povezana z delom z invalidi. Na pobudo Sveta
za invalide pa se vsako
leto odpravljajo konkretne
arhitektonske
ovire (izdelajo se potrebne klančine, montirajo oprijemala na
stopniščih …), v centru
Hrastnika ter na Dolu
pri Hrastniku ter v KS
Podkraj so na pobudo
Sveta za invalide postavljene omarice
za obveščanje o aktivnostih društev.«
V vseh letih izvajanja Akcijskih načrtov
za neodvisno življenje invalidov v občini, torej od leta 2006, se je marsikaj
postorilo za izboljšanje kvalitete življenja invalidov in težje gibljivih v naši občini. Občina Hrastnik nedvomno postaja
invalidom vedno bolj prijazna občina.
V zadnjem mandatu so že sprejeli vse
potrebne dokumente za uspešno delovanje Sveta za invalide, sprejeli dokumente za ažurno objavljanje na občinski spletni strani, odpravili določene

arhitektonske ovire (izdelane klančine
na pločnikih na relaciji Brnica – Dol
pri Hrastniku (8 kom), izdelana klančina za vstop v Glasbeno šolo Hrastnik,
ureditev dostopa do bivalnega okolja
dvema invalidoma na vozičkih – klančina ter ureditev okolice hiše). Začrtane
imajo še nove, predvsem na področju odpravljanja arhitektonskih ovir,
naloge (klančina pred Delavskim domom Hrastnik, proučiti možnosti za
lažji dostop za invalide v vozičkih do
poslovilnega objekta na pokopališču na
Dolu pri Hrastniku, urediti prijemala na
stopnišču pri Log 3 …).
»Verjamem, da bodo tudi vsa društva
in institucije, ki so povezana z delom
z invalidi, uspešno nadaljevali z uresničevanjem zastavljenih programov
in tako bomo s skupnimi močmi uresničevali Akcijski načrt za neodvisno
življenje invalidov v občini za obdobje 2015–2018 in ga nadgrajevali,« je
povedal Erman in nas opomnil, da k
boljšemu življenju invalidov lahko pripomore čisto vsak: »Akcijski načrt za
neodvisno življenje invalidov se najbolj
uresničuje s pestrimi programi ter aktivnim delovanjem vseh društev in institucij, povezanih z delom z invalidi ter z
naklonjenostjo občinskih organov invalidski tematiki. Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov je živ dokument,
vsako leto se spreminja, dopolnjuje z
novimi ukrepi. Vsak posameznik lahko
poda tudi svoje predloge ukrepov za
še dodatno izboljšanje kvalitete življenja invalidov v naši občini prek obrazca
na občinski spletni strani, prek e-pošte
(obcina.hrastnik@hrastnik.si) ali pa svoj
pisni predlog pošlje na Občino Hrastnik, Svet za invalide.«
Kaja Mejač
oktober 2016
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Dela bodo predvidoma trajala
do druge polovice novembra,
urejena in označena je nadomestna pešpot preko zgornjega parkirišča Steklarne. O
vseh morebitnih vprašanjih bo izvajalec
občane sproti obveščal v dogovoru z
investitorjem - Direkcijo RS za infrastrukturo.

OBNOVA CESTE IN PLOČNIKA PRI STEKLARNI

MOTENA VODOOSKRBA ZARADI HUDEGA NEURJA

Občina Hrastnik je z Ministrstvom za
infrastrukturo podpisala sofinancerski
sporazum za obnovo regionalne ceste Hrastnik – Most čez Savo s sanacijo
hodnika za pešce. Dela že potekajo –
uredili bodo vozišče, prenovili pločnik
in obnovili vodovod. Pogodbena vred-

Komunalno – stanovanjsko podjetje
Hrastnik je prejšnji teden na osnovi
prejetih analiz vode preklicalo ukrep
prekuhavanja pitne vode za prehranske namene v naseljih Turje, Marno,
Unično, Brdce, Gore in Kopitnik. Ob tem
na KSP Hrastnik naprošajo porabnike
pitne vode na tem območju, da z vodo
ravnajo racionalno, saj so se nekatera
zajetja v minulem neurju poškodovala
do te mere, da jih trenutno ni mogoče
vključiti v vodooskrbo, eno zajetje pa je
celo uničeno in so se zato razpoložljivi
pritoki zmanjšali za dve tretjini.

nost celotne naložbe sanacije vozišča
in pločnika znaša dobrih 88 tisoč evrov,
pri čemer DRSI prevzema 70%, občina
pa 30% stroškov. Zamenjava vodovoda
v vrednosti dobrih 28 tisoč evrov je v
celoti strošek proračuna Občine Hrastnik.

E-CIKLIRAJ
Tudi v naši občini bomo
občani lažje oddali
svoje nedelujoče male
e-naprave in odpadne
baterije, saj so na
nekaterih
ekoloških
otokih
nameščeni
ulični zbiralniki za zbiranje tovrstnih odpadkov. Posebne zbiralnike so namestili v
okviru projekta z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom
E-cikliraj. Projekt nagovarja potrošni-

Letošnje tradicionalno srečanje
Savinjčanov, Zasavcev in Laščanov
na Mrzlici je gostila občina Hrastnik. Družabni dogodek, ki že vsa
ta leta združuje ljubitelje planin
iz občin Hrastnik, Laško, Prebold,
Tabor, Trbovlje, Zagorje ob Savi in
Žalec, je potekalo 17. septembra.
Kljub spremenljivemu vremenu se
je na Mrzlico povzpelo več kot 200
pohodnikov.

ke naj skrbno ravnajo z e-odpadki in
odpadnimi baterijami preko na novo
vzpostavljene občanom prijazne mreže
zbiranja, ki nastaja širom Slovenije.

V ulične zbiralnike lahko oddamo
e-odpadke v velikosti do 40x25x25
cm, to so: mali gospodinjski aparati,
računalniška oprema, zabavna elektronika, igrače, orodja ter prenosne
baterije in akumulatorji. V občini Hrastnik so nameščeni na tržnici Hrastnik, v blokovskem naselju Abeceda,
v blokovskem naselju Novi Log 19;
na Dolu pa v blokovskem naselju Trg
borcev NOB in na ekološkem otoku
pri Pustu. Že v novembru bosta mrežo
dopolnila še dva zabojnika, ki bosta
nameščena v blokovskem naselju Podkraj in na ekološkem otoku za cerkvijo
v Hrastniku.

TRADICIONALNO SREČANJE NA MRZLICI
V imenu organizatorja srečanja je
navzoče pozdravil Ljubo Zalezina,
nagovor pa je imela poslanka v
Državnem zboru Vojka Šergan. V
kulturnem programu je sodelovala Rudarska godba Hrastnik, za
zabavo in prijetno druženje pa so
poskrbeli člani Ansambla Murni.

šanje števila
volilnih enot
pomeni predvsem
manj
težav in lažjo
izvedbo lokalnih volitev, saj se poenostavijo postopki za vlaganje kandidatur in tudi za ugotavljanje rezultatov.
Zmanjšanje števila članov občinskega
sveta pa je smiselno zaradi manjšega
števila prebivalcev.

ENA VOLILNA ENOTA IN MANJ OBČINSKIH SVETNIKOV?
Občinski svet je na septembrski seji
sprejel sklep, da so predlogi spremembe statuta, poslovnika in odloka
o določitvi volilnih enot primerna osnova za javno obravnavo, ki bo trajala
do konca oktobra. Najpomembnejša
sprememba predlogov je, da se za vo-
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litve članov občinskega sveta namesto
dosedanjih dveh določi ena volilna enota, občinski svet pa bi bil sestavljen iz 17
svetnikov namesto dosedanjih 20.
Strokovne službe so v obrazložitvi predloga med drugim zapisale, da je zmanj-
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so nanesle na stotine kubičnih metrov
kamnitega materiala, popolnoma je
odneslo dostopno cesto do vodnih zajetij, črpališča pitne vode in stanovanjskih hiš. Zaradi posledic neurja je bilo
poškodovanih in zaprtih več občinskih

Omenjeno neurje se je nad vzhodnim
delom občine Hrastnik razbesnelo
v ponedeljek, 29. avgusta, v poznopopoldanskem času. Največ škode je
evidentirane na območju Jepihovca,
kjer se je sprožil plaz v dolžini približno
200 m in višine 50 m. Hudourniške vode

in državnih cest.

Strokovne
službe
občine
Hrastnik
so na podlagi terenskih ogledov pripravile prve ocene
neposredne škode – ta znaša dobre
4 milijone in pol evrov. 31. avgusta si
je posledice neurja ogledal tudi minister za infrastrukturo dr.
Peter Gašperšič. Župan
občine Hrastnik Miran
Jerič je ob tem izrazil
pričakovanje, da bo Vlada RS čimprej zagotovila sredstva za sanacijo
državne in občinske
infrastrukture ter škode na objektih v lasti
fizičnih oseb in v kmetijstvu. Ogled je spremljala tudi poslanka SMC iz
naše občine Vojka Šergan.

OBISK POBRATENE OBČINE RAŠKA
Delegacija občine Hrastnik pod vodstvom župana Mirana Jeriča je na povabilo predsednika občine Raška Ignjata Rakitića obiskala pobrateno srbsko
občino ob njihovem občinskem prazniku, ki ga praznujejo 17. septembra.
Hrastničani so bili v Raški toplo sprejeti
in so se udeležili številnih dogodkov ob
občinskem prazniku ter se dogovorili
o tesnejšem sodelovanju na področju
gospodarstva, kulture, športa in nevladnih organizacij.
Poleg župana so v Raško odpotovali
še podžupan Vinko Žagar, predsednik odbora za gospodarski razvoj in
proračun Soniboj Knežak in direktor Mladinskega centra Hrastnik Jani
Medvešek, ki je prejel posebno vabilo
Pisarne za mlade v Raški. Mladi so bili
namreč nosilci majskega projekta Most
k Evropi, ki ga je financirala Evropska unija in je omogočil, da je trideset
občanov Raške po več kot četrt stoletja ponovno obiskalo Hrastnik. Mladi iz
obeh občin tudi sicer vzdržujejo stike in
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se že dogovarjajo o realizaciji prihodnjih skupnih evropskih projektov.
Hrastniško
delegacijo
je najprej sprejel predsednik občine Raška
Ignjat Rakitić s svojimi
sodelavci. V pogovorih
so se dotaknili možnega
sodelovanja med občinama na vseh družbenih in
gospodarskih področjih.
Raška se v zadnjem obdobju hitro razvija, predvsem na področju turizma, kjer načrtujejo znatna vlaganja. Veliko gradijo, v
teku je več projektov, ki jih podpira tudi
srbska vlada. Med drugim so se lotili
gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja, dobrodošle pri tem so
jim lahko tudi hrastniške izkušnje.
Hrastničani so si ogledali samostan
Gradac in turistične možnosti Kopaonika. Udeležili so se številnih prireditev ob

občinskem prazniku občine Raška, ki ga
praznujejo v spomin na prvo omembo
Raške, od katere letos mineva že 171
let. Župan občine Hrastnik in predsednik občine Raška sta se ob tej priložnosti tudi dogovorila, da bodo tekst o
pobratenju iz leta 1974 posodobili in
listino ponovno podpisali ob primerni
priložnosti. Ta dokument pa bo dobra
podlaga za vsestransko sodelovanje
tudi na evropski ravni.
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KSP HRASTNIK PRAZNUJE 60 LET
Komunalno-stanovanjsko
podjetje
Hrastnik letos praznuje okrogli jubilej.
Že šestdeset let se trudijo ustvarjati
čist in lep Hrastnik, kar je postal tudi
njihov slogan. Prva organizacija v Občini Hrastnik, ki se je pričela ukvarjati s
komunalno oskrbo, je bil Zavod za komunalno gospodarstvo Hrastnik. Le-ta
je bil ustanovljen septembra 1956 z
odločbo Občinskega ljudskega odbora
Hrastnik. Njegova glavna in edina naloga je bila, da postopno organizira izvrševanje in vodenje komunalnih služb
na področju občine. Na začetku je bil
zavod brez sredstev za proizvodnjo
in vzdrževanje ter tudi brez ustreznih
poslovnih prostorov, zaposlenih pa je
imel le 13 delavcev. Januarja 1957 se
je zavod združil z Režijskim gradbenim
odborom, z mizarsko delavnico in manjšo gradbeno enoto in se preimenoval
v samostojno podjetje z nazivom Komunalno gospodarstvo Hrastnik. Po
združitvi je bilo v podjetju zaposlenih
43 delavcev, ki so izvajali dejavnosti
vzdrževanje vodovoda, pokopališča,
javne razsvetljave in škropljenje cest,
ki so bile takrat še makadamske, pomožne obrtne dejavnosti, dejavnosti
javne snage.
V letu 1958 se je Komunalnemu gospodarstvu Hrastnik priključilo tudi obrtno
podjetje »Slikoplesk«. Konec leta 1959
je bilo Komunalno gospodarstvo likvidirano, ustanovljeni sta bili dve novi podjetji – Združene obrtne delavnice Hrast-

V prostorih bivše trboveljske televizije
se je začela ustanavljati nova Zasavska
televizija. Njen ustanovitelj in pobudnik
je prejšnji lastnik trboveljske televizije
Anton Berakovič. Zasavska televizija
bo za razliko od trboveljske delovala
kot neprofitni zavod, pri katerem bodo
sodelovali predstavniki vseh treh občin.
Osrednji del programa bo predstavljala
tedenska informativna oddaja, v kateri
se bo poročalo o vseh pomembnejših
dogodkih preteklega tedna. Njen odgovorni urednik Aljaž Bastič je povedal, da
se bodo »na začetku osredotočili na
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nik in Zavod za komunalno
gospodarstvo. Leta 1962 sta
se podjetji ponovno združili in
novo podjetje je dobilo naziv
Komunalno podjetje »USLUGA« Hrastnik. K podjetju sta
se priključila še Mizarstvo
Kovač in mizarska delavnica
na Dolu. S to združitvijo so se
dejavnosti podjetja razširile
še na nizke gradnje, izdelavo
pohištva, pridelavo peska in
izdelavo betonskih izdelkov.
Maja 1964 se je podjetje
preimenovalo v Komunalno
obrtno podjetje »KOP« Hrastnik, znotraj katerega so se
na podlagi ustavnih amandmajev formirali dve temeljni
organizaciji združenega dela
– TOZD Komunalne službe in
TOZD Gradbena obrt in zaključna dela
v gradbeništvu. Ko se je januarja 1990
TOZD Gradbena obrt in zaključna dela
v gradbeništvu izločilo iz »KOP« HRASTNIK in postalo samostojno podjetje
»GRO«, se je TOZD Komunalne službe
preoblikovalo v samostojno in enovito
javno podjetje s firmo Komunalno podjetje Hrastnik. Leta 1992 je bil k podjetju zaradi ukinitve SIS-ov priključen še
stanovanjski oddelek, podjetje pa se je
preimenovalo v Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik.
Ob tem jubileju je direktorica komunale Nives Venko poudarila, da so se

»Pametna mobilnost za gospodarsko
uspešnost« je slogan, ki je zaznamoval
letošnji Evropski teden mobilnosti, ki
je potekal v tednu od 16. do 22. septembra. Občina Hrastnik je letos prvič
sodelovala pri tem projektu. Dva dni
so potekale številne aktivnosti: predstavitev in testna vožnja električnega
avtomobila, pohod po Hrastniku in
kolesarski izlet. Osrednja prireditev je
potekala v športnem parku na Logu,
kjer je župan predstavil Celostno prometno strategijo, katere izdelave se je
Občina Hrastnik lotila marca letos.
Celostna prometna strategija je
strateški dokument za vzpostavitev tra-

Televizija se je oblikovala predvsem
zaradi želje po mediju, ki bi povezal celotno Zasavje s poročanjem o političnih,
športnih, kulturnih in drugih dogodkih.
Bastič meni, da lahko s skupnimi močmi

seji Občinskega sveta Občine Hrastnik.
V sklopu prireditve je bila odprta »cona
30« oz. cona umirjenega prometa, ki
poteka od vrtca Dolinca mimo osnovne
šole do cerkve oz. stolpnice Log 1. S
tem želi občina izboljšati prometno varnost in zavarovati najranljivejšo skupino ljudi – pešce in kolesarje.
V sklopu tedna mobilnosti je potekal
tudi »dan brez avtomobila«, s čimer
so številne občine skušale opomniti občane, naj se na krajšo pot raje
odpravijo s kolesi ali peš in s tem
poskrbijo za druženje in čistejše okolje.

Ajda Kopušar

PLANINCI NA JALOVEC

tekom let razvili v zanesljivo podjetje, ki
ima tradicijo, zaupanje in spoštovanje
in ki zaposluje odgovorne delavce na
vseh področjih delovanja, poslovanja
in izvajanja dejavnosti. Podjetje je na
podlagi Zakona o gospodarskih javnih
službah v letu 1995 zaključilo postopke
lastninskega preoblikovanja podjetja in
od takrat deluje v pravnoorganizacijski
obliki delniške družbe, ki je v večinski
lasti Občine Hrastnik s firmo KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d. d.

Ajda Kopušar

NOVA ZASAVSKA TELEVIZIJA

informativno
oddajo, ki je
srce vsakega
medija, nato
pa se bomo, glede na finančne zmožnosti in regionalno podporo, postopno širili«. Želja je ustvariti čim več zanimivih
oddaj, ki jih bodo gledalci radi gledali,
je poudaril.

jnostnega
načrtovanja
prometa na
območju občine, ki na prvo mesto
postavlja pešca, nato kolesarja, javni
prevoz in nazadnje osebni avtomobil.
Sistem skuša zagotoviti kakovostno
dostopnost do bivališč, delovnih mest,
izboljšati prometno varnost, zmanjšati
onesnaževanje … Celostna prometna
strategija je razdeljena na štiri faze.
Prva faza, postavitev temeljev, je že zaključena, do konca oktobra bo potekala
druga faza, analiza stanja, znotraj katere potekajo delavnice, intervjuji, javne
razprave, ogledi terena, prireditve na
prostem. Tretja in četrta faza pa se bosta zaključeni do aprila 2017, ko bo Celostna prometna strategija sprejeta na

Zasavje vrnejo med najmočnejše slovenske regije, za kar pa je potreben
kvaliteten in pester medijski prostor.

V četrtek, 25.
avgusta, se je
sedem vztrajnih
planincev Planinskega društva Hrastnik odločilo,
da se podajo na Jalovec. Najprej
so se odpravili na štiriurno pot
do zavetišča pod Špičkom, kjer
so prespali ter se naslednje jutro
odpravili proti vrhu Jalovca. Pot se
začne po melišču, nato pa zavije

Prostori Brodarskega društva Hrastnik
so v soboto, 1. oktobra 2016, še posebej izžarevali svoj čar saj sta v njih potrdila 50 let skupne zakonske zveze Jurij
in Majda Detič. Potrditev zakonske zveze
je imela skrivnosten pridih, za katerega
sta poskrbeli Majdini sestri. Po izrečeni dobrodošlici svojcev ju je poročna
koračnica pospremila do njunih prelepo
okrašenih sedežev, ob nagovoru župana
pa se jima je kar nekajkrat orosilo oko.

Vsebine bo mogoče spremljati tako preko spletn strani Zasavske televizije, kot
tudi v kabelskem omrežju Telemacha in
digitalni shemi Telekoma Slovenije.

»V tem obdobju se je nedvomno zvrstilo
mnogo srečnih in nepozabnih trenutkov, a tudi kakšna preizkušnja, trenutek
grenkobe. Skupno premagovanje le-teh
pa plemeniti ter daje pomoč in pogum
za trdne korake na nadaljnji poti«, je jubilanta nagovoril župan Miran Jerič.

Ajda Kopušar

Jurij je poklicno pot pričel v Steklarni
Hrastnik, nadaljeval pa v Termoelektrarni Trbovlje. Spominjamo se ga kot ak-
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v skalno reber, ki je zavarovana
z jeklenicami. Na vrhu jih je zajelo nepopisno veselje, nato pa jih
je pot vodila nazaj do zavetišča, v
Trento in na Vršič.

Ivanka Križnik

ZLATIH PETDESET LET OB REKI SAVI
tivnega športnika, danes pa si v prostem
času rad ogleda kakšno dokumentarno
oddajo in odigra partijo kart s prijatelji.
Že od mladosti je velik ljubitelj morja in z
ženo si še danes rada privoščita druženje in počitek ob šumenju valov.
Majdine vrline človečnosti so se izkazale
tako v življenju, kot tudi na njeni poklicni
poti, ki jo je začela in zaokrožila v Steklarni Hrastnik. Je topla in družabna oseba,
vedno dobrodošla v družbi sorodnikov
in prijateljev. Še posebej rada pripravi
kakšno sladico za vnučka Davida.
Druženje ob Savi se je nadaljevalo z izrekanjem voščil in z živo glasbo, ki je
bila prav tako del presenečenja za zlatoporočenca.
Rok Jenko
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ŠESTI FUNŠTERC
10. septembra je na hrastniški tržnici
potekal že 6. Funšterc, festival zasavske
kulinarike, ki ga pripravlja Društvo za
družbene aktivnosti Rast. 14 ekip, ki so
prihajale tako iz Zasavja, kot tudi izven,
se je pomerilo v inovativni pripravi funšterca in krumpantoča. Priprave funšterca se je letos lotilo 13 ekip, samo
ekipa Mladinskega centra Zagorje pa
se je opogumila in letos kot edina pripravila steklarsko jed, krumpantoč. Najboljšo jed so ocenjevali obiskovalci ter
strokovna komisija.
Prireditelje je še enkrat več navdušil
odziv obiskovalcev. Mateja Jecl, predsednica društva Rast ter letošnja vodja
prireditve ni mogla skriti zadovoljstva
ob polnem prizorišču: »Veseli smo, da
vsako leto med obiskovalci srečamo
iste obraze, saj nam s tem pokažejo, da
so prireditev vzeli za svojo. Prav tako
nam veliko pomeni, da so med nami
ekipe, ki so letos bile tu že šestič. To
nam daje spodbudo, da delamo dobro
in tudi zagon, da vsako leto iščemo izboljšave in novosti.«
Letos so se organizatorji odločili, da bo
strokovna komisija poleg jedi ocenjevala tudi najlepšo stojnico. Svojo nalogo
so vzeli resno, na koncu pa so se družno odločili, da ima najlepšo stojnico
ekipa Marionetnega gledališča Jurček,
ki so jo domiselno opremili le s čim drugim kot s hrastniškimi marionetami.

Letošnji projekt evropske
izmenjave prostovoljcev z
naslovom Europe on the
plate temelji na kulinariki,
njeni povezavi z evropsko
kulturno raznolikostjo in
vlogi hrane pri premostitvi
družbenih in kulturnih razlik.

Zmagovalni krožnik po izboru strokovne
komisije, ki ga je pripravila ekipa Špaltne.
Še vedno pa je veljalo, da vsaka ekipa
doda svoji jedi svojo skrivno sestavino, ki določi okus ter izgled jedi. Prvič
smo lahko poizkusili črni funšterc, s
čimer nas je presenetila ekipa oglarske
dežele z Dol pri Litiji in mu dodala oglje,
prav tako pa je bilo mogoče črn funšterc najti tudi na stojnici PUNKT-a, kjer
so v maso zamešali ‘’esenco kozmične
skrivnosti,’’ ki je prepričala tudi strokovno komisijo, saj jih je razglasila za tretjo
najboljšo ekipo v pripravi funšterca.
Med člani ekip smo našli tudi mednarodne udeležence. Mladinskemu
centru Hrastnik se je pridružil njihov
EVS prostovoljec Romain iz Francije,
ki sodeluje v kulinarično obarvanem
projektu Evropa na krožniku. O sodelovanju na prireditvi je povedal: »Festival
je bil zame odlična priložnost, da sem
pokazal svoje kuharske sposobnosti in
seveda odkril, kaj funšterc sploh je. V
svoj recept sem dodal temno pivo, saj
imamo nekaj podobnega tudi pri nas,

vendar pivo dodamo, ko je jed že gotova.«
Letošnji spremljevalni program je vključeval otroške delavnice in srečelov,
dogajanje pa so popestrili še Rudarska
godba Hrastnik, mažorete Steklarske
godbe, Marionetno gledališče Jurček
ter ansambel Murni.
Strokovna komisija v sestavi Iztok
Gumzej, Branko Podmenik in Lucija
Štaut je za zmagovalce razglasila ekipo Špaltne. Za pripravo so porabili kar
50 jajc in postregli s slano ter sladko
varianto funšterca, s čimer so izdatno
poskrbeli za brbončice tako strokovne
komisije kot obiskovalcev. Če so slednji
v prejšnjih letih za zmagovalce izbrali
Funšterc team Boben Čeče ter Mlade
kuharje, je letos pokal šel v roke ekipi
Rudarske godbe Hrastnik.

V petek, 30. septembra, se
je tako v Mladinskem centru Hrastnik odvijal še eden v
seriji kulinaričnih večerov EVS
prostovoljcev. Poleg Romaina
in Emilie so MCH obiskali
še drugi EVS prostovoljci iz
Francije, Nemčije, Armenije in
Španije, ki so prav tako prip-

KULINARIČNI VEČER EVS PROSTOVOLJCEV
ravili jedi svojih pokrajin.
Imeli smo priložnost preizkusiti Quiche Lorraine,
Crème brulée, Ratatouille,
Camembert au four, Faworke, španske domače tortille,
armensko rižoto z rozinami
itd. Ob vseh dobrotah smo
utrjevali vezi z drugimi EVS
prostovoljci in spoznali njihove projekte, ki jih izvajajo
širom Slovenije.
MCH

NARAVNO PLEZALIŠČE SREDI MESTA
Imeti naravno steno sredi mesta je velika prednost za kraj, kot je Hrastnik,
saj postaja športno plezanje tudi v Sloveniji eno najbolj priljubljenih rekreacijskih dejavnosti. Stene Pod škalo, kot
se imenujejo, so samevale vse do leta
2010, ko so jih začeli urejati, junija leta
2013 pa so jih uradno odprli. Na njej je
bilo takrat okoli 24 urejenih smeri, do
zdaj so jih dodali še 15.

Lucija Štaut
Fotografije: Dejan Biderman

Pot do tega je bila dolga in naporna, saj
so morali najprej urediti odnose z bližnjimi stanovalci, se pozanimati o lastništvu, se dogovarjati s skladom kmetijskega zemljišča in gozdov, s katastrskim
in gozdnim resorjem, potem pa se je
peščica zagnanih ljubiteljev športnega plezanja lotila čiščenja terena. Povezali so se v športno društvo Špaltna
s sedežem na Dolu pri Hrastniku in v
času obstoja med drugim sodelovali z
Mladinskim centrom Hrastnik, Alpinističnim odsekom
Trbovlje, s Komisijo za športno plezanje PZS. Ves čas jim
je šel na roke tudi Miran Jerič,
župan občine Hrastnik.
»Težavnost naših smeri je
od 4c do 8a, najdaljša pa
je dolga 25 metrov,« navdušeno pripoveduje Zlatko
Drnovšek, predsednik društva in duša tega projekta.
»Samo za začetnike imamo
deset plezalnih poti. Glas o
naši steni se širi in obiskovalci prihajajo iz vse Slovenije, iz
sosednjih držav, pa tudi Čehi
so že bili tukaj, Nemci, Američani, Rusi ...«
Pred kratkim so postavili tudi
nov most čez potok Brnica

Tudi letos je bila hrastniška tržnica polna obiskovalcev.
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in uredili pot do njega. Projekt je vodil
njihov član Aleš Omerzel. »Na začetku mostu je manjši parkirni prostor
za naše člane, uradno parkirišče pa
je na križišču, nekaj metrov naprej od
hrastniškega odcepa proti Celju oziroma Dolu pri Hrastniku, « razlaga Zlatko.
»Ta petminutna bližina do naravnega
plezališča je tudi ena izmed najbolj
privlačnih točk obiskovalcev. Drugod je
treba porabiti do vznožja skal tudi celo
uro ali še več.« Na desni strani skal je še
precej neobdelanega terena, zato načrtujejo še kakih 30 novih plezalnih poti z
velikim težavnostnim razponom.
Vsako leto priredijo tudi dan odprtih
vrat, ko si lahko radovedneži izposodijo
pasove, plezalke in čelade ter s pomočjo mentorjev ugotovijo, da ta šport ni
tako nevaren kot alpinizem, s katerim
ga mnogi zamenjujejo.

Fanči Moljk
Foto: Aleš Omerzel, Branko Podmenik
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PIKNIK TEŽJIH INVALIDOV

INVALIDI LETOVALI NA HVARU

DI Hrastnik z veseljem vedno znova pripravlja dogodke za vse člane, vendar se
zavedajo, da so med njimi
najbolj ranljiva skupina težji invalidi, ki se zaradi svojih
težav z mobilnostjo aktivnosti večinoma ne morejo
udeležiti, zato toliko bolj
skrbno vsako leto pripravijo nekaj srečanj tudi zanje.

ku na Kalu. V prijetnem
sončnem vremenu so
sedli v senco pod balkon
in uživali v razgledu proti
vrhovom zasavskih hribov. Po pozdravnem nagovoru predsednika so se
okrepčali z domačo obaro
kalske kuharice, kasneje
pa so jim postregli tudi z
mešanim mesom na žaru.

Kar 88 članov Društva invalidov
Hrastnik je od 7. do 14. septembra preživelo nepozabne
dni na otoku Hvaru. Tradicijo
skupnega zaključka poletja na
jadranskih otokih so ponovno
obudili pred petimi leti in vsako
leto se jim pridruži več članov,
ki si želijo druženja, blagodejne
morske klime, vode in sonca.

V soboto, 27. avgusta, so
se tako srečali na pikni-

Mojca Trbovc

PROSTOVOLJKA MCH NA
SEMINARJU NA MALLORCI
Lara Jerkovič, prostovoljka Mladinskega centra Hrastnik, se je med 26. in 30.
septembrom udeležila seminarja Building new European paths, ki se je odvijal
na Mallorci. Evropska prostovljna služba letos namreč praznuje 20. obletnico
delovanja. Celoten projekt izmenjave
prostovoljcev temelji na sodelovanju različnih evropskih organizacij. V ta
namen je bil tudi organiziran omenjeni

seminar.
Prisotni so bili
predstavniki
organizacij
iz
Španije, Bolgarije,
Makedonije, Hrvaške, Nemčije in
Estonije. V petih
dneh je Lara sk-

MESTO ŽIVI
Konec avgusta se je v Hrastniku
odvijal festival Mesto živi – poletni
dnevi mladih. Letošnji je temeljil
predvsem na glasbi in komičnih
predstavah. Po besedah organizatorjev je glavni namen festivala, ki se neločljivo povezuje
in zaključuje s festivalom Štuor
(fotoreportažo si oglejte na zadnji strani), obuditi poletno dogajanje v mestu in dokazati, da so
mladi eni ključnih nosilcev vsesplošnega dogajanja v lokalni skupnosti.
V ponedeljek je v prostorih Mladinskega centra Hrastnik potekal Standup
večer s Pižamo in gosti, v sredo pa so
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Večino časa so preživeli v Jelsi, ki je znana kot letovišče in
pristanišče na severni strani
otoka Hvara in po prekrasnem peščenem zalivčku Mina.
Na potep pa so se podali tudi
lenila mnogo novih
poznanstev in s tem
še razširila mrežo
organizacij, s katerimi sodeluje Mladinski center Hrastnik v mednarodnih
projektih.

MCH

nam postregla z zelo prijetnim akustičnim koncertom,
ki sta ga nato v soboto še
nadgradila na ŠTUOR-ovem
Rock odru. Stanny Abram
pa nam je ponudil kratko
pokušino elektronike, ki smo
jo lahko v popolnosti zaužili na glavnem festivalovem
odru v soboto.

na isti oder stopili še člani KUD Kiks,
ki so nas pošteno nasmejali s svojim
improviziranim nastopom. V torek
se je na ploščadi pred Delavskim domom Hrastnik zvrstil še glasbeni večer,
namenjen kot predogled dogajanja na
festivalu ŠTUOR. Duo Vagabunda sta

Mesto živi smo nadaljevali
še z delavnico EVS prostovoljcev, ki sta v parku pri
osnovni šoli pripravila delavnico hamburgerjev. Vsak gost si je sam sestavil
hamburger po lastnem okusu, nato pa
smo ga skupaj spekli.
MCH
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v bolj mondeno mesto Hvar
in romantični Stari grad, se
odpravili z ladjo do otoka Brač
in se kopali na belem produ
plaže Zlatni rat. Nekateri med
njimi so se predali raziskovanju peš, osvojili najvišje otoške
vrhove in ujeli neponovljive
poglede po sosednjih otokih
in čudoviti naravi. Vsak dan pa
jih je spremljalo prijetno kramljanje, šport, družabne igre, ples
in ubrano petje ob spremljavi
kitare.

Jerica Laznik

ORIENTACIJSKI POHOD ČLANOV OZSČ HRASTNIK
22. septembra je Občinsko
združenje slovenskih častnikov
Hrastnik organiziralo pohod v
okolici Hrastnika, na katerem
so se udeleženci preizkusili v
orientaciji, topografiji in tudi v
nekaterih vojaških veščinah.
Aktivnost ni imela tekmovalnega značaja, ampak so udeleženci lahko preverili svojo fizično
kondicijo, obnovili nekatera vojaška znanja in se medsebojno
družili.
Udeležence je najprej pozdravil predsednik združenja Gorazd Hafner, nato pa je sekretar

združenja David Srebotnik vse
udeležence razdelil v 4 ekipe,
vodjem ekip pa vročil pohodne
dokumente (topografsko karto,
opis poti z vrisano traso pohoda, kontrolni list, protraktor,
kompas).
Vse ekipe so uspešno rešile
vse postavljene naloge. In kot
je na zaključku dejal Hafner, če
so udeleženci uspeli obnoviti
nekatera vojaška znanja skozi
postavljene naloge, potem so
zmagovalci vsi.
Jani Zore

HRASTNIŠKI ČASTNIKI ORGANIZIRALI 6. KOLO LIGE ALPE-ADRIA
Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je 1. oktobra na strelišču
v Kidričevem organiziralo ligaško strelsko tekmovanje. Na tekmovanju je
sodelovalo skupaj 24 tričlanskih ekip iz
23 društev – skupno 81 strelcev. Tekmovanja v obeh disciplinah (pištolami
in revolverji od kalibra 7,62 mm in naprej) sta se udeležili tudi dve ekipi OZSČ
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Hrastnik.

Logar s 184 krogi.

V 6. kolu je ekipa OZSČ Hrastnik I
dosegla do sedaj najboljše rezultate.
V streljanju s pištolo je ekipno dosegla 11. mesto, najboljši rezultat v ekipi,
179 krogov, je dosegel Gorazd Hafner,
v streljanju z revolverjem pa ekipno 5.
mesto, najboljši v ekipi pa je bil Tadej

V trenutni skupni razvrstitvi po šestih
izvedenih kolih lige se strelska ekipa
OZSČ Hrastnik I nahaja na 12. mestu
od skupno 37 ekip v disciplini »pištola«,
v disciplini »revolver« pa na 13. mestu
od skupno 27 ekip.
Jani Zore
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ŽELODKOV FESTIVAL
Tradicionalni, letos že peti Želodkov
festival je potekal 3. septembra na
Dolu pri Hrastniku. To leto so imeli organizatorji iz društva Želodki srečo z
vremenom in tako je ta največji festival za otroke in družine v Zasavju pred

Kmečke žene so se predstavile z
novimi oblačili.

rakcije za otroke
so
brezplačne.”
Članica društva
Kristina
Čušin
Medvešek ga je dopolnila:
“Na Želodkovem festivalu še vedno velja, da je to
prireditev na kateri ni sladkorne pene, kokic in helijevih balonov, čeprav nas
vsako leto kontaktira več
prodajalcev s to ponudbo.
Staršev nočemo še dodatno obremenjevati s tem in jim iz žepov
jemati težko prislužene evre za bolj ali
manj nepotrebne stvari, katerim pa se
otroci težko uprejo.”
Tudi letos so Želodki otroke razveselili
s številnimi atrakcijami. Nastopil je Adi
Smolar, ogledali so si lahko predstavo
Maša in medved, za adrenalinske navdušence pa je bil poleg plezalne stene
na prizorišču tudi simulator surfanja,
body zorbing in seveda še marsikaj od predstav, delavnic in predstavitev

PREPOVEDANO KURJENJE ODPADKOV
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje obvešča občane, da kurjenje vrtnih odpadkov v strnjenih
naseljih ni dovoljeno in predstavlja
kršitev določb odlokov o ravnanju s
komunalnimi odpadki občin Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prepovedano je tudi sežiganje komunalnih
društev. Predsednik društva Želodki Jani Medvešek je ob tem povedal:
“Seveda je še nekaj prostora za nadgradnjo, vendar smo Želodkov festival
pripeljali skoraj do skrajne meje, ko ga
še obvladujemo tako logistično s prostovoljnim delom, kot tudi finančno s
sredstvi občine, sponzorjev in članarin.
Širitev bi zahtevala komercializacijo festivala, ampak mislim, da v to ne bomo
šli, saj bi prireditev izgubila dušo.”

JM

dvorano Dolanka privabil ogromno
množico obiskovalcev. “”Veseli nas, da
smo čedalje bolj prepoznavni tudi izven
občinskih meja. Obiskovalci prihajajo
na festival vse od Kranja, Ljubljane in do
Krškega. Seveda pa še vedno prevladujejo Zasavci,” je povedal podpredsednik
društva Damjan Pap.

EKSTREMNA PREIZKUŠNJA V PLANICI

DRZNE NAPOVEDI PADLE NA PLEČA DOMAČINOV
Prvoligaška sezona, če odštejemo tisto
poosamosvojitveno, krstna dolska med
elito, za može iz Dolanke ne bo noben
sprehod v parku in tega so se zavedali
vsi, ki so v preteklem tekmovalnem letu
končno v en glas prikimali invaziji Dolanov med najboljše. Kdor ne poizkusi, ne
bo nikoli zares vedel, so si rekli. In so
poizkusili.
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klubska uprava, ki je med poletjem v
določenem trenutku velikopotezno napovedovala celo boj za četrto mesto po
rednem delu, ki vodi v ligo za prvaka,
potem pa z izjemo nujne okrepitve na
vratarskem mestu ni uspela pripeljati
nikogar, pa bi v zasledovanju tako visokih ciljev bržkone morala.
Realnejši bo zato boj za obstanek do
zadnje kaplje znoja in tudi ta bo neizprosen, česar se je trener Primož Cenkar zavedal že preden je z dolskimi fanti preizkusil konkurenco. Postavljene
cilje je prav zaradi dejstva, da z izjemo
Škorca ni dobil prav nobene dodatne
moči za kar 36 krogov trajajočo sezono,
označil za smešne in se s svojimi varovanci raje zaprl v telovadnico in pričel s
trdim delom, da se prvoligaški ples na
Dolu ne bi plesal samo eno sezono. Na
uvodu so mu jo zagodle težave z zdravjem in poškodbe, kakršnih na Dolu ne

pomnijo
(Bauerheim, Klepej,
Ramić,
Hribšek, Ribič …), toda kljub temu so kemičarji sami sebi dokazali, da zmorejo
in da lov na obstanek ni utopija. Četudi
imajo to smolo, da letos zaradi krčenja lige namesto dveh izpadejo kar štiri
ekipe.
Dolani so, kadar so pravi, blizu vsem
in ker bo sezona dolga, bo priložnosti
za nabiranje prepotrebnih točk več kot
dovolj. V tej ligi brez Celja in Gorenja lahko vsak premaga praktično vsakogar,
kar je prva dokazala Krka, ki je odpihnila do petega kroga vodilni Koper, potem ko so bili Dolenjci le štiri dni prej
na Dolu zreli za poraz, pa so Cenkarjevi
možje v drugem polčasu nepričakovano popustili in izgubili. Predvsem nihanj
je bilo v dolski igri na uvodu sezone preveč, a časa za odpravo pomanjkljivosti
je še dovolj. Pred tako zvesto navijaško
bazo, kot jo ima Cenkarjevo moštvo, bo
vse lažje.
Vsem je seveda jasno, da je dolska ekipa ob ptujski opremljena z daleč najmanj izkušnjami in je kot novinka med
elito kandidatka številka ena za vrnitev
med prvobeligaše. A če se bodo Dolani
trudili uspeti, če bodo poskušali vse, kar
je v njihovi moči, da bi jim uspelo, potem jim tudi ob morebitnem izpadu ne
bo imel nihče česa očitati. Kajti »neuspeh ni, če ti spodleti – neuspeh je, če ne
poizkusiš,« je nekoč zapisal nek modrec
in njegovo misel si velja zapomniti.

17. septembra se je osem gasilcev
Gasilske zveze Hrastnik udeležilo
prireditve Red bull 400 Planica. Tek, ki je
označen za najtežjega na svetu, poteka
od začetka do konca po strmem terenu
od vznožja do vrha planiške letalnice.
Tekmovali so v kategoriji gasilskih štafet
8 x 50 metrov ter si med dvajsetimi
štafetami pritekli 12. mesto. Teka so se
udeležili prvič in so odločeni, da drugo
leto ponovijo pot do Planice in poskušajo
izboljšati rezultat.

Gregor Lisec
Foto: I. Martinšek

GZ Hrastnik
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Za tovrstne kršitve je določena globa v višini 200 EUR za fizično osebo.
Opozarjajo tudi na prepoved kurjenja,
sežiganja in uporabe odprtega ognja v

ŠPORT

Samo kapetan Gregor Klepej, še en
bivši »knap« iz trboveljskega Rudarja
Amal Ajdari, Radečan Klemen Brilej ter
vratarski dvojec Klemen Sikošek–Domen Škorc so približno vedeli v kaj se
spuščajo, saj so v večjem ali manjšem
delu svoje kariere že izkusili prvoligaški
rokomet. Za vse ostale je dogodivščina
nova in vidi se jim še, da se privajajo na
nek drug nivo, kot so ga bili navajeni
iz preteklosti. Da je na tem veliko bolj
spolzkem parketu še nekoliko zelena,
je z nekaterimi dejanji pokazala tudi

Pap je izpostavil tudi glavno vodilo pestrega dogajanja: “Na festivalu se najde
za vsakogar nekaj in kar je najpomembneje - vsa doživetja, predstave in at-

odpadkov na prostem, na mestu nastanka, v domačih kuriščih in kotlovnicah
ter drugih skupinskih kotlovnicah.

naravnem okolju, kar sodi v pristojnost
nadzora Inšpektorata za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. V naravnem okolju pa je prepovedano tudi
kurjenje odpadkov kot so npr. odpadne
gume, odpadna plastika, odpadna embalaža itd. Nadzor nad tem področjem
izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.
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ZVER, BERGINC IN KIRBIŠ O KOLESARSKI
DIRKI OKOLI SLOVENIJE

NA BALKANSKEM ATLETSKEM
TEKMOVANJU VETERANOV
TUDI DVA ZASAVCA
Zadnji vikend v septembru so
potekale v Novem Sadu balkanske igre veteranov v atletiki. Nastopilo je 11 balkanskih
držav s 600 udeleženci; od tega
jih je bilo 300 iz Turčije.
V slovenski ekipi, ki je štela
61 tekmovalcev, sta bila tudi
Zasavčana Alojz Vajdič iz Trbovelj in Dolan Valter Moljk.
Odrezala sta se odlično, saj sta
premagala v svoji starostni skupini tekmovalce v metu kladiva
– Vajdič, Moljk pa v teku na sto
metrov, skoku v daljavo in kot
član štafete 800 x 400 x 200 x
100 metrov. Za met kopja je

Zadnjih devet let se je na Notranjskem začenjala največja kolesarska
prireditev v Sloveniji (DOS Extreme).
Letos bi morala biti deseta, jubilejna, a
je odpadla. Mirko Zver, Hrastničan, ki
živi na Pagu in je napisal knjigo DOS Extreme Slovenski RAAM, pravi: »Prva dirka je krenila iz Postojne sicer leta 2007,
lahko pa rečemo, da se je zasnovala v
glavi Andreja Berginca že leta 2003, ko
nas je v spremljevalno ekipo povabil
Fredi Virag,« pripoveduje Mirko, tudi
zaprisežen ekstremni športnik.

prejel Vajdič srebro.
Moljk je zmagoval v zadnjih letih na državnih in balkanskih
prvenstvih predvsem v skoku v
višino, tokrat pa se je odločil še
za skok v daljavo in tek na 100
metrov, da se preizkusi še na
tem področju. »Zanimivost letošnjih iger je tudi velika udeležba Slovencev, saj se vključuje
med veterane vedno več mladih, ki so aktivno tekmovalno
pot zaključili. Sem pa spadajo
že 35-letni in starejši posamezniki.«
Fanči Moljk

SESTRI HABERL BLESTITA NA TATAMIJIH
Hrastničanki Urša in Barbara Haberl sta
v začetku leta 2016 zaradi lažjega usklajevanja treningov in šolskih obveznosti
v športnem oddelku Gimnazije in srednje šole Trbovlje prestopili v sosednji
Karate klub Trbovlje. Obe sta aktualni
državni prvakinji v športnih borbah
tako posamezno kot ekipno, Urša pri
kadetinjah in Barbara pri mladinkah.
Prav tako sta stalni članici državne
reprezentance.
Iz Evropskega prvenstva za kadete,
mladince in mlajše člane, ki je bil mese-

ca februarja na Cipru, se je Urša vrnila z
najboljšo uvrstitvijo od vseh slovenskih
reprezentantov v športnih borbah, saj
je osvojila nehvaležno, vendar odlično,
peto mesto. Za fantastični rezultat sta
sestri Haberl poskrbeli na julijskem
Svetovnem pokalu za mlade, kjer je
Urša zabeležila pet zmag in postala
zmagovalka svetovnega pokala. Za dodatno navdušenje je poskrbela Barbara, ki je s štirimi zmagami in enim porazom končala svetovni pokal na tretjem
mestu.

Urša Haberl na prvem
mestu svetovne karate lestvice

Urša je na najnovejši lestvici Svetovne
karate zveze uvrščena na prvo mesto
v kategoriji športnih borb kadetinj do
54 kilogramov. Da gre res za izjemen
rezultat pove dejstvo, da je to do sedaj
sploh prva uvrstitev predstavnika Slovenije na sam vrh svetovne lestvice. Za
točkovanje se štejejo rezultati doseženi
na uradnih tekmovanjih Svetovne karate zveze (WKF), kjer je vključenih 192
držav članic, s čimer se lahko pohvali
zelo malo športov na svetu. Na trinajstem mestu je Barbara v športnih
borbah mladink do 53 kilogramov. In
ne pozabimo, da so na zasedanju skupščine Mednarodnega olimpijskega
komiteja v Riu soglasno potrdili, da je
karate postal novi olimpijski šport, ki
je vključen v program olimpijskih iger v
Tokiu leta 2020. S tem so se uresničile
dolgoletne želje in sanje milijone karateistov po vsem svetu. In te sanje lahko
s temi uvrstitvami na svetovni lestvici
sanjamo tudi mi.
Jernej Simerl
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Lanska proga je bila dolga 1200 kilometrov s 13 tisoč metri vzpona. Zmagovalec jo je prevozil v 40 urah. Tudi
lani so v Slovenijo pripotovali številni
tuji vrhunski kolesarji, ki so krojili vrh
na različnih svetovno znanih dirkah, kot
sta na primer RAAM in Le Tour Direct.
Je prekolesaril to pot tudi kdo iz Hrastnika? »Domen Kirbiš, « je povedal Mirko
Zver. »Dirke se je udeležil lani, 2015, in

jo tudi uspešno prevozil. « Prevozil pa
jo je tudi Aleksej Dolinšek z Dola pri
Hrastniku, ki pa zdaj živi v Trebnjem in
je profesionalni trener kolesarjenja.
Tokrat smo poiskali in zaslišali Domna
Kirbiša.
Domen je povedal, da so mu všeč ekstremni športi, zato sta se s kolegom
dogovorila, da bosta šla na DOS. Kolega si je sicer premislil, bil pa je v njegovi
spremljevalni ekipi. »Imeli smo dva
kombija. Brez spremljevalne ekipe najbrž ne bi prekolesaril te poti, zato sem
vsem po vrsti neskončno hvaležen.
Včasih si na primer tako zmeden, da
skreneš s poti, ker ne slišiš, kaj ti sporočajo po zvočniku. Pravila dovoljujejo,
da te kombi v takem primeru pripelje
spet na pravo pot. Med vožnjo so vzponi in padci. Lahko se počutiš odlično,
naslednjih deset minut pa si že na tleh.
Mama je bila večkrat na robu obupa,
so mi povedali
kasneje, a ji je
oče zapovedal, da ne sme
jokati
pred
mano. Jaz sem
stopil prvič s
kolesa šele v
Kranjski Gori,
okoli
poldneva jedel, v
Mariboru pa
prvič
zaspal
za 20 minut. V
Predmeji sem

doživel prvo krizo, vnele so
se mi tudi tetive, ki so mi
jih oskrbeli s trakovi kasneje v Šentjurju. Tam so me
presenetili tudi prijatelji in
znanci. Take reči neverjetno dvigujejo energijo in moralo.«
Domnu so se čudili, kaj vse je spravljal
vase: kebab, cvrtje, hrenovke, zavitek
… Sama nezdrava hrana! Pa mu je ustrezala. Na zadnjem vzponu na Kačje
ride, 20 kilometrov pred ciljem, je bil
poln energije. Ker je vedel, da bo prišel
do cilja. Z doseženim časom je bil zadovoljen, saj se ukvarja s cestnim kolesom šele zadnjih pet let. Prej je igral nogomet že od šestega leta dalje. Največ v
Zasavju – v Trbovljah, v Zagorju ob Savi,
pa tudi v Celju.
»Do same dirke 7. maja sem naredil
približno 7000 km na kolesu in okrog
100 ur trenažerja ter ogromno pohodov in fitnesa. Treniral sem vsak dan,
zadnja dva meseca veliko tudi ponoči.
Dva dni skupaj sem bil buden in treniral ponoči, podnevi hodil v službo in šel
zopet ponoči na trening. Tako sem vsaj
približno lahko simuliral pomanjkanje
spanja na dirki. Ampak na dirki je bilo
veliko huje. Prevozil sem jo v 66 urah in
18 minutah. Kljub vsemu hudemu, kar
te doleti in kljub nečloveškim naporom, ki jih premaguješ na poti, na koncu
nisem rekel nikoli več,« je zaključil simpatični Domen. »Vesel bom, če bodo z
dirko nadaljevali in bomo še kdaj štartali.« Za uspešno kolesarjenje je dobil
letos na Večeru športa tudi pohvalo
Občinske športne zveze Hrastnik.
Fanči Moljk

ZAKLJUČEK € - SHOT LIGE
V soboto 1. oktobra je na
trboveljskem strelišču potekal zadnji turnir €-shot
lige v streljanju z zračno
puško in pištolo. Članica
Strelskega društva Rudnik
- Hrastnik Valerija Tišler je
v disciplini standard zrač-
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na puška, osvojila na zadnjem turnirju drugo mesto
in si tako pristreljala skupno tretje mesto.

SD Rudnik
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» TRENERSKI POKLIC ME VESELI, SAJ JE POTREBNO
IZSLEDKE ZNANOSTI PRENAŠATI V PRAKSO. «
Ob navdušujočih zasavskih olimpijskih
uspehih je manj znano, da smo imeli
na letošnjih igrah v Riu še enega rojaka. Športni trener Aleksej Dolinšek, ki
prihaja z Dola pri Hrastniku, je šel poleti skozi zahteven trenerski izziv, saj je
spremljal slovenskega predstavnika v
parakolesarstvu na paraolimpijske igre
v Rio de Janeiro. Primož Jeralič je uspel
usvojiti dovolj točk za uvrstitev na igre
in to je zanj velik dosežek, saj je v tej
športni panogi komaj tri leta.
»Pri projektu Rio2016 je bila težava, da
sem vodenje reprezentance prevzel
šele v 2. letu olimpijskega cikla,« pravi
Dolinšek in priznava, da tudi izkušenj
s parakolesarstvom na tem nivoju ni
imel: »Mi smo prvo leto precej improvizirali, a so sedaj stvari tako tehnično kot
logistično že na dovolj visokem nivoju.
Ko smo dobili zeleno luč od paraolimpijskega komiteja ter potrditev potnika za Rio, so se treningi stopnjevali. V
zadnjem polletju je bilo očitno opaziti,
da je njegov potencial še precej neizkoriščen. Večinoma je treniral dvakrat
na dan in poleg kolesarjenja je veliko
treniral v telovadnici,« je pripovedoval
trener ročnega kolesarstva.

Tudi v tej panogi, ki je najbolj sorodna cestnemu kolesarstvu, so treningi
izjemno naporni: »Trenirati je treba
veliko – govorimo o 10–15 urah kolesarjenja na teden in kandidati za ko-
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lajne potrebujejo 5–10 let tovrstnega
treninga in kar približno 15–20 tisoč
prevoženih kilometrov na sezono. Tudi
sistem tekmovanja v tej panogi je tak,
da točke v kvalifikacijskem obdobju dve
leti zbirajo vsi reprezentantje. Glede na
skupno število točk se potem dodeli
število paraolimpijskih kvot. Nujen je
torej ekipni duh, žal pa vsem pot na igre
s tem ni odprta.«

igre pride 10 kolesarjev. Vsi po vrsti so
profesionalci, najslavnejši med njimi je
Alessandro Zanardi, italijanski formula
dirkač, ki je utrpel avtomobilsko nesrečo in ostal brez nog.« Na vprašanje,
kako sta bila z izidom tekme zadovoljna, suvereno odgovori: »Z nastopom
sva bila zadovoljna, še posebej, ker so
se zaostanki za vodilnimi iz lanske sezone prepolovili. Na cestni dirki je imel
nekaj tehničnih težav s kolesom, zato

Aleksej Dolinšek se je s
športnim treniranjem
seznanil ob vpisu na
Fakulteto za šport leta 2009
in že med študijem poprijel
za delo osebnega trenerja.
Vse od začetka ga zanima
kolesarstvo, zato si je športno panogo želel še pobliže
spoznati. Letos novembra
bo na sedežu Mednarodne
kolesarske zveze v Švici
pridobil najvišjo trenersko

Za Primoža in nenazadnje tudi njegovega trenerja je na tem velikem športnem
dogodku potekalo vse zelo intenzivno:
»Zagotovo je pripomogla tudi lokacija – igre so bile
prvič organizirane
v Južni Ameriki,
kar je pomenilo
dodatne
logistično-tehnične
izzive. Zelo težko
smo trenirali v
okolici paraolimpijske vasi, oblegane z gostim
prometom. Nekatere ceste so bile
za ročno kolo neprevozne zaradi
globokih
lukenj
ter visokih hitrostnih ovir.« Tekmovalec je bil čez noč postavljen ob bok svetovne konkurence,
a sta kljub trudu realno napovedala
takratni tekmovalni doseg: »Dejstvo je,
da v njegovi kategoriji invalidnosti na

je zaostal dosti več, kot je dejansko
sposoben. A to je kolesarstvo in na vse
je treba biti pripravljen,« doda Aleksej.
Njegovo športno kariero vidi optimistično: »Prvi korak je sedaj opravljen in
potrebno je postaviti sistem, ki ga bo
peljal tudi v Tokio in še kam. Zagotovo
ga čaka še velik napredek,« še pove.
Za konec nam zaupa še nekaj o Riu:
»Na splošno me je Rio de Janeiro pozitivno presenetil s svojimi prebivalci, ki
so bili nad paraolimpijci neverjetno navdušeni. Midva sva bila temu še dosti
bolj izpostavljena, saj sva kolesarila v
prometu in videla veliko okolice.« In vtisov o domačinih ne skriva: »Nikoli ne
bom pozabil, kako so ob čakanju pred
semaforjem iz avta skočili domačini v
kopalkah in se kar sredi ceste fotografirali z nama. Vsa cesta je stala, a nihče
ni trobil, še celo pozdravljali so naju ter
nama mahali ...«

ŽELEZNI DENIS ŠKETAKO
Na vrhu Evrope še preden je
začel kariero

Ko se naučiš
tega …

Poletja, kot je bilo letošnje, v Hrastniku
ne pomnimo. Dva športnika po duši
Denis Šketako in Peter Kauzer sta se
v zgodovino tega zdaj že nekdanjega
rudniškega mesta vpisala vsak s svojim
neprecenljivim dosežkom, do katerih
ju je vodila njuna pregovorno znana
zasavska trma in odločenost, kakršno
premorejo le največji. Govorili smo z
železnim Denisom, človekom, ki je premaknil meje celotnega naroda in dokazal, da z ustreznim pristopom ni nič
nemogoče.

Od začetka je
kazal
izjemen
potencial
in
nizal lepe uspehe, bil je denimo
tudi prvi zasavski ironman, toda
letos poleti je
stopil na veliki
oder. Na Poljskem je po 3,8
km
plavanja,
180 km na kolesu in 42 km teka postal evropski prvak,
kar je bil tudi zanj nepredstavljiv uspeh.
»V tekmo smo v dogovoru s trenerjem
in psihologinjo šli brez vsakega pritiska
in čisto pošteno povedano sem si rekel, da možnosti za zmago nimam. V
plavanju in na kolesu sem zato samo
poslušal svoje telo, šele na teku pa sem
videl, da sem blizu in takrat sem si rekel,
da mi lahko uspe, če ponovim tisto, kar
sem počel na treningih. Priložnost se je
pojavila na 14. kilometru in takrat sem
videl, da je to pa lahko moj dan,« se je
srečne julijske nedelje spomnil hrastniški šampion. »Največ mi pomeni, da
mi je to uspelo po seriji težkih poškodb.
Torej, da se lahko poberem iz največjega dreka in dosežem vrh. Sem borec,
ne obupam kar takoj, je pa težko. Tukaj
je zelo važna glava, saj telo potrebuje počitek in če si z glavo pri stvari, se
zavedaš, da ima vsak posameznik svoj
ritem napredka. Ko se enkrat naučiš to,
se ne boš več ukvarjal s konkurenco in
boš šel samo svojo pot. In to te bo vodilo do rezultata, ki ga želiš,« je postregel
z modrostjo, ki iz zgovornega Zasavca
kar letijo.

»Ko je najtežje, ne obupaj, temveč pojdi naprej in dosegel boš cilj.« To je življenjski moto, ki mu sledi sploh prvi Slovenec z naslovom evropskega prvaka
v dolgem triatlonu in za njegov težaški
šport se zdi idealen. »Povedal mi ga je
trener Damir Grgić, ko sem še treniral
košarko, in od takrat mu sledim. Rekel
bi, da je idealen za vsakogar. Tako za
enega delavca, nekoga ki hodi v šolo
in tudi nekoga, ki se ukvarja s športom.
Ko ti je najtežje, moraš pomisliti, za kaj
trpiš, in potem boš uspešen,« je svojo pripoved začel Hrastničan iz Frtice.
Ujeli smo ga v Ljubljani, ko si je utrgal
urico med raznimi sestanki in opravki,
kakopak povezanimi s triatlonom. Vanj
je od leta 2012 vpet do popolnosti in
sedaj je začel žeti uspehe. Toda zakaj
triatlon in kako, da se je z njim spoznal
šele takrat? »Sprva me je gnala radovednost, ampak od samega začetka mi
je bil všeč, ker je povezan z naravo. Pri
košarki, ki sem jo treniral prej, je recimo
tako; slej ali prej imaš vsega dovolj. Dosti parketa, žoge itd. Tukaj pa je tako, da
če se naveličaš kolesa, greš teč, ko imaš
dovolj teka, greš plavat. Leta 2012 sem
ga dokončno vzljubil, ker sem se končno odločil, kaj si želim. Rekel sem si, da
bom svetovni prvak v ironman razdalji
in to imam v glavi. Čeprav ostajam na
realnih tleh in gradim stopničko po stopničko,« pravi Denis.

Tadej Kralj
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Vsega kriva pica
Šketako se je vsega tega naučil in
postavil temelje do uspeha svoje kariere. Pa se je takoj zavedel, kaj mu je uspelo? »Ne, kje pa. Šele sedaj po svetovnem prvenstvu v Ameriki sem začel
dojemati, da mi je res uspelo nekaj velikega. Na začetku pa nisem dojel ‘ama’

čisto nič. Bilo pa je super, navdušen sem
bil zlasti nad sprejemom v Hrastniku in
nad tem, ko sem videl, kakšno podporo
imam in da nisem sam v tem. Tako da
bomo še naredili kaj takega (smeh).« Na
svetovnem prvenstvu konec septembra mu to ni uspelo, razlog pa je neverjetna smola, ki ga je doletela onstran
luže. »Vsega je bila kriva pokvarjena
pica, ki sem jo pojedel prejšnji večer. S
pico je tako, kamorkoli prideš, jo dobiš,
zato jo pred tekmami jem pogosto. Jaz
imam to srečo, da jo lahko pojem, pa mi
to ne škodi. Tokrat je imel piščanec na
njej čuden okus, ampak sem jo vseeno
pojedel. Potem pa sem se ponoči zelo
znojil, se zbujal in vedel sem, da je nekaj
narobe. Zjutraj sem, kot imam v navadi,
pojedel toast, maslo in med. In potem
se mi je začelo dvigovati. Vseeno sem
vedel, da imam še dve uri do tekme in
da lahko še kaj rešim. Zato sem na silo
pojedel pet sendvičev, kajti nastopiti na
svetovnem prvenstvu brez energije bi
bilo kot metek v glavo. Na 45. kilometrih
kolesarjenja sem potem prvič bruhal,
kar je bila posledica te pokvarjene pice,
pri 50. kilometru pa sem bruhal še drugič. Nekajkrat sem se poskusil športno
‘oživljati’, torej se spraviti nazaj v svoj
ritem. Nikakor mi ni uspelo, zato sem
po dobrih dveh urah mučenja odstopil.
To je bil moj prvi odstop v karieri in zanj
sem se resnično težko odločil,« se je z
obžalovanjem spomnil Šketako.
Šlo je tudi 12 tisoč kalorij
A priložnosti, da mu podvig uspe tudi
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med svetovno elito bo imel še ogromno, kajti doba kariere triatlonca je precej
daljša kot v večini ostalih športov. »Meni
se kariera v bistvu sploh še ni začela.
Če v nogometu pri tridesetih počasi
končaš kariero, jo v triatlonu takrat šele
začneš. Najboljša leta so med 30. in 35.,
zmagujejo pa tudi triatlonci starejši od
40 let. Jaz sem recimo ta naslov evropskega prvaka načrtoval za po 30. letu, ne
pa pri 27.,« je namignil, da od njega lahko pričakujemo še velike stvari. Toda za
to je potreben trening z veliko odrekanja in v tem primeru to ni le obrabljena
floskula. »Treniram šestkrat tedensko,

in sicer od 7h do 9h plavam, od 11h do
13h sem na kolesu. Tečem pa od 17h
do 19h. Se pravi med štirimi in petimi
urami na dan, ampak ker je vmes potrebna regeneracija, mi to vzame kar
cel dan,« je svoj običajen ‘dan v pisarni’ opisal Denis. Ker izgubi ogromno
kalorij – nekoč jih je v enem dnevu
celo 12.000, nam je razkril – jih mora
ogromno tudi užiti. Palačinke ponoči in
kakšna pica niso noben problem, toda
v glavnem je njegovo prehranjevanje
zelo premišljeno: »Če povem kar na primeru; zjutraj pojem dve jajci, avokado
in kruh. Po treningu plavanja zaužijem
čokoladno mleko in banano ter eno energijsko ploščico. Na kolo si vzamem s
seboj banano in energijske napitke, ko
pridem domov, pa pojem kosilo, s tem
da zaradi hitrejše prebave pazim, da ni
veliko mesa. Po teku imam še večerjo,
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recimo solatni krožnik z nekaj ogljikovimi hidrati, kot je riž.« Se s triatlonom
lahko ukvarja vsak? Evropski prvak je
prepričan, da ja … »Jaz pravim, da se ga
lahko loti vsak, tudi če nima smisla za
šport. V osnovni šoli je vsak tekel, plaval
in kolesaril.«
V igri za milijon dolarjev. A …
Glede na število ur, posvečenih treningu, nekdanji reševalec iz vode nima veliko časa za kakšne druge dejavnosti in
ker na tako resnem nivoju namerava
vztrajati vsaj še deset let, mora v tem
času od nečesa tudi
živeti. Je samo od triatlona to mogoče?
»Se da, ampak moraš
biti usmerjen na
samo športno ampak tudi ekonomsko.
Ne moreš pa živeti
samo od nagrad,«
je razmislil Šketako
in nam malce približal, o kakšnih zneskih govorimo. »Na
nekaterih tekmah je
razpon nagrad med
5000 do 125.000
dolarji, kolikor je denimo dobil zmagovalec
na svetovnem prvenstvu. Potem so še tri
tekme, ki se imenujejo ‘trojček’ in če dobiš vse tri tekme,
dobiš pa milijon dolarjev. Ampak
konkurenca med moškimi je tako huda,
da je na vseh treh praktično nemogoče
zmagati,« je dejal študent ekonomije, ki
razen v Zasavju vsako leto trenira tudi
v toplejših krajih, kot so Kanarski otoki, kar je, kot poudarja nujno za njegov
razvoj, saj mu pozimi ob Savi razmere
tega ne omogočajo. Kaj pa sicer, se mu
zdi Hrastnik športna občina, prijazna
do asov njegovega kalibra? »Je, in to
zelo. Nimamo samo triatlona in kajaka,
imamo namizni tenis, karate, rokomet na Dolu, košarko, nogomet … To je
ena majhna občina z veliko športniki,«
poudarja Denis in dodaja: »Če se želiš
ukvarjati z enim športom, imaš v tej
občini vse. Sprijazniti se samo moraš,
da je za vse le po en objekt oziroma
ena trasa. Moja je recimo iz Hrastnika

do Radeč in nazaj. Za sam šport pa je
poskrbljeno že zato, ker da župan Miran
Jerič veliko na to in pomaga vsakemu, ki
si prizadeva priti do uspehov. Meni gre
občina, sploh KRC Hrastnik, nasproti z
uporabo bazena, kjer treniram. In kakor
vidim, imamo vse; bazen, telovadnice,
nogometni štadion, dvorano za karate in pingpong, plezalno steno, fitnes
na prostem … Če pogledamo, da je to
občina z 9 tisoč ljudi, imamo stvari, ki jih
morda nima niti Ljubljana.«

usmerjen v to. Moram omeniti, da na
nek način že delam na tem, saj mi je
Karnion omogočil t. i. ‘superučenje’ angleškega jezika, s katerim nameravam
izboljšati svoje razumevanje na poslovnem področju. A možnosti glede moje
prihodnosti je še več. Lahko bi vodil

kako športno društvo, ali pa v kakem
klubu skrbel za kondicijske priprave. Če
ne bom počel nič od tega, pa se vidim
tudi v pisarni, čeprav si me tam nihče
ne predstavlja. Morda pa bom pomagal
bratu naprej držati vejo družinske obrti.
Bomo videli,« si pušča vsa vrata odprta

Kaj pa olimpijske igre?
In po novem ima Hrastnik tudi slovenska šampiona – evropskega prvaka
Šketaka in srebrnega z olimpijskih iger
Petra Kauzerja. »Noro je bilo tudi, ko je
Peter osvojil to kolajno, ki si jo je zelo
želel. Kasneje sva govorila in mi je povedal, da je šel tudi on v tekmo kot jaz na
svojo na evropskem prvenstvu. Torej
čisto sproščeno. Izgleda, da je to recept
za uspehe; bolj si obremenjen, bolj trpijo rezultati,« meni priljubljeni ‘Šteks’, ki
za nastop v Riu avgusta ni kandidiral.
Zakaj? »Moral bi tekmovati na krajših
razdaljah. Jaz namreč tečem na dolgem
triatlonu, moral pa bi se preusmeriti na
olimpijske distance. Moje discipline pa v
olimpijskem komiteju še nočejo priznati,« je povedal Šketako, ki kljub temu
ne izključuje, da bi tudi on nekoč nastopil na olimpijskih igrah. »Vse je stvar
dogovora s slovensko reprezentanco,«
pravi.
Svoje glavne cilje za prihodnost vsaj
trenutno vidi drugje. »Prvi cilj je stati
na stopničkah celinskih pokalov. To so
prvenstva Amerike, Afrike, Avstralije,
Evrope. Potem se želim do 30. leta izpopolniti in se kvalificirati na SP v ironman razdalji, drugače pa je moj glavni
cilj stati na stopničkah SP. Možnosti za
to imam, kdaj se bo to zgodilo pa ne
vem. Rekel pa bi, da v roku petih let,« je
odločen železni oziroma od julija naprej
kar zlati Denis, pri katerem malodane
ni če-jev, temveč le ko-ji. In kaj bo, ko
bo upajmo veličastne kariere triatlonca
za vsestranskega športnika konec? Za
Denisa skrbi ni, tako kot je vsestranski
na tekmovališčih, je tudi v življenju. »Vidim se morda v športnem marketingu,
ker si v tem športu zelo prisiljen biti
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28-letni rojeni zmagovalec. A do tja je
še daleč. Zdaj je pri Šketaku v ospredju
nabiranje kilometrov in verjamemo tudi
kolajn v tem bolj prestižnem športu,
kot si verjetno marsikdo misli. V Španiji
pred dvema letoma naziv športnika leta
ni prejel denimo Rafael Nadal, temveč
triatlonec Javier Gomez. V Nemčiji se je
za nazivom najboljšega v državi moral
lani obrisati Severin Freund, saj mu ga
je izmaknil triatlonec Jan Frodeno. Ta je
letos v družbi Novaka Đokovića, Lionela Messija, Serene Williams in drugih
globalnih zvezdnikov vzel še eno od nagrad prestižnega Laureusa. Tako da triatlon v svetu nekaj velja, z njim pa tako
tudi evropski prvak iz Frtice.

Gregor Lisec
Foto: B. Klančar

HRASTNIŠKI BISER ŠOKIRAL POLJAKE
Darko Jorgić je ljubitelje športa v Hrastniku že razvadil z velikimi zmagami in
vse bolj cenjeni slovenski reprezentant
ne kaže nobenih znakov popuščanja. Pravzaprav iz meseca v mesec bolj
opozarja nase in počasi postaja udarni
adut Slovenije na najvišjem nivoju.

potekalo v Luksemburgu. Skupaj s
prvim slovenskim loparčkom Bojanom
Tokićem in Denijem Kožulom so na
Poljskem v nasprotju s pričakovanji
premagali favorizirano domačo reprezentanco in tako na najboljši način
odprli kvalifikacijske boje.

Bil je eden od temeljnih faktorjev velike
senzacije, ki jo je slovenska reprezentanca pripravila na uvodu kvalifikacij
za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2017

Poljaki v svoji udarni sestavi Jakub Dyjas (44. igralec sveta), Wang Zeng Yi
(49.) in Daniel Gorak (63.) očitno niso
povsem dobro vedeli, s kom imajo

opravka, saj jih je predvsem Jorgić
(137.) uvodoma pošteno šokiral.
Najboljši poljski igralec Dyjas, sicer
član bundesligaša Ochsenhausna,
se je proti sijajnemu Hrastničanu hitro
znašel v zaostanku z 0 : 2 in mu navkljub vrnitvi na 2 : 2 moral priznati premoč, potem ko je Jorgić v odločilnem
nizu pokazal ves svoj razkošen talent.
Za njim sta vsak po eno zmago prispevala še Tokić (37.) in Kožul (314.) in popotnica za novembrski domač obračun
z Belgijo je popolna.
Jorgić je s tem v kratkem časa zasijal
tako na članski kot na mladinski ravni;
v zaključku septembra je namreč na
Otočcu ‘odbil napad’ Azijcev in osvojil
mednarodni ITTF turnir za mlade, na
katerem je tekmovalo kar 150 namiznoteniških igralcev iz 25 držav.
G. L.

Z mladinskega evropčskega prvenstva, ki je julija potekalo v Zagrebu,
sta se z bronastimi medaljami vrnila Darko Jorgič in Tamara Pavčnik,
ki ju je nato sprejel tudi župan
Miran Jerič. Skupaj sta osvojila bron
v mešanih dvojicah, Darko pa je bil
tretji tudi posamezno.
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V svetu oglarjev
V torek, 13. 9. 2016, smo se učenci
šestih razredov odpravili na tehniški
dan na Dole pri Litiji. Ogledali smo si
oglarsko kopo in mizarsko delavnico.
Najprej nam je vodič povedal nekaj
besed o samem kraju. Prehodili smo
del oglarske poti. Pri oglarski kopi smo
se usedli in sestavljali različne sestavljanke. Risali smo z ogljem ter se preizkusili v žaganju lesa. Najlepšo risbo
so nagradili. Ogledali smo si posnetek
procesa izdelovanja kope. Kopo izdelajo tako, da na sredo postavijo tri palice,
vmes pa nastavijo majhen lesen križ.
Okoli polagajo sprva debela, potem pa

tanjša polena. Na sredini pustijo
luknjo, globoko do tal. Kopo pokrijejo z zemljo. V sredino stresejo žerjavico, da se les počasi predeluje v
oglje. V kopo naredijo luknjice, t. i. dimnice. Prve tri dni vsako uro preverjajo,
da kopa ne zagori. Po štirih tednih jo
morajo razdreti. Razdirajo jo po pasovih, grabijo oglje in ga spravljajo na kup.
Ko se ohladi, ga spravijo v vreče. Pravimo, da oglarji »kuhajo« oglje.
Po ogledu videa smo si ogledali mizarsko delavnico, kjer so nam pokazali
postopek obdelave lesa. Zanimiva je
bila informacija, da če lubja ne odstranijo, se v les naselijo črvi.

Prav posebna sestavljanka

Mostovi – mali in veliki,
leseni in kamniti …

Oglarska dežela
Po zanimivo preživetem dnevu v naravi
smo se odpeljali domov v Hrastnik oz.
na Dol.
Ina Bevc in Gaja Urbajs, 6. b
foto: Vesna Žnidar Kadunc

V torek, 13. 9. 2016, smo imeli učenci
sedmega razreda tehniški dan, povezan z mostovi. Pri delu smo bili razdeljeni v skupine, te pa v manjše skupine.
Vsaka od njih je imela svojo nalogo, ki
so se med seboj zelo razlikovale: ena
od skupin je tako iskala pomen besede most v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in na koncu o tem naredila plakat. Druga skupina je izdelovala
plakat o vrstah mostov in ga opremila
s fotografijami. Ni manjkal niti plakat o
znanih mostovih. Pri izdelovanju so si
učenci pomagali s spletom.

iz bakrene dobe
ter ga pobarvali z rjavo barvo,
skupina fantov
je ustvarila velik
most iz tulcev,
palčk in stiropora ter ga pobarvala na sivo,
spet naslednja je naredila lep, živo rdeč
most, potem most čez reko, pa maketo
mostu Tower Bridge v živo modri barvi
ter naposled prečudovit pisan most. V
izdelavo so vložili veliko truda.

Tisti učenci, ki so jim bliže ročne spretnosti, so se lotili izdelovanja mostov.
Tudi oni so se razdelili v skupine. Dve
učenki sta iz stiropora in lesenih palčk
izdelali dvižni most v stilu mostiščarjev

Naslednjega dne so se z mostovi
seznanjali in spoprijeli z izdelovanjem
le-teh osmo- in devetošolci, pri katerih
so nastali še nekoliko bolj dovršeni in
zapleteni mostovi: stari, leseni, moder-

Žiga potrebuje pomoč

samem središču možganov, kjer se nahajajo pomembne funkcije za delovanje
človeka, zato grozi njegovemu zdravju,
saj lahko v nadaljnje še oslepi.

ni, viseči, stebrni most … nekateri bolj
naravnih barv, drugi pa bolj pisani.
Poleg tega, da smo učenci spoznali
marsikaj novega, smo krepili medsebojne odnose, saj smo sodelovali med
seboj in pri tem uživali ter tako doživeli
lepo izkušnjo.

Rosana Pungeršek in Sara Oblak, 7. a
Foto: Rosana Pungeršek in Sara Oblak

V mizarski delavnici

Tacen – kajak in brzice
Učenci predmetne stopnje smo se 9.
9. 2016 odpravili v Tacen, kjer so potekale kvalifikacije za finale svetovnega
pokala 2016 v slalomu na divjih vodah,
navijat za naše kajakaše. Malo po osmi
uri zjutraj smo se s šolskega dvorišča
odpeljali z avtobusom.
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Ko smo prispeli, smo se najprej
okrepčali z malico,
nato pa se je začelo. S seboj smo imeli različne navijaške
rekvizite, od zastav
pa do različnih vrst
hup,
celo
gasilsko sireno. Ob vožnji naših
kajakašev smo navijali tako
glasno, da je odmevalo vse do
Hrastnika. Peter Kauzer in Janoš
Peterlin sta bila zelo uspešna
in sta pokazala, da cenita našo
podporo, tako, da sta po prvem
teku delila avtograme, z njima
pa smo se lahko tudi fotografirali v spomin na tekmo v Tacnu.
Za obiskovalce je bilo zelo dobro poskrbljeno. Lahko smo
si privoščili sladkorno peno ali

kokice, za žejo pa smo lahko popili kakšen smuti. Bilo je tudi veliko stojnic, na
katerih so prodajali navijaške rekvizite,
majice, šale itd. Najbolj obiskana je bila
stojnica s tatuji slovenskih zastav, tako
da smo bili tetovirani po vsem telesu.
Na žalost smo domov odšli pred drugim tekom in se šele doma veselili uspehov naših kajakašev.

Rosana Pungeršek in Sara Oblak, 7. a
foto: Vesna Žnidar Kadunc
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24-letni Žiga Fele iz Hrastnika je obiskoval Gimnazijo v Trbovljah in nadaljeval
študij na FERI-Univerza v Mariboru. Žal je
njegova zahrbtna bolezen tako napredovala, da ni mogel nadaljevati študija.
V teh dneh bo odpotoval v Nemčijo na
operacijo, ki mu bo, tako je prepričan,
vrnila njegovo staro življenje – življenje
brez bolečin in številnih zdravstvenih
težav. Gre za dva ločena operativna
posega možganskih tumorjev v Tübingenu v Nemčiji.
Njegova zgodba se je začela pred leti,
ko so mu zdravniki v središču možganov
odkrili tumorje. "Poleg bolečin se srečuje
s kronično utrujenostjo, glavoboli, pritiski
v glavi, zamegljenim vidom, gluhostjo,
gibanje je zaradi bolezni omejeno – ima
težave z ravnotežjem. Tumorji so v
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Fizično je popolnoma odvisen od
mame, tudi sporazumevata se samo
pisno. Zdravnica je predlagala , da ga na
operativni poseg spremlja mati. Stroške
bivanja matere v sobi z Žigom Zavarovalnica ne krije. Zato se je Žiga odločil javno
izpostaviti, da bi z mamo tako prišla do
sredstev, ker s pokojnino od katere živita
nastanitve sama ne moreta plačati. Poleg
že omenjene operacije je potrebna tudi
preureditev bivalnih prostorov in nakup
nujnih medicinskih pripomočkov.

Gre za dolgotrajno okrevanje in terapijo.
Želimo si, da bi obe operaciji uspeli in da
ne bi trpel hujših posledic.
Svoj prispevek za Žiga lahko nakažete na račun:
TRR: 0600 0097 7538 266 - Banka
Celje
SKLIC: 29354
Namen: Pomoč Žigu

Glede na to, da gre za rizičen poseg, so
morebitni zapleti lahko zelo nevarni.
Uspeh operacije, ki ji bo v kratkem sledila
še ena, pa je odvisen od posameznika.
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talent za zbijanje hotelskih cen. Rezerviral jih je veliko prej pa še kakšna zveza mu je pri znižanju cen pomagala. In
dvakrat je šel na Švedsko, da je vse preveril! Tako je potovanje potekalo brez
zapletov, brezhibno.

Srečanje evropskih pohodnikov
na Švedskem

Mestna plaža v Helsingborgu na švedskem mediteranu

Evropohodniki so tisti, ki hodijo po
začrtanih evropskih poteh. V Evropi jih je dvanajst. Najbolj množično
se jih udeležujejo člani planinskih
društev pa tudi posamezniki. V Sloveniji potekata dve poti, in sicer E6
– od Radelj do Strunjana in E7 – od
Tolminskega do Hodoša, ki sta dolgi približno 1000 kilometrov. Zanje
skrbi Komisija za evropske pešpoti
Slovenije (KEUPS), ki jo sestavljajo
Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih
društev Slovenije. Vsaka organizaci-

ja prispeva po dva člana. Vzdržujejo stike z Evropskim pohodniškim
združenjem (ERA), ki letno organizirajo na primer srečanje slovenskih
popotnikov po evropskih pešpoteh.
Predsednik odbora ERA je Uroš Vidovič iz PD Ptuj, ki je pripravil in vodil
tudi letošnjo odpravo v Helsinkborg,
v švedsko pokrajino Skåne.

Schöneck – prvi postanek na
poti proti proti Švedski

mi viri so v juniju Nemci zadostili svojim potrebam za električno energijo,«
razlaga Uroš, ki nas tudi sicer ves čas
zasipava z zanimivimi podatki in vpliva
na nas s svojo pozitivno energijo in dobro voljo. V zvezi s prvim prenočiščem v
Schönecku na Saškem pa nam obljublja

Avtobus in kombi so napolnili člani
planinskih društev s Ptuja, iz Radelj ob
Dravi, kjer bo naslednje leto slovensko srečanje evropohodnikov, planinci
iz Zreč, Poljčan, Sevnice, Domžal, Ormoža, pa še posamezniki iz Zasavja,
Ljubljane, Ajdovščine …»A z letalom
greste?« se je pogosto glasilo vprašanje. In potem začudenje … Čeprav take
daljave tudi z avtobusom niso naporne.
Itak se ustavi vsake tri ure, ko se lahko
razgibaš oziroma pretegneš. V skupini
so bili tudi poznavalci joge, ki so pokazali nekaj učinkovitih asan za hrbtenico.
Med vožnjo pa smo uživali v pogledu
na širna, lepo obdelana polja, ki so
spreminjala barve in svoje razsežnosti. Da ne govorimo o vetrnicah, ki so
nas spremljale celo pot kot umetnine v
različnih inštalacijah. »S temi obnovljivi-
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Vsakih pet let poteka namreč
srečanje evropohodnikov v drugi
državi. Letos torej na Švedskem,
pred petimi leti pa v Španiji. »V letu
evropskega srečanja se še posebno
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veliko dogaja,« je povedal Jože Prah
iz Sevnice, predsednik KEUPS-a. »Letos smo imeli 30 različnih dogodkov,
na katerih je sodelovalo preko 3000
ljudi. Omenil bi dva naj- bolj odmevna: enotedenski pohod od Beltincev
do Podsrede in Pomlad pod Triglavom, ko so od 20. do 28. maja 2016
v Slovenskem planinskem muzeju
združili dogodke Eurorando 2016 –
40 let evropske pešpoti, teden slovenskih gozdov, dan Alpske konvencije in odprtje ferat Mojstrana.«

v hotelu bazen z valovi. Sama sem sicer
najbolj navdušena nad hrastniškim bazenom, kjer je ljubi mir in dovolj prostora za plavanje, a je bila tudi ta izkušnja
simpatična. Sploh lahko rečemo, da
ima naš turistični in planinski vodnik
tudi talent za izbiro hotelov in dodatni

V Schönecku nas je pred mogočnim hotelom pozdravilo drevo jerebike, značilno za to področje. Po gozdni poti smo
se spustili tudi v mesto in se povzpeli
na razgledno točko, griček iz granitnih
sten. Pred nami se je odpiralo 2000
kvadratnih kilometrov slikovite, valovite panorame. Mesto je od leta 1962
nacionalno priznano letovišče in zimski
športni center. Zaradi prostranih gozdov in urejenih pohodniških poti velja
ta kraj še kdaj obiskati za konec tedna.

Helsinkborg, gostitelj Evropohoda 2016, četrtega po vrsti
Iz nemškega pristanišča Rostock smo
s trajektom mirno odpluli v švedsko
mesto Trelleborg. Po šestih urah je sledila vožnja v mesto Helsingborg, tudi
sedežu Ikee, kjer smo se nastanili za tri
dni. Bazena sicer ni bilo, lahko pa bi se
kopali v morju, saj so bile vse dni poletne temperature, morje pa primernih
20 stopinj Celzija. Temu področju pravijo tudi švedski mediteran in do mestnih
plaž sploh ni daleč. Imenujejo se Trop-

Slovenci so bili med evropohodniki najbolj opazni
tudi zaradi glasnega kurenta, ki jih je spremljal
ical Beach in njihovi ležalniki so nekaj
posebnega. Estetski in udobni.
Srečanje evropohodnikov je bilo ob
zgodovinskem stolpu, na veliki travni
površini, kjer so se evropski pohodniki
razlikovali po barvi svojih majic. Udeležba je bila podobna kot v Španiji – okoli
3000, čeprav so jih pričakovali 7000. To
najbrž pogojuje oddaljenost in sloves
drage države. Za kavo je na primer treba odšteli štiri evre, za pivo pa osem.
No, kebab je bil v turški restavraciji le
6 evrov. Švedi plačujejo visoke davke,
je pa zato lepo poskrbljeno za državljane, ki imajo odlično urejeno socialno
varnost. Ena tretjina prebivalcev je od

Renesančni grad Kronborg - prizorišče Shakespearjevega Hamleta

drugod, menda je največ Srbov. Če se
ne bo ob begunski krizi to število spremenilo. Za begunce takoj lepo poskrbijo in jim nudijo stanovanje, socialno
zavarovanje, otroške dodatke in druge
ugodnosti. Po drugi strani pa so Švedi
največji izvozniki orožja na svetu. Alfred
Nobel se najbrž obrača v grobu.
Naš prihod na prizorišče je bil spektakularen, saj se je z nami med zastavami vrtel in poskakoval pravi ptujski
kurent, pod katerim se je skrival Nikolaj Pralija. Vsi so se želeli slikati z njim.
Voditelj Ola Selmén ga je imenoval slovenski medved, vendar ga ni poklical na
oder. Tako je zamudil priložnost, da bi
izvedeli, kaj v resnici predstavlja in kaj
pomeni kurent v naši tradiciji. Da se
imenujejo peresa ob maski krloti, da
se Nikola oblači v kurenta že 20 let, da
preganjajo zimo takoj po svečnici februarja, da je sestavljen kožuh iz šestih
ovčjih kož, da so samo zvonci težki 20
kilogramov, celotna oprema pa 45 in
tako dalje. Naslednjo priložnost bodo
imeli Škoti, kjer bo menda srečanje evropohodnikov čez pet let.
Po prijetnem programu, ki je vseboval
etno in navijaške plese, akrobatske
skoke in še kaj, so prišli na svoj račun
tudi ljubitelji plesa na glasbo najuspešnejše švedske glasbene skupine
Abba, kakopak. Bili so ena najpopularnejših skupin na svetu; uspešnejši
so bili le še Beatli. In naša skupina je
bila med najbolj poskočnimi ob njihovih
ritmih.

Proti vrhu Håkulla
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Pohod po polotoku Kullaberg,
mlin na veter in Dragica Vuga
Pohod po eni najlepših švedskih poti z
imenom Kullaleden je spadal k spremljevalnemu programu Uroša Vidoviča
in smo ga opravili že prvi dan po prihodu v Helsingborg. Odpeljali smo se
proti mestecu Mölle, kjer smo štartali.
Najprej smo hodili mimo plaž in pečin
ob obali in se ozirali po neskončnih obzorjih Baltskega morja. Potem se je pot
obrnila v notranjost, kjer so visoke temperature blažili gozdovi z raznovrstnim
drevjem. Jože Prah nam je povedal, da
jih je 38. In pri tem poudaril, da ima Slovenija še večjo biotsko pestrost, največjo v Evropi, saj premore 71 različnih vrst
dreves. Razlikujemo se tudi v tem, da so
tu morali pogozdovati, pri nas pa je vse
naravno. Apnenčasta tla omogočajo, da
se vse prime, kar damo v zemljo. Ima
pa Švedska največ gozdov v Evropi; Slovenija pa je na tretjem mestu.
Ob prvem počitku po dveh urah hoje
si privoščimo malico, pride pa tudi truma razposajenih španskih pohodnikov
iz Andaluzije in nekateri se prepoznajo
še od srečanja v Španiji pred petimi leti.
Potem gremo do vzpetine, kjer slikamo na rtu tega polotoka najbolj svetel
svetilnik daleč naokoli. Mislimo, da je to
že najvišja točka tega območja – Håkull
(187 m), a se motimo. Obrnemo se v
notranjost in prehodimo še dve uri zložne hoje. Potem nam vodja poti pove,
da je do vrha Håkulla še tri ure hoda.
Nekateri se raje odločijo za enour-

Manager leta 2016 je Andrej Božič

no, krajšo varianto do
našega avtobusa, večina pa vztraja do vrha.
Posmehljive pripombe
na začetku, kako bo
padel 187 metrov visoki
vrh za malo malico, so
se nam pošteno otepale.

Upravni odbor Združenja Manager
je za Managerja leta 2016 imenoval
Andreja Božiča, generalnega direktorja Steklarne Hrastnik. Priznanje so mu
podelili na Managerskem kongresu 29.
septembra v Portorožu.

Na tem pohodu pa tudi
82-letna evropohodnica Dragica Vuga
na raznih postankih potovanja sem se večkrat
največji promotor države.
pogovarjala s simpatično Dragico Vuga iz PD Radlje, saj je
pri svojih 82 letih lahko vsem za vzor. Nazaj grede se ustavimo ob slikovitem
Pri hoji nekdanja učiteljica razrednega mlinu na veter, ki simbolizira današnje
pouka ni imela nobenih težav. Kako je težnje po uporabi čiste energije.
ohranila bistrost duha in izjemno vitalnost? »Vsak dan grem v domačem kra- Obisk Hamletovega gradu in
ju na enourni pohod na Stari grad pa vračanje preko Berlina
tudi kolesarim – v Avstrijo, do Šentilja
in nazaj. Kolesarsko pot imamo tudi od Na Dansko smo šli na dan srečanja, v
Radelj do Dravograda. Speljana je čisto dopoldanskem času. Iz pristanišča v
posebej, ne ob cesti ...« Pri PD Radlje Helsinkgoru do Hamletovega mesta v
ob Dravi je že 21 let, vse od smrti svo- Helsingoru na Danskem je po morju le
jega moža. »Imam pet albumov z naših štiri kilometre razdalje. Mogočni grad
planinskih pohodov in rada jih večkrat fotografiramo že od daleč, potem pa se
pogledam,« je povedala. Seveda nas vz- ga lotimo še od blizu. V notranjost ne
trajna Dragica pripravi do razmišljanja: gremo, ker bi nam vzelo preveč časa.
je res tako težko porabiti vsak dan uro Poslikamo pa tudi skulpturo na pomočasa za boljše počutje in zdravje?
lu pred gradom, podobno mali morski
deklici, najbolj poznani znamenitost
Ko se z najvišjega hriba v dobre pol ure Københavna.
spustimo do mesteca Mölle, kjer nas
čaka avtobus, nas ob vznožju ogovori O gradu Kronborg, kamor je William
domačin in vpraša, od kod prihajamo. Shakespeare umestil dogajanje v traIz Slovenije, povemo. »Oooo, Slovenci! gediji Hamlet in ga ni nikoli obiskal, so
Čestitam za izvolitev Čeferina!« In se ob najverjetneje pripovedovali angleški
tem zavemo, kdo bo v naslednjih letih potujoči igralci. Na gradu so namreč
pobirali pristojbine za prečkanje tamkajšnje morske ožine. Smo pa ob tej
priložnosti posvetili nekaj besed Shakespearu, velikemu mojstru besede na v
avtobusu, ko smo se vračali proti domu.
Ob vrnitvi smo prenočili v Berlinu in
dopoldne prehodili del poti Mauerweg,
skrbno urejene ostanke berlinskega
zidu. Berliner Mauer, kot se je imenovala ta prepreka, je v letih od 1961 do
1989 delila vzhodni in zahodni Berlin in
je bila dolga 150 kilometrov. Je pretresljiv opomnik tega časa in bi bil vreden
posebnega zapisa.

Berlinski zid - v spomin in opomin
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Andrej Božič, 56-letni diplomant
ekonomije, ki je šolanje nadaljeval na
podiplomskem študiju marketinga in
financ na clevelandski univerzi v ZDA,
je leta 2010 prevzel vodenje Steklarne

»Za uspeh trajnostnega preobrata
Steklarne Hrastnik, v središče katerega
so postavljeni zaposleni, je bil ključen
konsenz vseh deležnikov. Zato cenim,
da so vsi, skupaj z zaposlenimi, verjeli
v načrt, me podprli oz. bili del tega
preobrata. Uspeli
smo skupaj, brez
odpuščanja,
zato
sem prepričan, da
je naš primer lahko
odlična spodbuda
vsem tistim, ki imajo vizijo in se znajo
prilagajati situacijam, da zagrizejo
v projekte, ki se
morda zdijo marsikomu nemogoči,«
je ob imenovanju za
Managerja leta dejal Božič.

JM

Gospodarska zbornica Slovenije
je v sodelovanju z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo
ter Javno agencijo SPIRIT Slovenija 23. septebra podelila priznanja za najboljše inovacije 2016. Za
zlata, srebrna in bronasta nacionalna
priznanja ter diplome se je potegovalo
40 najboljših inovacij iz 13 regij. Steklarna Hrastnik je prejela kar dve priznanji
za svojo stekleno skodelico Puzzle – zlato priznanje za naj inovacijo po izboru
javnosti in srebrno priznanje po izboru
strokovne komisije.

Fanči Moljk
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Hrastnik. Takrat je bilo podjetje z bilančno izgubo v višini 4,4 milijona evrov
tik pred stečajem. Izvozno usmerjeno
Steklarno Hrastnik z več kot 150-letno tradicijo je z uspešno sanacijo že v
prvem letu vodenja odmaknil od izgube, v nekaj letih pa ga dvignil v uspešno
in stabilno, tehnološko posodobljeno
podjetje, z ambicioznimi načrti za prihodnost. Lani so presegli 55 milijonov
evrov prihodkov in poslovno leto zaključili z več kot 6,2 milijona evrov čiste-

ga dobička, ki ga ustvarjajo
že peto leto zapored. Tudi
donosnost sredstev vztrajno
raste in je lani presegla 11
%, donosnost kapitala pa več kot 25
%. V letu 2014/15 so za izviren model
prestrukturiranja prejeli tudi evropsko
poslovno nagrado European Business
Award (EBA).
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Steklarna Hrastnik s priznanjem
za naj inovacijo leta 2016
»Najprej bi rad čestital oblikovalcu
Gregorju Likarju za njegovo idejo in
celotnemu timu, ki je izdelek spravil v
življenje. Ponosen sem, da so slovenski potrošniki in hkrati strokovna javnost prepoznali estetsko in uporabno
vrednost ter raznolikost uporabe, ki jo
ponuja inovativna skodelica Puzzle,« je
ob prejemu še ene nagrade za stekleno
skodelico Puzzle poudaril Andrej Božič,

generalni direktor Steklarne Hrastnik,
in dodal: »To je naša prva nagrajena
inovacija, ki ni tehnične narave in nam
zato toliko več pomeni. In ravno z inovativnimi izdelki, ki nastajajo v okviru
naših timov, bomo dosegali drugačnost
in obstoj na dolgi rok.«
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JUŽNA
sir, mleto meso, riž,
kosmiče, kuskus, sir
ali skuto. Pri nadevih
ni nikakršnih pravil,
domišljiji pustimo proste roke. Če je
nadev zelo izmuzljiv in si želimo, da bi
ga dobro povezali, mu dodamo jajce
ali bešamel. Kdor se želi jajcu izogniti,
naj v nadev vmeša žlico sojine moke,
namočene ovsene kosmiče ali nadev
poveže z drobtinicami. Če nadev pripravljamo z mesom, se najbolje obnese
bolj sočno (mastno) oziroma rdeče
meso; popolnoma pusto meso (npr.
nekatera divjačina) ali belo meso (perutnina) je presuho in zato za ta namen
neprimerno. Zelenjavo nadevamo do

Polnjena zelenjava
Zelenjavo lahko pripravljamo na najrazličnejše načine, lahko jo na primer
nadevamo. Za to so posebej primerne
razne bučke, paradižniki in paprike,
jajčevci in čebula, polnimo pa lahko
tudi krompir, artičoke in klobuke gob.
Zelenjavo napolnimo surovo in tako
tudi ponudimo, lahko pa jo pečemo
v pečici ali na žaru, ali pa jo kuhamo. Tu nam misli kar same uidejo k
»filanim« paprikam. Osnova nadeva je
največkrat meso ploda, ki ga polnimo,
dodamo mu lahko čebulo, česen, oljke,

Pečene polnjene paprike
PRIPRAVA

1

Riž skuhamo ter odcedimo.

2

Na olivnem olju prepražimo
nasekljano čebulo.

3

Dodamo mleto meso in
pražimo toliko časa, da je
meso lepo popečeno.
Solimo, popramo in zmešamo
z rižem. Začinimo z drobno
nasekljanim česnom in peteršiljem.

4

Paprike operemo, jim

odrežemo pokrovčke in
odstranimo semenje.
Paprike napolnimo z mesno-riževo mešanico, zložimo v
pekač in pokrijemo s pokrovčki.

36

Pripravili bomo polnjene paprike z mletim mesom ter brezmesno različico
polnjenih paprik. Dober tek! ;)

Irena Rebov

SESTAVINE
6 širokih paprik
50 dag mlete govedine
15 dag riža
1 jajce
1 strok česna

1 čebula
olivno olje
peteršilj
3 dl paradižnikove omake
sol, poper.

6

Pekač damo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, in
pečemo cca. 30 min.

8 paprik
1,5 skodelice
paradižnikove
omake
peteršilj, timijan,
mleta paprika
sol
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Polnjeno zelenjavo lahko ponudimo kot
začetno jed, skupaj s skledo sezonske
solate kot glavno jed ali pa kot prilogo
mesnim jedem.

Pokapamo jih z olivnim
oljem, na dno pekača pa
prilijemo paradižnikovo omako, ki smo jo zmešali z nekaj
žlicami vode.

PRIPRAVA

1
2

olje
150 g šampinjonov
1 čebula
1 lonček pire
230 g edamca

roba, vendar z nadevom ne pretiravamo, da zelenjava med kuho ali peko ne
bo počila. Upoštevati moramo različen
čas kuhanja nadeva in zelenjave. Po
potrebi nadev ali zelenjavo predhodno
nekoliko toplotno obdelamo.

5

Polnjene paprike s
piro in gobicami

SESTAVINE

Križanka

Piro skuhamo po navodilih z
embalaže.

Vklopimo pečico in jo naravnamo na 175° C. Paprike operemo,
jim previdno odrežemo pokrovčke
in odstranimo semena. Pazimo, da
jih ne poškodujemo. Gobe očistimo,
na hitro oplaknemo (obrišemo z
vlažno krpo) in narežemo na lističe.
Čebulo olupimo, operemo in nasekljamo. Peteršilj in timijan operemo,
otresemo in nasekljamo. Sir naribamo.

3

V veliki ponvi segrejemo olje.
Dodamo gobe in čebulo in
pražimo približno 5 minut. Občasno
premešamo. V ponev primešamo
kuhano piro (brez tekočine!), timijan,
peteršilj in mleto papriko. Ponev
odstavimo in primešamo še sir.
Nadev poskusimo in po potrebi
dodatno solimo.

4

Paradižnikovo omako zlijemo v
globok pekač. Paprike nadevamo s pripravljenim nadevom, nato
pa jih pokonci postavimo v pekač.
Pokrijemo jih z odrezanimi pokrovčki. Pekač za 30 minut potisnemo v
ogreto pečico.

HRASTOV LIST ŠT. 17

Težje besede:
AKARA, AMARO, AVANESOV, SIO, VATELIN
Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali
srečno nagrajenko, ki prejme knjižno nagrado:
Marinka Funkel, Dol pri Hrastniku
O nagradi vas bomo obvestili po pošti.

HRASTOV LIST ŠT. 17

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