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V

predprazničnem času se povsod
prižgejo velikokrat pretirano bleščeče
novoletne luči. Te marsikoga zaslepijo, da
se požene v brezglavo nakupovanje. Po
drugi strani pa dodatno osvetlijo pogled
na stiske posameznikov in na srečo tudi
na vse tiste, ki so ljudem z manj priložnosti pripravljeni pomagati. Tiste torej, ki razumejo pravi pomen praznikov, bližine in
medčloveških odnosov.
Zasavci smo vrednoti solidarnosti in tovarištva spet znali pokazati že pred tradicionalno dobrodelnim mesecem. Ves november je namreč potekala humanitarna
akcija za pomoč Hrastničanu Žigi Feletu,
ki je – čeprav še vedno traja – prinesla že
lep uspeh. Prav vsak, od posameznikov do
podjetij in organizacij, je prispeval svoj del
k široko sprejeti akciji, o kateri si lahko več
preberete na naslednjih straneh vašega
časopisa. Le upamo lahko, da je uspeh akcije vsaj za nekaj trenutkov prižgal lučke v
očeh Žige in njegovih bližnjih.
Da vas je veliko tistih, ki ste pripravljeni
ponuditi roko ljudem v stiski, je seveda
hvalevredno. Razumljivo pa je tudi, da
se marsikdo ob tem vpraša, kje je zatajil sistem, da pobude pomoči potrebnih
vznikajo kot gobe po dežju. Ne moremo
se znebiti vtisa, da država vse več svojih
obveznosti tako ali drugače prelaga na
pleča dobrih posameznikov in organizacij.
Vse to kliče po bolj dolgoročni socialni
politiki in bolj učinkovitemu zdravstvenemu sistemu, saj ukrepi države očitno niso
dovolj premišljeni.

Država torej skuša čedalje več obveznosti prenesti na državljane, s tem pa posledično tudi na občine, ki skušajo čim bolj
olajšati življenje svojih občanov. Pa naj
bo to na področju skrbi za starejše, na
področju predšolske in šolske vzgoje,
subvencioniranju najemnin, sredstvih za
nepridobitne organizacije ali kaj drugega.
To se ne nazadnje kaže tudi pri neposrednih vlaganjih v lokalne skupnosti. Kar neverjetno se namreč sliši, da država oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport za več let vnaprej nima na voljo
nobenega denarja za sofinanciranje gradnje ali obnove obveznih državnih(!) Šol, ki
so tako obsojene na iznajdljivost in lasten
investicijski potencial občin.
Kakor koli že, luči se bodo v šoli pa tudi
marsikje drugje po naši občini tudi letos
prižgale. Prizadevni člani društev in zavodov so pripravili pester decembrski program prireditev in ni boljše priložnosti, kot
da kakšno obiščete ter tam srečate svoje
prijatelje in znance, jim sežete v roko in
zaželite mirne praznike ter srečno in uspešno novo leto. Tako kot vam to v imenu
uredništva časopisa in vseh sodelavcev, ki
vsak na svojem področju neutrudno skrbijo, da bralci dobite v roke ta naš časopis, iz
srca želimo tudi mi!

Jani Medvešek
odgovorni urednik

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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dar, v srednjo šolo pa sem se vozila v
Celje. In s tem prehodom tudi opustila
resno treniranje, obdržala pa sem stik z
vodo, saj sem se usmerila bolj v učenje plavanja že takrat. Kaj vem, morda bi
se danes odločila drugače, takrat pa po
ne ravno lahki selitvi iz centra Kranja na
hrastniški hrib ni bilo, kako bi rekla …
ni bilo lahko obdobje za odraščajoče
dekle. Ne rečem, da obžalujem kaj, v
življenju človek marsikaj doživi. Danes
to jemljem kot neprecenljivo izkušnjo,
takrat pa mi ni bilo ravno najlažje.

Po svetu hodim z odprtimi očmi
Pogovor s Tino Moljk,
direktorico Kulturno rekreacijskega centra
Kulturno-rekreacijski center je bil
ustanovljen leta 1979 kot delovna
organizacija posebnega družbenega
pomena. Javni zavod, kot ga poznamo danes, pa je bil z odlokom občinskega sveta ustanovljen leta 1996.
No, saj so kulturo in šport v Hrastniku seveda negovali in razvijali tudi
prej, le v drugih oblikah, ustreznih
času in prostoru.
Prosti čas, šport in kultura so
pomemben del življenja. Si zmorete
predstavljati življenje, ne da bi si lahko odpočili od dela? Vsak med nami
potrebuje polnjenje baterij. Nekateri
z rekreacijo, nekatere bolj privlači
gledališče, glasba ali druge oblike
Kaj ima večji odziv – športne ali kulturne prireditve?
Povsem odvisno, za kakšno prireditev
gre. Nekateri so strastni navijači, drugi
zagreti rekreativni športniki, nekateri so
redni obiskovalci kulturnih prireditev,
se pa najdejo tudi takšni, ki z veseljem obiščejo tako športne kot kulturne
prireditve.
KRC sicer spada pod kulturo, moram pa
čisto odkrito povedati, da ima v Hrastniku šport močnejšo tradicijo. Veliko je
možnosti za šport, imamo namreč 4
res močne športne objekte in kar nekaj manjših, kar je za kraj s skoraj 10
tisoč prebivalci izjemen nadstandard.
Povsem suvereno si upam tudi trditi, da
objekte dobro vzdržujemo, kar ni ravno
lahka naloga.
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Si zato, ker veš, kaj vse mesto lahko nudi, tako aktivna v Hrastniku?

kulture, neredki združijo oboje.
Čeprav imajo med poslovnimi nalogami med drugim tudi vzdrževanje objektov in opreme, kvalitetno
nudenje uslug in storitev, vodenje
finančno-knjigovodskih opravil za
Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik,
Zvezo kulturnih društev Hrastnik,
Športno zvezo Hrastnik in Občinsko
zvezo prijateljev mladine Hrastnik,
je organizacija različnih kulturnih,
športnih in komercialnih prireditev
tista primarna naloga, s katero ljudem v različnih življenjskih obdobjih
želijo ponuditi različne aktivnosti, ki
bodo zagotavljale njihov osebni razvoj, sprostitev in zadovoljstvo vsakdana.

S Tino, direktorico KRC, ki ji teče že
drugi mandat, sva se pogovarjali
le nekaj dni pred tiskom revije. Na
mizi je že imela program za december, ko v okviru zavoda, ki ga vodi,
organizirajo in izpeljejo tudi največ
prireditev v letu. In program je res
bogat! Le prelistajte revijo in ne zavrzite je – naj vam služi kot spored
za vse prireditve, ki bodo popestrile
najbolj prazničen čas v letu.

Ko nisem imela še nič opraviti z vodenjem KRC, sem nekoč z vodstvom plavalne zveze obiskala hrastniški bazen.
Nikoli ne bom pozabila reakcije, saj kar
niso mogli verjeti, da imamo takšen bazen, čistočo, razmere. In še danes smo
med najbolj zglednimi bazeni v Sloveniji, kar se tiče razmer in čistoče.

bil med boljšimi tudi na državnem nivoju. Tina ima več medalj z republiških in
državnih tekmovanj, vendar pravi, da so
ji treningi bolj kot uspehe dali disciplino,
red in izkušnjo, da s trdim delom lahko
žanješ rezultate.

Veliko jih ne ve, da je bila Tina v mladosti
odlična plavalka. Rojena je bila v Kranju,
mestu, od koder prihaja njena mami. »Ata
pa je hrastniške gore list,« se nasmeje. V
Kranju je bil eden boljših klubov, tedaj še
v Jugoslaviji in pogoji za ta šport so bili
odlični. Trenirati je začela v prvem razredu
OŠ, zato je obiskovala t. i. plavalni razred.
Urnik so imeli namreč prilagojen treningom, ki jih je bilo kaj hitro kar 8- do 9-krat
na teden, čez vikend pa tekmovanja. Veljalo je, da če si bil med boljšimi v klubu, si

Pogovor je tekel sproščeno in zelo
spontano, saj sva hitro preskakovali
teme. Kako v kratek pogovor vplesti vse, kar Tina in drugi zaposleni na
KRC počnejo, je namreč svojevrsten
izziv.

No, in ker sem videla res veliko bazenov, imela res dobre pogoje za trening,
saj smo s klubom hodili na priprave
v Split, pa na smučanje v Avstrijo in
podobno, lahko res zatrdim, da ima
Hrastnik odličen bazen. Pravi biser je!
Zakaj si prenehala s plavanjem?
Splet naključij. V Kranju bi se morali
preseliti v blok, pa je padla odločitev o
selitvi v Hrastnik. Zadnji razred OŠ sem
sicer obiskovala v Trbovljah, saj sem
tam lahko trenirala plavanje v klubu Ru-
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Ja, po vsej verjetnosti. V Kranju – no, v
večjih mestih, ima človek res ogromno
možnosti kakovostnega in raznolikega
preživljanja prostega časa. Verjamem
pa, da če je volja, je tudi pot. Veliko
se da narediti z vztrajnostjo, delom in
pozitivnim odnosom! Zato nisem nikoli sprejela stavka – pri nas pa tega ne
moremo. Preprosto ne verjamem v to.
Moram pa povedati, da se sedaj, po 6
letih, odkar vodim KRC, počasi odpira.
Dosegamo večji odziv na prireditvah,
širimo dejavnosti in ne boš verjela – v
zadnje pol leta k meni pristopajo ljudje
in pohvalijo! Tako količino kot kakovost
prireditev. Čudovit občutek, res. In še
to naj povem, v Hrastnik prihaja vse več
obiskovalcev iz drugih delov Slovenije.
Moram reči, čeprav z malce grenkobe,
da je domačinov na prireditvah kar velikokrat celo manj kot ostalih gostov.
Narobe svet, kajne?!
Tini se vidi, da je zdaj že utečena v delo.
Ko govori o delu, aktivnostih in programih, človek začuti strast in ljubezen do vsega, v kar je vpeta. Ne bo prav nič narobe,
če odkrito povem, da je pred nastopom
funkcije marsikdo z zadržkom dejal, da je
pa ja premlada. In brez izkušenj. Da ne
bo zmogla.
Kup nesmislov! Na kratko, za vmes –
študirala je ekonomijo, že med študijem
delala v borzni hiši v Ljubljani. Kmalu je
postala borzna posrednica, potem vodja
obračunskega oddelka in referentka za
preprečevanje pranja denarja. Obenem
je vodila družinsko podjetje, bila računovodja, tudi natakarica, kasneje je postala
finančnica v moževem podjetju. Vmes je
vseskozi ostala povezana s plavanjem,
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v Hrastniku je ustanovila Šolo športa,
skupaj s Plavalno zvezo Slovenije je v
Hrastniku in Laškem uvedla plavanje dojenčkov in malčkov … Potem pa je prišla
priložnost, da vstopi v svet KRC.
Tina, kaj vse ste na KRC pripravili
za december, mesec, ko se verjetno odvije največ prireditev? Popravi me, če se motim.
»Imaš kar prav. Največ jih je, ja. Ni
pogosto, da sta šport in kultura pod
eno streho, ampak nekaj nas pa je v
Sloveniji. Radeče, Vransko, Izola, Sevnica, Žalec … Verjetno še kdo, ampak
veliko več pa tudi ne, da bi združevali šport in kulturo. Smo manjši kraj,
združevanje je povezano z denarjem.
Moramo pa v takšnih zavodih delovati
veliko bolj fleksibilno, da vse speljemo.
Decembra bomo tako skoraj vsak dan
nekje prisotni kot organizator ali soorganizator. Najbolj bi izpostavila praznični 26. december, ko bodo popoldne
v Pravljični deželi potekale prireditve za
otroke, zvečer pa bo v športni dvorani
zabavno z Modrijani, Murni in Fossily
bandom. Vstop bo prost in tako res vabim vse občanke in občane, da pridejo,
se družijo, zabavajo in plešejo. Na voljo bo tudi gostinska ponudba, tako da
iskreno upam, da bo to dan za druženje in veselje! 30. decembra bo silvestrovanje za otroke, v novo leto pa bomo
vstopili s Čuki. Koncept silvestrovanja
smo letos postavili malce drugače, saj
bi radi omogočili dostopno zabavo, a ne
na račun kvalitete. Tako bomo povsem
fleksibilni glede gostinske ponudbe, lahko boste prišli samo na krajšo zabavo ali novoletno voščilo … Podrobno
preberite program, res vam ne bo žal.
Skupaj z zaposlenimi na KRC smo se
res osredotočili na to, da je kvaliteta
dostopna in vrnemo prireditvam sijaj,
ki si ga zaslužijo.

potrdimo na začetku leta, bi pa v 2017
in tudi naprej želeli speljati kakšen večji
koncert, muzikal, nekaj večjega – vendar … denar je sveta vladar. V Hrastniku nas kljub res veliko objektov za večje zadeve omejuje prostor. V športni
dvorani je prostora za nekje med 600
do 800 oseb. Za te večje zadeve pa je
skoraj pri vseh pogoj, da se izvedejo
za vsaj 1000 obiskovalcev in navzgor.
Tega pa prostorsko ne zmoremo, predvsem pa ne iz varnostnega vidika, kar je
zelo pomembno in glede varnosti obiskovalcev pač ne gre popuščati! Tudi
delavski dom ima omejitve kapacitet na
približno 220 ljudi, večje produkcije pa
so preprosto predrage za manjše število. Tako da bomo brez sponzorjev in
donatorjev težko izpeljali kaj res velikega – ne bomo pa vrgli puške v koruzo!
Kako na KRC ocenjujete kulturni
in športni utrip v sedanjem času,
se gospodarska, finančna kriza še
pozna?
Še vedno. Ljudje so, četudi niso izgubili dohodkov, recimo, postali veliko
bolj racionalni, kam vlagajo denar. Če
sploh kam. Zato zelo pazimo na datumsko razporeditev prireditev. Če je
vsega preveč naenkrat, ne bo obiska.
Vsak razmisli, ali si lahko privošči več
aktivnosti. Pa tukaj res želim poudariti, da ne gre za zaslužek zavoda. Mi si
res želimo, da vse prireditve dosežejo
čim širši krog in da so hkrati tudi finančno dosegljive. Ne moremo se enačiti
z večjim mestom, upam pa si trditi, da
je prireditev res veliko, ponudba bogata in tudi z veliko povsem brezplačnimi
dogodki tudi dosegljiva. Samo od doma
je treba iti.

Nam lahko v glavnih obrisih prikažeš načrte delovanja KRC v prihodnjem letu – saj vemo, da zajema delovanje od prireditev do
glasbe in razstavne dejavnosti pa
do športnih aktivnosti?
Vsako leto pripravljamo program dela
za naslednje leto. Nekaj dejavnosti in
prireditev je že utečenih, vendar pa
vsako leto kaj na novo dodamo. Načrt
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Zakaj so danes še pomembne aktivnosti, ki jih izvaja KRC?
Seveda so pomembne, ne glede na
obdobje, čas in razmere. Tako šport
kot kultura. Poleg službenih, šolskih,
družinskih in še kakšnih obveznosti
nujno potrebujemo kvalitetno preživet prosti čas. Hobi, zabava, rekreacija,
branje in še kaj so zelo, zelo pomembne aktivnosti! Ob današnjem tempu
dela ter obveznostih tudi strokovnjaki
vse bolj opozarjajo, da moramo v svoj
urnik vpeti dejavnosti, ki nas veselijo. Da
se sprostimo, počnemo, kar nas veseli,
si privoščimo nekaj za dušo. Življenje je
zahtevno in odklop je nujno potreben.
Na KRC poskušamo res skrbeti za najširši možni nabor te aktivnosti. V letih,
ko sem začela, sem res velikokrat slišala
očitek, da se nič ne dogaja, da nič ni na
voljo, skratka – nič ni. Mi pa smo se tako
trudili, da imamo aktivnosti za otroke,
zaposlene, upokojence, invalide, športnike, za kulturo … Letos pa, kot da se je
zgodil nek preskok, nekaj se je obrnilo.
Opažamo več ljudi na prireditvah, dobivamo odzive, da delamo dobro in to
nam res največ pomeni! To nam daje
zagon za naprej pa tudi malo zadoščenja, da je trud, ki ga vlagamo, poplačan.
Odzivi prihajajo tudi iz sosednjih občin.
Ljudje imajo lažji pregled nad tem,
kaj se kje dogaja in super je, da ravno
Hrastnik izstopa tako po številu kot po
kakovosti prireditev.
Kako je z obiskanostjo prireditev?
Kakšni so trendi, kaj opažate?
So prireditve, kjer se ni treba bati majhnega obiska (Veter v laseh, Plavalni dan,
gledališke komedije za izven, Želodkov
festival, koncert Steklarske godbe….) in
so prireditve, kjer vanje vložimo veliko
napora, pa bi si želeli večjega obiska
(abonmaji, razstave, festival Rdeči reviji
…).
Odlično gre Šoli plavanja. Vanjo je vključenih več kot 100 otrok iz celega
Zasavja – od Litije do Sevnice, žal pa je
najmanj domačinov. Porast opažamo
tudi pri Šoli športa, tudi ponudba praznovanja rojstnih dni je zasedena praktično vsak vikend.
Veseli nas, da smo v gledališče vključili
več mladine, pa tudi otroški gledališ-
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ki abonma je spet zelo dobro sprejet.
Čeprav bom tukaj odkrita in malce
kritična – v kulturo se premalo vlaga
od vrtca dalje. Naš abonma za otroke
je lepo zaseden, pogrešam pa to v sklopu institucij. Pogovori so bili, ampak
… Samo pobude, želje in organizacija
z naše strani ni dovolj. Ta del je treba po mojem mnenju privzgojiti širše,
otrokom je potrebno pokazati vrednost
kulture. Smo majhen narod in kultura
je močan povezovalni ter ohranitveni
element!
Pohvaliti pa moram najino generacijo.
Prebuja se, ta t. i. srednja generacija, čedalje bolj je odprta. Na kulturne
prireditve vleče ta generacija notri in
upam, da tako vzgajajo tudi otroke.
Morda pa bomo skupaj premaknili, da
bo več kulture tudi v vrtcu in šoli kot
redna aktivnost. Pogrešam pa dijake
in študente na naših prireditvah. To
sicer pokriva MCH, tako da upam, da so
tam. Verjetno pa iz mest, kjer študirajo,
domov prihajajo bolj počivat in cunje
oprat (smeh).
Ta mandat se ti zaključi leta 2020.
Kako si predstavljaš delovanje KRC
v prihodnje?
Mislim, da so smernice že tako postavljene. Treba pa se je nenehno prilagajati, spremljati trende, poskrbeti za čim
širši krog aktivnosti, ne vem pa, kaj bo
aktualno leta 2020. Že pri telovadbi so
trendi vsako leto drugačni. Vsekakor
želimo peljati razvoj naprej, ne zaspati. Ne moreš pa narediti načrta, ki je
zabetoniran. Vsaka stvar pa potrebuje
svoj čas. So muhe enodnevnice in so
bolj stalne zadeve.
Koliko je zaposlenih v KRC?
Trenutno 18, 2 osebi sta zaposleni preko javnih del. Imamo pa seveda tudi
zunanje sodelavce, recimo vaditelje
plavanja, pa animatorje za praznovanje
rojstnih dni … Majhen zavod smo, a z
velikim obsegom dela. Že če izostane
ena sama oseba, se nam to izjemno
pozna – prireditve pa ne smejo izostati
ali pa jim pasti kvaliteta. Veš, zaposleni
delajo tudi takrat, ko se ostali pridejo
zabavat – torej prej, med in potem. Pripravijo vse potrebno, so pristoni med

dogodkom in kar mnogi pozabijo, vse je
potrebno vedno pospraviti. Naša dogajanja potekajo skozi cel dan, neredko
do poznega večera, med vikendi in
prazniki. Zato je prav, da jih pohvalimo.
Ne rečem, da ni prostora za izboljšave,
toda kot vodja resnično opazim njihov
trud, delo in zavzetost.
Kaj bi si želela za prihodnje za področje delovanja KRC, če bi imela
čarobno palčko?
V trenutku ti vem povedati. Zamahnila
bi in vsi objekti, ki spadajo pod KRC, bi
bili novi (smeh). Kar bi pomenilo, da ne
bi vsako jutro imela na mizi seznama,
kaj vse je za popraviti. To vzdrževanje
je skoraj kot boj z mlini na veter (smeh).
Kaj najbolj ceniš pri delu?
Pripadnost. Vestnost. Sodelovanje. Delaj dobro. Kot je treba. Korektno in do
konca. Polovičarstvo in izgovori so nekaj, na kar se ne odzovem najbolje. Tudi
na vprašanje, zakaj jaz in zakaj ne nekdo drug, moj odgovor ni ravno razumevajoč. Želim, da oseba razume, da sem
to delo zaupala njej zato, ker zaupam in
verjamem, da bo delo dobro opravila,
da bo narejeno v roku in dobro. Pri delu
in nalogah gre za zaupanje, gre za to,
da tej osebi verjamem, tako vanjo kot
v njene sposobnosti. Prelaganje na nekoga drugega je zame res slab izgovor.
In to tako pri delu, kot tudi zasebno. Ne
maram primerjav s slabšimi kot izgovor
in lepšanje svojega (ne)uspeha.
Kaj pa si želiš, da bi sodelavke in
sodelavci bolje razumeli o tebi?
Po približno 6 letih me že kar dobro
poznajo. Menim tudi, da se dobro
razumemo. Verjamem, da razumejo, ko delim nasvete, zakaj je treba še
kaj dodatno postoriti in kaj se od njih
pričakuje. Mogoče pa bi si želela, da še
razumejo, da sem odprta za mnenja in
predloge in pripombe ter da res močno cenim samoiniciativno. Vem, da v
veliki meri to vse tudi vedo. Je pa tako v
službi kot doma pač potrebno veliko in
nenehno komunicirati. Odkrito in odprto. Največ težav je takrat, ko se pojavijo
domneve in predvidevanja, ki pa jih nihče ne pove na glas.
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• Selitev iz Kranja jo je oblikovala v
močno osebo, saj se v Hrastniku od
začetka ni najbolje znašla. Hkrati pa
je izgubila tudi občutek domačnosti
v Kranju, saj je s sestro tja še vedno
odhajala na poletne počitnice, ki pa
niso bile popolnoma brezskrbne.
Hitro so ju vrstniki namreč pričeli
gledati kot manjvredni, iz ‘’črnega
Zasavja’’ in tako je bila kar dolgo
brez pravega občutka pripadnosti
ter domačega okolja.
• Končala je srednjo kemijsko šolo,
bila sprejeta tako na fakulteto za
farmacijo kot tudi za ekonomijo.
Odločila se je za slednjo. Zakaj točno, pravi, še danes natančno ne ve.
• Ljubezen dela čudeže. Zaradi
zgoraj naštetega si je želela živeti drugje, ni videla prihodnosti v
Hrastniku. Toda dom je tam, kjer je
srce – in to je ostalo v Hrastniku.
• Usklajevanje družinskih obveznosti in vodenjem javnega zavoda
poteka pri njih verjetno malce
drugače kot pri večini običajnih
družin. Njihova šteje kar 6 članov.
Z Urbanom imata 4 otroke in kot
pravi Tina, je zdaj, ko so vsi že iz najnežnejših otroških let, malce lažje.
So dobro utečeni. »Imam srečo, da
mi moja starša velikokrat priskočita na pomoč in še danes večkrat
tedensko vsi skupaj obiskujemo
‘’hotel mama’’, kjer dobimo odlično
domače kosilo. To je tako velika in
neprecenljiva pomoč, ki jo razume
vsak zaposlen starš, za kar sem res
izjemno hvaležna. Vsi smo, no. Prav
tako sem hvaležna in ponosna, da
imava precej samostojne otroke,
ki so uspešni, zdravi in aktivni.

Res drži, da je Tina energična.
Lahko dodam, da je tudi prijetna in prijazna sogovornica. Topla, a odločna. Iz nje še posebej,
ko govori o družini, veje ponos,
oči pa se svetijo kot novoletne
jelka. Vodi zavod, katerega delo
si občanke in občani z lahkoto
vzamemo pod drobnogled in ga
kritiziramo. Ker so naredili nekaj, kar nam ni všeč. Pa tudi če
je bilo všeč več sto drugim. Ker
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Kljub polnemu urniku pa razen
pomoči mame za ‘’a la cart kosila’’
nimam zunanje pomoči, tako da
gospodinjska opravila počakajo
na pozno večerno ali zelo zgodnjo
jutranjo uro. In tega ob 6 članih ni
malo – vendar se vse da, če se hoče,
čeprav opažam, da sem z leti hitreje
utrujena.«
• Ker je izjemno energična, je
lahko opravljala službo, pomagala
staršem doma ter vodila svoj s. p.
Pri 4 majhnih otrocih pa kariero
daš na stran. Kljub temu je, ko so
bili otroci majhni, ravno v tistem
času ustanovila Šolo plavanja, ki
je danes prepoznana kot primer
dobre prakse in jo zunanje institucije prepoznavajo, kopirajo in celo
nagrajujejo.
• Narejene ima pedagoško-andragoške izpite in si je določeno
obdobje želela kariere v šolstvu. Po
razgovoru za delo ni bila sprejeta
na delovno mesto v šolstvu zaradi,
pazite, preveč otrok doma. Ker da
to ni ravno najbolj združljivo z delom na šoli. Kam je šla na razgovor,
ne bomo zapisali.
• Po svetu povsod hodi z odprtimi
očmi. Gleda, opazuje, razmišlja,
kako to prenesti v ponudbo KRC,
tudi finančno se je potrebno opredeliti. Rada gre ven, vse prireditve
pa kombinira z družino. Torej – rada
gre tja, kamor ji uspe zvleči vsaj še
enega družinskega člana.
• Za sanjarjenje nima časa, se ji pa
zgodi, da se zaloti v razmišljanju,
kako bi bilo imeti cel dan samo in
zgolj zase, od jutranje kave v miru
naprej. Ne da razmišlja, kaj se z

hitreje vidimo plevel med tlakovci, kot ga je tisti dan kakšen
zaposleni na KRC. Ker zmotno
menimo, da sta šport in kultura
nekaj lahkotnega ter predvsem
nekaj, kar ne zahteva truda.
Tako Tina kot zaposleni na KRC
seveda priznavajo, da je prostor
za napredek. Na nas vseh pa je,
da trud in delo nagradimo tako,
da obiščemo prireditve, gle-

drugimi dogaja. Za zdaj ji izvedba
še ni uspela – v večji meri predvsem
zaradi tega, ker je (pre)stroga do
sebe.
• Občutek varnosti ji daje to, da
stvari tečejo po načrtu. Pa tudi to,
da ve, na koga se lahko zanese. Ter
da so vibracije v družini (in družbi)
pozitivne.
• Odločitev, za katero je vesela, da
jo je sprejela: da je pred 12 leti kljub
ugovarjanju nekaterih, da Hrastnik
nima plavalne tradicije, ustanovila
Šolo plavanja in s tem plavanje ponovno vključila ne samo v Hrastnik,
temveč tudi v svoje življenje, saj jo
izpopolnjuje in nadgrajuje.
• Trmo, ki je njena šibka točka,
je spremenila v vztrajnost, kar
ji omogoča, da zadeve spelje do
konca.
• Česa se je pred kratkim naučila?
»Da mame gledamo na stvari z
glavo, hčerke pa s srcem… Jaz sem
tako mama kot hči (smeh). Predstava Sladoled, ki bo v Hrastniku na
sporedu 20. januarja 2017, govori
o tem, da potrebuješ izkušnje, da
lahko nekatere stvari v življenju
dojameš. Upam, da se bom še imela
priložnost česa naučiti.«
• Skrita želja? Preteči maraton.
Ponovno osvojiti Triglav. Imeti več
časa za potovanje z možem ter po
svetu oditi z avtodomom. Postati
takšna babica, kot je moja mami –
biti otrokom ter vnukom vedno na
voljo, hkrati pa ne v napoto.
• Je podpredsednica Nogometnega
kluba Hrastnik.

dališče, koncerte, razstave, navijamo, se rekreiramo in koristimo vse, kar nam je omogočeno
ter ponujeno. In končno opustimo misel, da je sosedova trava
bolj zelena. Z le nekaj kliki boste
hitro ugotovili, da se mnogi
ozirajo na našo zeleno travo!

Mojca Lavrič
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Uroš Razpotnik: »Na vajah sem tečen,
ampak na koncu se vidi rezultat!«
Uroš Razpotnik je odličen klarinetist, ki pri svojih petindvajsetih
že dve leti uspešno vodi Rudarsko
godbo Hrastnik in je najmlajši dirigent v zgodovini rudarske godbe.

Kdaj si se začel ukvarjati z glasbo
– mi lahko opišeš na kratko svojo
glasbeno pot?
Z glasbo sem se začel ukvarjati pri devetih letih. Želel sem si igrati nek instrument, ampak nisem vedel katerega. Najprej sem hotel igrati bobne, pa doma
niso bili najbolj navdušeni. Potem sem
želel trobento, pa je brat rekel, da je
to preglasen instrument. Nato sem
razmišljal o harmoniki, a oče ni želel,
da bi igral isti instrument kot on. Na
sploh se je bal, ko sem se želel vpisati v glasbeno šolo, da me bo čez nekaj
časa minilo. Na koncu mi je predlagal
klarinet. Sam sploh nisem vedel, kaj to
je in sem se vpisal čisto »na blef«. Po
končani nižji glasbeni šoli sem se vpisal
v umetniško gimnazijo v Ljubljani. In
nato sem glasbeno pot nadaljeval na
akademiji.
V času študija si bil pol leta tudi v
Švici? Kaj si pridobil v tem času?
To je bila Erazmus izmenjava. Tam sem
imel ogromno časa, da sem lahko vadil,
imel sem zelo dobrega profesorja. Profesor na ljubljanski akademiji Jože Kotar
je bil odličen, od profesorja Paola Beltraminija v Švici pa sem dobil še nekaj
več. Bolj abstraktno razmišljanje, odprla se mi je neka nova širina, nov pogled
na glasbo. Ko greš na izmenjavo, nimaš
veliko predmetov, zato sem imel dovolj
časa za vajo in sem v pol leta naredil
več kot prej v treh letih. Izjemna izkušnja. Spoznaš tudi novo kulturo, prijatelje, tako da pridobiš osebnostno in na
profesionalnem izobraževanju.
Kako ti je pomagalo znanje, ki si ga
pridobil v Glasbeni šoli Hrastnik v
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Svojo glasbeno pot je začel v Glasbeni šoli Hrastnik. Tam ga je klarinet tako navdušil, da je po končani
umetniški gimnaziji šolanje nadaljeval na Akademiji za glasbo, kjer

je diplomiral s summa cum laude
– s posebno pohvalo kot eden
izmed najboljših v letniku.

Poučuješ v Glasbeni šoli Zagorje,
kakšna je razlika med individualnim poučevanjem in vodenjem
godbe?

nadaljnjem izobraževanju?

Individualno že sama beseda pove, da
je učenje »ena na ena«, kar pomeni, da
si lahko za vsakega vzamem ogromno
časa in z njim izboljšujem ton, tehniko,
se pogovorim še kakšne osebne stvari
in s tem skrbim, da otroci rastejo tudi
na osebni ravni. Pri godbi je pa problem, da člani niso samo mladi. Sestavljajo jo otroci stari deset let, najstniki, ki
so v puberteti, potem so odrasli, ki so
zelo dojemljivi in z njimi se da komunicirati. Potem so pa tisti nad sedemdeset, kjer se pa pojavlja že čisto banalni
problem, da te do zadnje vrste sploh
ne slišijo in se moraš dreti. Pri vseh teh
hormonih na kupu je včasih problem že

Sam sem v šestih letih v
glasbeni šoli zamenjal štiri učitelje, kar je bil po eni
strani problem, po drugi pa
mogoče celo dobra stvar.
Za otroka je zelo stresno, če
ves čas menja profesorje,
sploh na individualni ravni,
ko se z učiteljem res zbližaš,
mu zaupaš. Zato je bilo dejstvo, da sem skoraj vsako
leto menjal učitelje, zelo
neprijetno. Hkrati pa sem od
vsakega nekaj pridobil. Vsak
mi je dal en svoj sistem, mi
pokazal nekaj novega. Od
vsakega sem nekaj absorbiral in spravil v lepo celoto,
ki mi je potem koristila za
naprej. Zato lahko rečem, da
sem pridobil dobro znanje in
podlago za srednjo šolo.
Že zelo mlad si postal dirigent rudarske godbe. Je to velik
izziv?
Velik! Še preden sem postal uradni dirigent, sem vodil sekcijske vaje, včasih
sem nadomeščal dirigenta. Od vseh dirigentov, ki sem jih gledal, ne samo pri
godbi, sem se učil že preko opazovanja. Pri dirigiranju gre za občutek – ali ga
imaš ali pa ne. In če ga imaš, se tudi zelo
hitro učiš in absorbiraš stvari. In vedno,
ko sem jih gledal, sem razmišljal, kako
bi pa to sam boljše naredil in kako bi to
pri meni izpadlo. Imel sem svoje ideje,
ki so nekje zadaj čakale, da pridejo na
plano. Ko se je ponudila priložnost oz.
ko so me izbrali za dirigenta, sem bil ve-

dobro odigrati. To pa je včasih težko
uskladiti s publiko, kajti mi imamo zelo
zahtevno publiko. Takoj ko je nekaj preveč umetniško, klasično, se bo začela
pritoževati, da ni bilo dovolj zabavno.
Zato ves čas iščem kompromis med
tem, da bodo godbeniki tehnično napredovali in da bo publika zadovoljna.
Na vajah sem kar tečen, ampak na koncu se vidi rezultat.

sama disciplina, skupaj držati in delati
kvalitetno, je pa izziv. Težko bi rekel, kaj
je težje, vse ima svoje čare.
Se ti zdi da se dovolj mladih ukvarja z glasbo, igra instrumente, hodi v
glasbeno šole?
Z glasbo se ukvarja ogromno mladih,
kar se pa obiska glasbene šole tiče, je
pa druga stvar, ker ni pogojeno, da se
samo tisti, ki hodi v glasbeno šolo, ukvarja z glasbo. Mislim, da jih hodi dovolj,
čeprav bi si vsi želeli še več obiska.
Poleg vseh obveznosti nastopaš
tudi solistično? Kako še ohranjaš
vez s klarinetom?
Ohranjam jo ves čas, tako da občasno sodelujem pri različnih projektih. Z
ženo Tjašo rada sodelujeva na raznih
kulturnih prireditvah. Nekako je kar kriza, kajti ko končaš faks, se ti možnost
odra precej zmanjša. Prej skrbijo, da
nastopaš na tedenski ravni, potem pa si
moraš sam izboriti mesto na odru. Da
lahko nastopaš, se je treba truditi. Ampak menim, da če si pedagog, učitelj,
moraš biti tudi instrumentalist in nastopati.

Imate z godbo v decembru kakšne
velike koncerte?
Poleg vseh promenadnih koncertov, ki
se dogajajo že na tedenski ravni, vsako leto pripravimo dva večja koncerta
– junijskega in decembrskega. Tokratni
novoletni bo 18. decembra v športni
dvorani Hrastnik. Pripravili smo zanimiv
program, ki ga bodo popestrili gosti ter
presenečenje, ki naj ostane še skrivnost. Veseli bomo obiska, da bomo lahko pokazali, kaj novega smo se naučili.
Ni lepšega kot to, da dobiš trud povrnjen z obiskom publike.
Kakšni so pa tvoji načrti za prihodnost?
Velik del študija sem poleg klarineta
posvetil tudi zborovskemu petju, rad bi
to še naprej gojil in sodeloval pri kakšnem zboru oz. mogoče celo kakšnega
vodil. Kar se pa solistične kariere tiče,
se imava s Tjašo namen malo bolj resno lotiti kakšnega projekta, koncertirati
tudi po tujini, posneti zgoščenko, saj
sta klarinet in klavir odlična kombinacija, zato je to priložnost, da narediva kaj
dobrega.
Ajda Kopušar

sel, da bom lahko te ideje uresničil. Po
tem, ko sem enkrat prevzel to pozicijo,
so se pa pojavili problemi, kako pripraviti koncert, kako pridobiti finance, kako
sestaviti program, obvladati hormone
godbenikov, ki so stari od sedem do
sedemdeset let in se med seboj res
razlikujejo. Zato je velik izziv držati skupaj takšno skupino.
Si uvedel kakšne spremembe, ko si
postal vodja?
Ja, veliko bolj se matrajo (smeh). Ko
sem prevzel, so bili »malo zaspani« in
sedaj bi rad postopoma nivo dvignil,
zato jim dajem skladbe, ki so tehnično
bolj zahtevne, ampak se jih vseeno da
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Islandija v Hrastniku

Ana Kovač iz Hrastnika je že nekaj let članica
Foto kluba Hrastnik in doslej smo lahko njene fotografije občudovali v zdravstvenem domu, knjižnici Antona Sovreta ter na skupinski razstavi v
delavskem domu. Tokrat je razstavila fotografije z Islandije, nad katero je navdušena, v prostorih RCR pri trgovini Spar. V deželi vikingov se je
mudila od junija 2013, do junija 2014.
»Prijavila sem se v projekt EVS (European Voluntary Service), ki je v mojem primeru zajemal
delo s starejšimi občani Reykjavika,« je povedala.
»Kakšno popoldne sem pomagala tudi v presni
restavraciji Gló (Glow) ali pa potovala na znane in
manj znane konce te lepe in skrivnostne dežele.«
Fotografska razstava bo na ogled vse do 30. marca 2017.
F.M.

Mladi glasbeniki v Gorah
Planinska koča v Gorah se je
od srede, 16. novembra, do torka, 22.
novembra, spremenila v mednarodno glasbeno šolo. Udeleženci so se že
prvi dan razdelili v glasbene skupine in
izbrali pesmi, ki jih bodo vadili za zaključni koncert. 26 udeležencev je prišlo
na mednarodno izmenjavo najstnikov
iz Latvije, Estonije, Hrvaške in Slovenije.
»Mednarodni glasbeni projekt Let’s
Sound Together se je rodil marca 2016,
ko so estonski dijaki dobili idejo, da bi
povezali različne slovansko govoreče
države preko glasbenega udejstvovanja,« je povedal vodja projekta Luka
Lavrin, ki je nastanitev, prevoze v Slo-

veniji, inštrumente, glasbene vaje, koncert..., organiziral s pomočjo Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Glasbena
šola Zagorje pa je pomagala z nekaterimi instrumenti. »Namen tega projekta
je bilo spoznavanje različnih kultur ter
razvijanje strpnosti do njih. Poleg zaključnega koncerta na šoli Ivana Skvarča
so dijaki usvojili novo znanje o razpisih
za evropske projekte, dobili širši vpogled v migrantsko problematiko in poskusili napisati svoj projekt.« Program
je bil financiran s strani programa Erasmus+.
Dan pred koncertom so se udeleženci
odpravili v Ljubljano, kjer so mimoidoče

na Prešernovem trgu razveselili
s 45-minutnim »street-jamom«.
»Zelo pridni so bili,« je povedala
oskrbnica doma Branka Jovičič.
»Po vseh prostorih so vadili od jutra
večera in ko so odšli, je bila tišina zelo
boleča … «
Zadovoljni so bili tudi mladi glasbeniki, saj jih je navdušila lepa okolica,
dobra hrana, prijaznost ljudi in nova
prijateljstva. Hrvaška dijaka pa sta dejala: »Hvaležni smo, da se je ta projekt
izvedel in navdušeni smo nad odlično
organizacijo. Zaradi takšnih projektov
imava upanje, da se bodo odnosi med
Hrvaško in Slovenijo še izboljšali in utrdili.«
Fanči Moljk
Fotografija: Luka Lavrin

Razstava industrijske
dediščine Hrastnika
Društvo ŠULA itd, so. p. (društvo za
izobraževanje, turizem in dediščino) vse občane Hrastnika vljudno
vabi na razstavo industrijske dediščine našega kraja, ki bo na ogled
postavljena od 9. do 14. januarja
2017. Na tematskem večeru bomo
pogledali, kako je rudnik vplival na
razvoj zgornjega dela Hrastnika in
kje so nastala nova naselja, ko je
kolonija postala premajhna za vse
prebivalce.

Še vedno prosimo vse, ki imate kakšno fotografijo dokument ali zgodbo, ki bi jih želeli deliti z nami, kontaktni osebi društva sta Peter Gole
(041 382 874) in Špela Ulaga (040
338 958).
Fotografija je iz rudniškega arhiva.

Društvo ŠULA

Milan Dekleva na zaključku bralne
značke za odrasle
Bralna značka za odrasle v Knjižnici
Antona Sovreta Hrastnik ima navadno
okrog 50 bralcev. Letos jih je sodelovalo 48, končalo pa 36. Preberejo osem
knjig slovenskih in tujih avtorjev. Gost
zaključnega večera pa je vedno avtor, ki
so ga tudi brali v pretekli sezoni.
Tokrat je bil gost Milan Dekleva, ki
je tudi pesnik, dramatik, publicist,
novinar, urednik, skladatelj in glasbenik. V preteklosti pa še igralec rugbya
na primer in član glasbene skupine Salamander.

haiku poezije Mushi mushi (1971),
kako so se znašli njegovi junaki v
zgodovinskih prelomnicah, pomanjkanju sočutja in empatije, moči glasbe,
odnosu do maternega jezika in njegovem pomenu in še marsičem.

vdušil s svojimi pogledi na svet, je na
koncu podelil značkarjem priznanja in
knjigo Moč lažnega – pet kratkih zgodb
izpod peresa priznanih slovenskih
avtorjev, med katerimi je tudi Dekleva.

Milan Dekleva, ki je obiskovalce na-

Fanči Moljk

O letošnjih prebranih knjigah se je z
njim pogovarjala Vesna Žnidar Kadunc.
Zanimalo jo je, kaj je bil vzrok, da se je
lotil pisanja romanov Telo iz črk, roman
o Almi in Benetke, zadnjič. »Prebral sem
dve zanimivi knjigi spominov te izjemne
ženske. Navdušuje me, da je bila zvesta
svojemu srcu in umu. O Trstu, kjer so se
rodili moji starši, pa sem želel ohraniti
košček tega, kar so doživljali.«
Pogovor je tekel tudi o njegovi zbirko
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KULTURA

KULTURA
Mladinski center Hrastnik je bil na letošnje martinovo nabito poln. Razlog
temu je bilo malce nekonvencionalno
praznovanje tega »pivskega« praznika,
saj se je praznovanju žlahtnih spojin
pridružila še umetnost. Poezija in glasba. Na prireditev so bili namreč vabljeni
vsi zasavski pesniki in pesnice, da javno
berejo svojo poezijo in se s tem – nedvomno – deloma razgalijo.
Opogumile so se le pesnice – morda
naključje? Tako so svoje stihe pred več
kot petdesetglavo publiko delile Maša
Mlinarič, Eva Pelemiš, Laura Husar, Eva
Vene, Nika Mlinarič, Aleksandra Angelsky in Tatjana Primc. S svojimi verzi,
subtilno interpretacijo in s svojo mističnostjo so vse pustile globoko sled v
mislih vseh zbranih, s tem pa so dale
veliko materiala za samorefleksijo.
Celoten dogodek sta povezovala gostitelj in gostiteljica večera – Nejc Ašič
ter Ernestina Mešić, ki sta med posameznimi nastopajočimi prav tako brala
svoje pesmi, hkrati pa malce »čebljala« o življenju, o modrostih … Celotna
prireditev je bila tudi glasbeno obarvana. S svojim glasom in z večnimi
melodijami so zbrane razvajali Nika
Špajzer, Gaja Kolenc, Svetlana Garić ter
Žiga Petraš.

Martinovanje s poezijo,
glasbo in vinom
uvertura v nov zasavski festival »Slovenska nota«, katerega idejni vodja je
Nejc Ašič. Festival se bo predvidoma izvedel v avgustu 2017, na njem pa bomo
poskušali najti novo zasavsko glasbeno
zvezdo, ki bo za nagrado prejela avtorsko skladbo. Na omenjenem literarnem
natečaju, katerega rok se izteče 31. 12.
2016, vabimo vse tiste, ki pišete svoje pesmi, da nam pošljete svoje stihe
in tekmujete na natečaju. Strokovna
komisija bo namreč izmed vseh prejetih besedil izbrala tistega najboljšega,
ki bo najbolj primeren za uglasbitev.
Besedilu se bo napisala melodija, celotno skladbo pa bo dobil zmagovalec oz.

Ciril Bec razstavlja v ZD Hrastnik

zmagovalka festivala Slovenska nota.
Skladba bo javnost lahko slišala jeseni
2017. Avtor oz. avtorica tistega besedila, ki bo na literarnem natečaju zmagalo, bo dobil/a avtorski honorar v višini
100 evrov.
S pesniškim dogodkom je Zasavje znova dokazalo, da se lahko tudi pri nas
dogajajo kulturni dogodki. Zbrani so
namreč izrazili ravno to potrebo – da
je tovrstnih prireditev premalo in da so
izredno veseli, da se je dogodek izvedel.
N.A.
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Fotografi
poimenujejo ta dogodek Avtor se
predstavi, z njim pa dajejo možnost, da vsak
njihov član predstavi
svoje fotografsko videnje. »Ciril je zadnje
leto fotografsko zelo
dejaven,« je nadaljeval

Tanšek. »Je član dveh fotografskih združenj, deluje namreč
tudi v okviru Fotografske sekcije KUD
Svoboda Dol pri Hrastniku. Cirila odlikuje potrpežljivost, kar lahko vidimo iz
njegovih raziskovanj – nasadov jablan v
okolici Krškega, ki jih prikazuje v več različnih variacijah. Na tej razstavi se Ciril
predstavlja tudi s posnetki narave v nenavadnih svetlobnih situacijah in kompozicijsko kaotičnimi posnetki detajlov
v dobrem pomenu te besede.«

Fanči Moljk

PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA ŠOLE NA DOLU

Zaradi finančne zahtevnosti projekta
so v pripravljalni fazi potekale številne
aktivnosti s ciljem pridobitve nepovratnih sredstev v čim večjem obsegu.
Mini- strstvo za šolstvo, ki bi projekt
moralo sofinancirati, do leta 2021 nima
predvidenih nobenih investicijskih

Na Marnem sivka
iz Provanse
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sodelujejo tudi gostujoči fotografi ali pa
fotografska društva,« je povedal Simon
Tanšek, tajnik kluba. »Začeli smo pred
33 leti, ko smo praznovali 50-letnico
kluba.«

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Občinski svet
Občine Hrastnik je na novembrski seji
potrdil Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski
program (IP) za projekt rekonstrukcije
in novogradnje podružnične šole na
Dolu. Glede na IP, ki upošteva vsa že
obdelana izhodišča, temelji pa na projektni dokumentaciji, je vrednost projekta ocenjena na 3 milijone 684 tisoč
evrov.

Mladinski center Hrastnik je na koncu
dogodka razglasil nov literarni natečaj
»Nota – besedilo za uglasbitev«, ki je

V petek, 21. oktobra, so člani Foto sekcije KUD Svoboda Dol pri Hrastniku
odprli razstavo v KS Marno o lepotah
Provanse. Fotografije so z njihovega
letošnjega izleta in vsebujejo poleg
nasadov te kraljice dišav še znamenite
stavbe tega področja kot na primer
Trdnjavo Les Baux de Provenc, akvadukt Pont du Gart, ki je povezoval
mesto Nimes z izviri, oddaljenimi 50
kilometrov daleč in seveda slikovite detajle iz narave.

V Zdravstvenem domu
Hrastnik je
razstavljal
Ciril Bec, član Foto kluba Hrastnik. Razstavo so postavili na ogled 20. septembra, na ogled pa je bila do 20. novembra. »Vsako leto pripravimo vsaj eno
razstavo domačega avtorja, večkrat pa

Obiskovalci so v
prostorih Fasilskega društva Marno,
kjer so tudi prostori
KS, poslušali glasbeni program GŠ Hrastnik, potem pa še
nekaj misli Bojana Šibila, predsednika
sekcije, ki se je na koncu zahvalil tudi
sponzorjem, ki so omogočili to razstavo. Jože Velikonja, predsednik KS, je
izrazil veselje, da so se dolski fotografi
odločili, da predstavijo svoje fotografi-

Z ministrstva za okolje
in prostor sporočajo,
da dimnikarske službe
po novem ne bodo več
omejene na območja,
uporabniki pa bodo imeli možnost izbire dimnikarske službe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike
prijaznejše izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene
najvišje dovoljene cene storitev. Ministrstvo bo v kratkem objavilo seznam

sredstev za vlaganja v mrežo osnovnih
šol. Nekaj možnosti se kaže le pri sofinanciranju opreme. Sam projekt je
zasnovan v skladu s trendi na področju
racionalne rabe energije, zato lahko za
novogradnjo severnega trakta pričakujejo subvencijo EKO Sklada, na katerega so oddali prijavo avgusta. V skladu s
predvidevanji bo prenovo ohranjenega
zahodnega krila mogoče prijaviti tudi
na razpis za energetsko sanacijo javnih
stavb.
Občina Hrastnik se bo za projekt obnove šole, ki je nedvomno projekt, ki
se glede na možne nepovratne vire
financiranja s strani države mora po-

razdeliti na več generacij, zadolžila v
načrtovani neto vrednosti 1.800.000
evrov. Trenutna zadolženost občine
predstavlja 70 evrov na prebivalca, po
najetju tega kredita pa bo znašala okvirno 258 evrov na prebivalca, kar je
še vedno precej manj od povprečja.
Povprečna zadolženost na občana v
slovenskih občinah po trenutno dostopnih podatkih znaša 437 evrov na
prebivalca. Z vidika letnih stroškov za
odplačevanje anuitet kredita strošek
občine trenutno znaša 85.000 evrov,
po dokončanju investicije pa bi v letu
2019 znašal 201.790 evrov od 570.000
dovoljenih stroškov po Zakonu o financiranju občin.

NOVOSTI ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

je in končal z upanjem, da to ni njihov
zadnji dogodek na Marnem. Prostor so
dopolnjevali šopki sveže sivke, ki jih je
podarila Damjana Napret iz sosednje
vrtnarije, aranžirala pa Jerica Velikonja.
Fanči Moljk
Foto: Bojan Šibila
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dimnikarskih služb, uporabniki pa bodo
lahko izvajalca za dimnikarske storitve
za obdobje najmanj enega leta izbrali
do 30. junija 2017.
Če ste s storitvijo že zdaj zadovoljni,
vam ni treba storiti ničesar. Če namreč
dimnikarske službe ne boste izbrali, se

šteje, da ste izbrali izvajalca, ki je na dan
31. decembra 2016 opravljal obvezno
državno gospodarsko javno službo na
področju dimnikarstva na vašem območju, seveda pod pogojem, da je ta
izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH)
nadaljuje s pomembnejšimi
deli v sklopu sanacije in urejanja rudniških površin. Med drugim se urejata dva večja cestna
odseka v naši občini. Na cesti od stanovanjskih blokov (Abeceda)- Prapretno
– odcep Retje je zaradi rekonstrukcije
ceste že nameščena popolna zapora.

GOSPODARSTVO

RUDNIK UREJA POMEMBNE CESTNE ODSEKE

Investitor RTH je po zakonu o javnih
naročilih za izvajalca izbral podjetje
AGM Nemec d.o.o. Letos bodo izdelali

kanalizacijske vode, razširitve in oporne
ter podporne konstrukcije. V času
gradnje bo poskrbljeno tudi za varnost
pešcev in šolarjev. Sledilo bo asfaltiranje, ureditev pločnika ter ureditev priključka na predvideno cestno povezavo
Trbovlje-Hrastnik prek Ojstrega. Odsek
od Veličkove ceste do platoja Ojstro je v
fazi projektiranja. Sama fizična izvedba
pa je predvidena v letu 2017.

RTH je izvedel tudi postopek izbire izvajalca in podpisal pogodbo za celotno
traso ceste Dol – Krištandol - Marno, ki
bo rekonstruirana v 3 letih. Letos bo izvajalec del zaradi bližajoče zime izdelal
oporne in podporne konstrukcije na
enem odseku in uredil del makadamskega odseka.

REKONSTRUKCIJA CESTE NA PLESKEM
V novembru se je izvedla rekonstrukcija makadamske ceste v
območju priključevanja na javno
pot na Pleskem. Cesta predstavlja
najbližjo povezavo naselja Plesko
in Prapretno z Občino Trbovlje. Z
ureditvijo dodatnega vkopa se je
izvedla korekcija nivelete ceste. Na
cestišču se je uredilo odvodnjavanje
ter preplastilo z grobim asfaltom v
dolžini 300 m.

Andrej Božič, generalni direktor
Steklarne Hrastnik, je pozdravil vse
navzoče in med drugim dejal: »Takšni
inovativni projekti so možni, ker je v
Steklarni Hrastnik postavljeno okolje, ki
podpira inovativno razmišljanje. Čestit-

S tem so se odpravile tudi številne
težave, ki so prej močno oteževale
uporabo te ceste. Vzdolžni nagib
nivelete ceste je namreč mestoma
presegal 21%, kar je v zimskem času
pomenilo, da je bila cesta zaradi
težavnega in težkega vzdrževanja
neprevozna. Zaradi neurejenega
odvodnjavanja pa so se ob močnem
deževju zaradi meteorne vode na
vozišču pojavljali erozijski jarki.

Občinski svet je na
novembrski seji potrdil Investicijski program projekta Energetska sanacija štirih
objektov Občine Hrastnik. V sklopu
javno-zasebnega partnerstva se bodo
tako v prihodnjem letu energetsko sanirali Osnovna šola v Hrastniku (nekateri dodatni ukrepi, ki niso bili vključeni
v nedavno sanacijo), Zimski bazen,
Športna dvorana Hrastnik in Občinska
stavba.

Steklarna Hrastnik nas kar naprej
razveseljuje s prestižnimi nagradami na državnem pa tudi evropskem
področju. Tokrat pa so se odločili z
največjo stekleno piramido na svetu
potolči svetovni rekord in se vpisati v
Guinnessovo knjigo rekordov. V novi
POP UP trgovini Steklarne Hrastnik
v trgovskem centru BTC v Ljubljani
so se v četrtek, 17. novembra, zbrali
predstavniki steklarne, njihovi poslovni
partnerji, lastnik tovarne Igor Lah,
Vinko Žagar, podžupan Hrastnika, Aleš
Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, veleposlanica Velike Britanije
Sophie Honey, športnika Denis Šketako in Katja Požun, številni novinarji in
drugi.

Steklarna Hrastnik spet
segla po zvezdah

ke ekipi, ki je drzno
idejo zasnovala in
tudi uresničila.«
Piramido, visoko
2,7 metra, težko
8,5 ton, sestavlja
20.000 steklenih
skodelic Puzzle v 3D obliki. Povprečno
pet ljudi jo je gradilo pet dni. Potolkla
bo dosedanji rekord steklene piramide, ki znaša v višino 1,32 metra.

Tudi Damjan Kralj, član uprave BTC,
direktor za trženje in marketing, je bil
vesel tega dosežka. Projekt je namreč rezultat skupnega sodelovanja
Steklarne Hrastnik in družbo BTC
preko kluba Steklarne PBC1860. Ta
je namenjen temu, da mladi z delom
na praktičnih projektih pridobivajo
izkušnje iz prakse. Ivan Vučetič, direktor markentinga in prodaje Steklarne
Hrastnik, je razložil, da piramida še
ni končana, da bo vsak lahko dodal
skodelico s svojim podpisom, mislijo ali
risbo in tako postal del zgodbe.

Po modelu energetskega pogodbeništva se investicija v ukrepe za učinkovito rabo energije poplača iz doseženih
prihrankov pri stroških za energijo. S
strani izvajalca vključuje vrsto potrebnih
ukrepov za učinkovito rabo energije na
naročnikovih objektih - od načrtovanja
in vgradnje novih naprav do financiranja, vodenja in nadzora obratovanja,
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Po sprejemu odloka o javno zasebnem
partnerstvu konec junija 2016 je občina objavila javni razpis za podelitev
koncesije za energetsko sanacijo javnih
objektov v lasti občine. Na razpis je v
razpisnem roku 45 dni prispela ena
ponudba in sicer PETROL d.d. Ljubljana. Po pregledu prijave in pridobitvi
vseh potrebnih dokazil je bila ponudniku priznana usposobljenost za

Fanči Moljk
Foto: Steklarna Hrastnik

sodelovanje v naslednji fazi postopka
– konkurenčnem dialogu. Ta je v fazi
usklajevanja tehničnih rešitev in pogodbenih določil in bo predvidoma po pregledu zavezujoče ponudbe zaključen
v decembru s sklepom o izbiri koncesionarja.
Skupna investicijska vrednost projekta vključno z DDV znaša nekaj več kot
1 milijon 655 tisoč evrov. Delež lastnih sredstev občine bo po predvideni
zagotovitvi 50,5% sredstev izbranega
zasebnega partnerja ter 40% nepovratnih sredstev EU iz Kohezijskega sklada
znašal 9,5%, kar je dobrih 161 tisoč
evrov. Vložek zasebnega partnerja se
skozi obdobje koncesije poračuna s
prihranki.
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Prisrčne dobrodošlice je bila deležna
veleposlanica Velike Britanije Sophie
Honey, ki je bila priča uradni meritvi za
Guinnessov rekord. Poleg tega podviga
Steklarne Hrastnik je pohvalila tudi
njeno vzorno prizadevanje, saj že sedaj
veliko prodajajo na angleško tržišče.
Prisotni so že v nekaj velikih trgovinskih centrih, zato je menila, da jim
gre zelo dobro.
Bleščeč Guinnessov rekord, zasnovan
in realiziran v Hrastniku, je lahko v
ponos vsem Slovencem. Zato lahko
pričakujemo, da bodo še mnogi zavili
na ogled piramide do 8. januarja 2017
in tako opazili tudi novo trgovino
steklarskih izdelkov v Ljubljani.

ENERGETSKA SANACIJA ŠTIRIH JAVNIH OBJEKTOV
servisiranja in vzdrževanja, odprave
motenj pa tudi motiviranja porabnikov
za učinkovito rabo energije, naročnik
pa se zaveže izvajalcu za te storitve
plačati dogovorjeni znesek, pri čemer
se mora upoštevati morebitna pogodbena kazen za nedoseganje dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov.

Seveda jim bo ta projekt pomagal tudi
na tržišču. Kmalu potem, ko so se
skodelice pojavile, so prejele prestižno
Red dot nagrado. Ni čudno – poleg
posebne oblike, ki omogoča eksperimentiranje tako malčkom kot starejšim
uporabnikom, pritegne tudi kakovostno steklo – med najboljšimi na svetu
– ki dosega lesk kristala in ne vsebuje
težkih kovin.

Božična akcija Anina zvezdica zbiranja in
razdeljevanja hrane bo v Hrastniku organizirana
tudi letos. Hrano z daljšim rokom uporabe bomo
zbirali od 5. do 31. decembra 2016.
Toplo vabljeni, da s skupnimi
močmi družinam v stiski olajšamo
prihajajoče praznike.
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Kje? V prostorih
Mladinskega centra Hrastnik, vsak dan
od ponedeljka do petka med 9. in 20. uro.
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S Katapultom do
novih produktov in
delovnih mest
V prostorih nekdanje Iskre v Trbovljah
je zaživel zasavski Katapult. Gre za podjetniški pospeševalnik, ki je v prvi vrsti
namenjen podjetjem s fizičnim produktom. Želje in pričakovanja so velika, celo
tako velika, da je končni cilj prepolovitev
brezposelnosti v Zasavju. A v Dewesoftu,
ki stoji za idejo Katapulta, verjamejo, da je
zadani cilj dosegljiv.
Katapult ni tipičen pospeševalnik
oziroma inkubator. Vsi se namreč
osredotočajo predvsem na to, da
mladim, ki jih vzamejo pod svoje
okrilje, pomagajo razviti podjetniško
idejo. Ko pa le-to razvijejo, ostanejo
sami in ne vedo, kako naprej. Zasavski
pospeševalnik pa bo drugačen. Tu bo
namreč prvi pogoj to, da podjetniško
idejo oziroma celo prototip izdelka
že imaš. »Ko že imaš prototip, se šele
takrat začne zares težko delo. Postavljen si pred pomembne odločitve
– kako zagnati proizvodnjo, kako na
primer organizirati delo, nabavo in
pošiljanje,« obrazloži direktor Katapulta, Jernej Pangeršič.
In kaj točno bo naloga Katapulta?
Pangeršič pove: »V Katapultu želimo
tehnološkim podjetjem, ki delajo na
fizičnem produktu in že imajo funkcionalen prototip, pomagati skozi
industrializacijo. To v praksi pomeni pomagati postaviti proizvodnjo,
nuditi pomoč pri testiranjih in s tem
pri pridobivanju certifikatov, jim
zagotavljati boljše pogoje z dobavitelji, prevozniki … Ob vsem tem pa
jim bomo nudili še celo paleto drugih storitev, kot na primer uporabo
pisarniških prostorov, vodenje računovodstva in administracije, iskanje
potencialnih investitorjev, marketinške
storitve in še mnogo več.«

pomagamo, biti mora tehnološko usmerjen ter seveda
tudi kompatibilen z vizijo in
načeli Katapulta. Predvsem pa mora
naša regija imeti nekaj od tega. Naš
glavni cilj je namreč pomagati podjetjem, da se bodo razvila in tako lahko
zaposlovala naprej. Končni cilj je tako
zmanjševanje brezposelnosti v Zasavju,« objasni Jernej. Načeloma priložnost
ni vezana le na zasavske startupe, a
podjetja izven Zasavja bodo prišla v
poštev le, če bodo ob morebitni širitvi
zaposlovala ljudi iz naše regije.
Za prostor in storitve v Katapultu je potrebno plačati, a če ste še čisto na začetku in brez finančnih sredstev, je možno tudi plačilo ‘na kredo’. To pomeni,
da bo podjetje na začetku oproščeno
plačila, a le do trenutka, ko bo dovolj

ni prostor. Prav v tem času je objavljen
poziv vsem zainteresiranim startupom,
da se jim pridružijo. Tri pisarne so
že zasedene, v njih pa domuje ekipa

Prvi trije startupi v
Katapultu

zrastlo, da bo imelo svoje finančne
prilive. V tistem trenutku bo podjetje najprej moralo plačevati tekoče
stroške, ščasoma pa še odplačati dolg
za nazaj. Seveda pa je vedno možen
tudi scenarij, da podjetje propade in
da dolga ne more povrniti. Tudi na
to so v Katapultu pomislili, saj si ne
želijo, da bi startup, ki mu ne bi uspelo,
zabredel še v dodatne finančne težave.
Rešitev v tem primeru je ta, da člani
propadlega startupa svoj dolg za čas,
ki so ga preživeli v Katapultu, poplačajo
z delom. No, seveda pa v Katapultu in
Dewesoftu upajo predvsem na pisanje
dobrih in uspešnih zgodb.
Katapult trenutno obsega štiri proizvodnje prostore, sedem pisarniških,
prostor za ustvarjalno in sodelovalno
delovno okolje (coworking) ter družab-
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Gostinci sporočajo, da je odnos
države do njih izrazito nepartnerski
ter povsem neživljenjski, saj stvarnih in
utemeljenih razlogov za nova in nova
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Zoyo Baby: Naprava, ki spremlja dojenčkovo dihanje, telesno temperaturo in gibanje. Gre za senzor, ki se
ga namesti na otrokova oblačila, na
plenice ali v prostor, kjer se otrok nahaja, pri tem pa omogoča enostavno
spremljanje otroka. Pametni pripomoček, ki bo olajšal življenje marsikateremu novopečenemu staršu.

se jim bodo oziroma se jim boste še
pridružili.
Mateja Jecl
Foto: Jernej Pangeršič (Katapult)

Ironate Pizza: Posebna posoda s
katero za pripravo pice ne potrebujemo pečice, saj se posoda v desetih
minutah segreje na štedilniku tudi
do 430 stopinj Celzija, pica pa je
spečena v približno treh minutah.
Ekipa, ki je posodo razvila, se je z njo
podala na platformo za množično
financiranje Kickstarter, kjer so za
kar sedemkrat presegli zastavljeni cilj
in na koncu zbrali več kot 130 tisoč
evrov.

Gostinci proti dodatnim obremenitvam
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Hrastnik je 14. novembra organizirala srečanje med gostinci z območja
Občine Hrastnik in poslancema v DZ
Vojko Šergan in Ivanom Hršakom. Sekcija za gostinstvo in turizem nasprotuje
dodatnim obremenitvam na področju
tobačne zakonodaje, poslancema
pa so predstavili svoja stališča in
problematiko, s katero se soočajo pri
poslovanju.

Za priključitev obstajajo določeni
pogoji. »Startup mora biti kot prvo
dovolj daleč s prototipom, da jim lahko

14

SOS šola: Portal sos-sola.si, ki uporabnikom (staršem) pomaga, da lažje
pomagajo svojim šolarjem, ki imajo
težave pri matematiki v prvih treh
razredih osnovne šole. Portal nudi
različna orodja za pomoč.

SOS šole, Zojo ekipa ter ekipa Ironate
pizze. A prostora je še dovolj, sploh
za res dobre ideje oziroma produkte,
zato se v Katapultu že veselijo vseh, ki
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urejanja in spreminjanja ter zaostrovanja pogojev poslovanja ni. Strinjajo
se z ukrepi Ministrstva za zdravje, ki
bodo prispevali k zmanjšanju razširjenosti kajenja pri mladih in zaščiti mladih, a močno nasprotujejo dodatnim
obremenitvam, ki jih ukrepi prinašajo.
Gostinci tako med drugim zahtevajo,
da se spremeni definicija zaprtega
javnega in delovnega prostora, ki ga je
v veliko primerih praktično nemogoče
izvajati (podhodi, stebri, poševna streha, ograje ipd.). Odločno nasprotujejo
tudi uvedbi dodatnih stroškov, ki bi
nastali z uvedbo licenc za prodajo to-

bačnih izdelkov
(t. i. licenčnine).
Nasprotujejo
uvedbi dodatnih stroškov v višini najmanj 200 € za izdajo letne licence za
posamezno prodajno mesto.
Zahtevajo še, da se zakonodaja
popravi tako, da si gostje v kadilnico
lahko sami prinesejo pijačo in jo lahko
tudi uživajo, saj v kadilnici strežba ni
dovoljena in s tem ni ogroženo zdravje
zaposlenih. Nasprotujejo tudi izjemam
pri izdajanju računov in posledično
izjemam pri uporabi davčnih blagajn
na področju gostinstva, saj prestavljajo
nesprejemljivo nelojalno konkurenco.
JM
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PRESENEČENJE ZA NAJSTAREJŠEGA HRASTNIČANA

Gasilci
iz
Gasilske zveze
Hrastnik so 13.
oktobra skupaj
z hrastniškim županom za 100. rojstni
dan presenetili najstarejšega Hrastničana Jožeta Jelena. Stoletnika, ki je
večji del svojega življenja posvetil gasilstvu, je poleg obiska navdušil tudi gasilec, ki se je k njegovemu oknu približal z
novo pridobitvijo hrastniških in trboveljskih gasilcev – vozilom za gašenje in
reševanje z višin z avtolestvijo s košaro
– ALK 32.

eljnik. Je tudi ustanovni član PGD Prapretno. Bil je poveljnik Industrijskega
gasilskega društva v Tovarni kemičnih
izdelkov, kjer je bil tudi zaposlen, in
nepogrešljiv član PGD Hrastnik mesto.
Še vedno precej vitalen stoletnik se je

obiskovalcem iskreno zahvalil, da so se
spomnili nanj in med drugim poudaril,
da je za dobro gasilsko delo pomembno, da si iz pravega testa ter da imaš
pri delu – tako kot nasploh v življenju
– pravo mero potrpljenja.

Jože Jelen je bil med ustanovitelji
gasilske zveze Hrastnik in njen prvi pov-

NOVO REŠEVALNO VOZILO
Hrastniški zdravstveni dom (ZD) bo še
v tem letu dobil novo reševalno vozilo –
Volkswagen Transporter T6 s štirikolesnim pogonom – povišan in preurejen za nenujne reševalne prevoze. Po
besedah direktorice ZD Hrastnik Melite
Žarn Tahirovič se vozilo, v kolikor se
vanj prenesejo oprema in aparature
za urgentno medicino, lahko uporablja tudi ob aktivaciji zaradi življenjske
ogroženosti pacienta. V zadnjem delu
rešilca bo urejen bolniški prostor z
ležiščem in vgrajeno medicinsko opremo ter omrežjem za aplikacijo kisika.
Vozilo bo opremljeno z zvočno in svetlobno signalizacijo za primere nujne
vožnje.

Direktorica pojasnjuje, da ZD
opravlja reševalno službo, v okviru katere zavarovancem občine Hrastnik in ostalim pacientom nudijo nujne,
nenujne in sanitetne prevoze. »Vsako
leto zaradi velikih potreb pacientov
realiziramo bistvene prekoračitve programov. Program nenujnih reševalnih
prevozov opravljamo za bolnike, ki
zaradi svojega težkega zdravstvenega stanja (nepokretnost) potrebujejo
prevoz leže na prirejenem ležišču in
ob pomoči strokovno usposobljenega spremljevalca. Prevoze opravljamo
med pacientovim bivališčem in dializnim centrom, Onkološkim inštitutom
Ljubljana ali drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, kamor so pacienti napoteni na nadaljnje preiskave.«

Reševalne prevoze zdaj izvajajo z 10
in 13 let starima VW Tansporterjema.
Eden ima na števcu že 370 tisoč kilometrov, drugi pa skoraj 500 tisoč!
»Prevoze največkrat izvajamo na relaciji
do Ljubljane, Celja ali Trbovelj. Vsako vozilo razdaljo prevozi tudi večkrat
dnevno, v letu dni pa opravimo približno 900 prevozov,« nam pojasni Tahirovičeva.
Na razpis za nakup vozila se je javilo
podjetje Medicop specialna oprema
d. o. o. Ponudbena vrednost znaša
nekaj več kot 120 tisoč evrov. Večji del
finančnih sredstev bodo zagotovili iz
lastne amortizacije, Občina Hrastnik bo
iz proračuna prispevala 37 tisoč evrov,
manjši delež so prispevali tudi sponzorji.
JM

ZASAVJE STOPILO SKUPAJ
30-LETNICA KAPELE V ŠAVNI PEČI
V nedeljo, 9. oktobra, je v Šavni
Peči potekalo praznovanje 30.
obletnice kapele Marije Pomagaj –
pod geslom Bogu v zahvalo in Mariji za pomoč. Po končanem obredu
slavnostne sv. maše, ki jo je vodil
celjski škof Stanislav Lipovšek z
drugimi duhovniki, je sledil kulturni
program. Vodil ga je župnik Janez
Furman, ljudi pa sta nagovorila dr.

Ludvik Toplak in poslanka v DZ Vojka Šergan. Program so popestrili z
otroškim petjem in igranjem harmonike, svoj vtis pa je na občinstvu pustila tudi rudarska godba.
Po končanem programu je sledila
skromna zakuska in druženje.

Kaja Mejač

SLADKORNA BOLEZEN IN DEJAVNIKI TVEGANJA

V organizaciji Društva
diabetikov
Hrastnik
in Krajevne skupnosti
Steklarna je 8. novembra v veliki dvorani Večnamenskega
družbenega objekta Podkraj potekalo
zanimivo predavanje z naslovom Sladkorna bolezen in dejavniki tveganja ob
neobvladovanju bolezni. Predaval je
Patric Žibert, dipl. zdravstveni delavec,
zaposlen v UKC Ljubljana.
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Zanimivega, predvsem pa koristnega
predavanja se je udeležilo 20 krajanov,
ki so se spoznali z vrstami sladkorne
bolezni, prepoznavnimi znaki sladkorne bolezni, dejavniki tveganja, ki se
pojavijo ob neobvladovanju bolezni in
kaj lahko z zdravim načinom življen-

ja storimo sami za obvladovanje ali
preprečevanje sladkorne bolezni. Po
končanem predavanju so strokovno
usposobljeni predstavniki Društva diabetikov Hrastnik vsem udeležencem
opravili še preventivne meritve krvnega
sladkorja, krvnega tlaka in holesterola.
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V prejšnji številki Hrastovega lista smo
pisali o hudih zdravstvenih težavah
25-letnega Žige Feleta iz Hrastnika in
prosili za vašo pomoč. Družina, prijatelji, številni posamezniki, podjetja, mediji
in različne organizacije so se povezali
skupaj v res obsežni dobrodelni akciji.
V Mladinskem centru Hrastnik so 24.
novembra predstavili prve podatke o
zbranem denarju v različnih aktivnostih
v sklopu dobrodelne akcije Pomagajmo Žigi. Podatki stanja na računih DPM
Trbovlje in RK Hrastnik so pokazali, da
se je za pomoč Žigi in njegovi družini
zbralo že več kot 14 tisoč evrov. Podatki o tem, koliko sredstev se je zbralo
na računu Karitasa, prek katerega še
vedno poteka zbiranje z SMS sporočili,
pred koncem redakcije še niso bili na
voljo.
Žiga je med tem že prestal dve težki
operaciji v Nemčiji, kjer so mu odstranili dva gigantska možganska tumorja.
Je na rehabilitaciji v Ljubljani, ko si bo
dovolj opomogel, pa ga čakajo nove
operacije v Tübingenu, ki bodo spet
prinesle ogromne stroške za nastanitev
Žigove mame v Nemčiji, ki je zdravstve-
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na zavarovalnica
ne krije. Zbrana
sredstva
bodo
pomagala pokriti
tudi vse dodatne
stroške, ki so
posledica Žigove
bolezni in zdravljenja.
Najemno
stanovanje
bo
treba preurediti
za življenje Žige
(predvsem
koOdlično obiskan dobrodelni koncert z Nuško Drašček,
palnico), potrebOrleki in številnimi domačimi izvajalci.
ni bodo dodatni
medicinski pripomočki in terapipredstava, javna dobrodelna dražba z
je. Del sredstev bo treba nameniti za olimpijcem Petrom Kauzerjem, zbirali
rehabilitacijo po že opravljenem ope- so rokometaši, košarkarice in košarkarji
rativnem posegu, ki bo dolgotrajna in na svojih tekmah in pa seveda številna
zahtevna.
podjetja in posamezniki, ki so darovali
Zasavje je v tej dobrodelni akciji spet
stopilo skupaj in dokazalo, da sta v
naših krajih še vedno močno prisotni vrednoti tovarištva in solidarnosti.
Organiziran je bil dobro obiskan dobrodelni koncert z domačimi izvajalci
in gosti, lutkovna predstava, gledališka

sredstva ali na kakršenkoli način pomagali pri skupnih prizadevanjih. Žiga
in njegova družina se vsem iz srca zahvaljujejo.

Jani Medvešek
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Na prelepo jesensko soboto je
v Gorah čudovito sijalo sonce in
nebo je bilo brez oblačka kot le
malokdaj. Sijala sta tudi zakonca Jože in Sonja Žibret, ki sta praznovala 60 let skupne poti. Prelep ambient v
Planinskem domu Gore in popolna priprava prostora s strani oskrbnice doma,
gospe Branke, je odličen recept, da bo
dan eden izmed najlepših za slavljenca,
kot tudi za sorodnike in prijatelje.
Zakonca sta svojo mlado ljubezen okronale s poroko leta 1956 v Senovem in si
obljubila zvestobo in pomoč v dobrem

V GORAH PRAZNOVALA ZAKONCA ŽIBRET
in slabem.
Jože je bil rojen v močni obrtniški družini v Radečah. Družinsko in poklicno pot
je nadaljeval v Hrastniku, kjer je zaradi
svojih sposobnosti in znanja opravljal
vodilna mesta v Komunalnem obrtnem podjetju, predsedoval Izvršnemu
svetu občine ter poklicno kariero zaključil kot predsednik Skupščine občine
Hrastnik. V vseh teh letih si je nesebično prizadeval za razvoj Hrastnika,
zato je, kot skromno zahvalo za svoje delo, prejel tudi
občinsko priznanje.
Z leti so se njegove
prioritete sicer spremenile, a brez budnega
spremljanja
aktualnega
dogajanja pri nas ne gre.
Prosti čas med drugim namenja tudi
računalniški tehniki,

digitalni fotografiji in odkrivanju lepot
Slovenije in drugih dežel.
Sonja se je Rodila v družini Kauzar v
Ljubljani, prvo zaposlitev pa je našla na
Banki Hrastnik, kjer se je hitro izkazala
za vestno in sposobno delavko. Poklicna pot jo je zanesla v Trbovlje, kjer je v
tedanji ustanovi SDK sprejela zahtevno
delo finančne inšpektorice in ga zelo
uspešno opravljala vse do upokojitve.
Kljub zahtevni službi je bila družina za
njo vedno na prvem mestu. Hčeri je
vzgajala z obilico pozitivne energije in ju
znala na prav tak način usmerjati tudi v
nadaljnjem življenju.
»Tako sta v letih skupnega življenja nedvomno spoznala, da zakonska sreča ni
nekaj podarjenega in samoumevnega
… Vsaka solza ima svoje srce, zato vse
rane ne skelijo enako!« je v nagovoru
poudaril župan Miran Jerič.
Rok Jenko

Spoštovane občanke,
cenjeni občani!

P

očasi se izteka letošnje leto in na
vrata trka prihodnje. V tem letu
so nas velikokrat razveseljevali
naši športniki, gospodarstveniki in drugi izjemni posamezniki. Dali so nam navdih in potrditev, da znamo in zmoremo ter tudi dobre obete za naslednje
leto.

se na vse strani, spravimo se s seboj,
s preteklostjo in tudi tistimi, ki mislijo
in delajo drugače kot mi. Le tako bomo
v novo leto lahko zakorakali optimistično in z dobrimi mislimi, ki bodo ob
vestnem delu prinesle tudi spodbudne
rezultate.

Tudi v novem letu bo treba sprejeti veliko pomembnih odločitev, zato
vstopimo vanj z novim upanjem in s
trdno voljo, da bomo ustvarili pogoje za
dobro življenje vseh. Spodbujali bomo
gospodarski in družbeni razvoj ter si
prizadevali za več strpnosti, medsebojnega zaupanja in sodelovanja.

Tudi letos so naši zavodi, društva in
druge organizacije za vse nas pripravili nabor različnih prireditev. Na občini
smo jih podprli v njihovih prizadevanjih,
da nam vsem skupaj pričarajo pravo
praznično vzdušje. Na tem mestu vabimo vse, da se jih udeležimo v čim večjem številu in se skupaj poveselimo ob
iztekajočem letu.

Vsakemu pripada pravica do priložnosti, ki vodi v skupno dobro. Odprimo

Praznični dnevi so vedno dnevi, prežeti
s toplino in nekim posebnim čarom, ki

Koledar prireditev December 2016
ČETRTEK 1. DEC
17.30

17.00

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti, ki ga praznujemo kot pomemben mejnik v zgodovini naše mlade
države.

Srečno 2017!
Župan Miran Jerič s sodelavci

Muzej Hrastnik (organizator Turistično društvo Hrastnik)

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

PETEK 2. DEC

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FOTO SEKCIJE KUD

18.00

SVOBODA DOL (razstava bo odprta do 17. 12. 2016)

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

SOBOTA 3. DEC

10.00

MIKLAVŽEVA OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
Večnamenski družbeni objekt Podkraj (organizator KS

Steklarna in Turistično društvo Hrastnik)

11.00

ZIMSKI JAMATLON

16.00

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV

19.00

O KULTURI Z LARO JANKOVIČ

Rudnik Hrastnik (organizator Zasavski tednik)
Športna dvorana Hrastnik (organizator Društvo invalidov Hrastnik)
Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)

NEDELJA 4. DEC

ljudi zbližuje in vzbuja v njih pozitivne
misli in hotenja. Želim vam, da bi to
toplino imeli tudi v vaših srcih in vaših
domovih, da bi bili zdravi in srečni ter
da bi v novem letu uspeli uresničiti čim
več zastavljenih ciljev.

SPOZNAVAMO MARIONETNO GLEDALIŠČE JURČEK

10.00

PONEDELJEK 5. DEC

ZIMSKA LIGA NK HRASTNIK U-13
Športna dvorana Dolanka (organizator NK Hrastnik)

16.00

MIKLAVŽEVANJE Planinski dom Gore (org. Planinski
dom Gore in Prosvetno društvo Martin Orožen Turje)

17.00

MIKLAVŽEVANJE

19.30

BUNDERLA & GODLER ŠOV (predstava za izven)

Prostor pri cerkvi na Dolu (organizator KS Dol in Društvo kmečkih deklet in žena)
Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

TOREK 6. DEC
ČETRTEK 8. DEC
PETEK 9. DEC

19.00
18.00
17.00

LITERARNI VEČER S TAJO METLIČAR
Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)
SOVRETOV VEČER Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
(organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)
DELAVNICA VIZUALNE GLASBE – obvezne prijave
Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)

17.30

RAJANJE Z ŽELODKI – OTROŠKA PREDSTAVA »DETEKTIVKA« IN ANIMACIJA

18.00

I Y SECOND HAND – izmenjava oblačil – prinesite in izmenjajte

18.00

PROSLAVA OB 25. OBLETNICI OSAMOSVOJITVE IN 25. OBLETNICI SUVERENOSTI RS TER

21.00

KONCERT VIZUALNE GLASBE

Kulturni dom Dol (organizator Društvo Želodki)
Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)
27. OBLETNICI POLICIJSKE AKCIJE SEVER Športna dvorana Hrastnik (org. PVD Sever Zasavje)
Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)
LUTKOVNA PREDSTAVA JANKO IN METKA

SOBOTA 10. DEC

10.00

NEDELJA 11. DEC

9.00 - 16.00

15.00

Delavski dom Hrastnik (org. Marionetno društvo Jurček)
HRASTKOV TURNIR Športna dvorana Dolanka
(organizator NK Hrastnik)

SREČANJE ČLANOV ZZB ZA VREDNOTE NOB
Športna dvorana Hrastnik (organizator ZZB za vrednote NOB Hrastnik)

SREDA 14. DEC
ČETRTEK 15. DEC

18.00
17.00

BRALNI KLUB
Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)
PRAZNIČNO DRUŽENJE KRAJANOV
Prireditev bo potekala od 15.12. do 18.12

Središče Dola (Organizator KS Dol pri Hrastniku)

17.30
18.00

PRIPRAVA SVEČANIH KEKSOV Knjižnica Antona Sovreta
Hrastnik (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)
NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE HRASTNIK
Delavski dom Hrastnik (organizator GŠ Hrastnik)

PETEK 16. DEC
17.00
19.00

16.00

»BOŽIČEK ZA EN DAN« – otroci bodo vabljeni z vabilom
Delavski dom Hrastnik (organizator CSD Hrastnik)

LUTKOVNA PREDSTAVA BUTALCI
Muzej Hrastnik (organizator Marionetno gledališče Jurček)
DELAVNICA DIY: T-SHIRT – polepšajte si svojo majico z enostavnimi tehnikami
Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)

SOBOTA 17. DEC

MERCATORJEVA NOVOLETNA KARAVANA, prireditev in
obdaritev otrok - otroci bodo vabljeni z vabilom

Delavski dom Hrastnik (organizator Mercator v sodelovanju z Občino Hrastnik)

16.00

SREČANJE STAROSTNIKOV
Športna dvorana Hrastnik (organizator RK Hrastnik)

16.00 - 21.00

ZASAVSKI BOŽIČNI SEJEM Z BOGATIM SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM
Center Dola pri Hrastniku (organizator Mladinski center Hrastnik)

NEDELJA 18. DEC
19.00

10.00

ZIMSKA LIGA NK HRASTNIK U-13
Športna dvorana Dolanka (organizator NK Hrastnik)

KONCERT RUDARSKE GODBE HRASTNIK
Športna dvorana Hrastnik (organizator Rudarska godba Hrastnik)

PONEDELJEK 19. DEC

16-, 17- in 18.00

PREDSTAVA, OBISK DEDKA
MRAZA IN OBDARITEV OTROK

Delavski dom Hrastnik (organizator OZPM Hrastnik)

TOREK 20. DEC

NOVOLETNO SREČANJE DU HRASTNIK IN DU DOL Z

18.00

VAROVANCI DOMA STAREJŠIH

Dom starejših Hrastnik (organizator Društvo upokojencev Hrastnik in Društvo upokojencev Dol)

SREDA 21. DEC
18.00

17.30

PREDSTAVA, OBISK DEDKA MRAZA IN OBDARITEV
OTROK Kulturni dom na Dolu (org. OZPM Hrastnik)

KONCERT SKUPINE VETER
Športna dvorana Hrastnik (organizator Veter Hrastnik)

ČETRTEK 22. DEC
17.00

17- in 18.00

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE

17.00

Športna dvorana Hrastnik (org. Društvo Sožitje Hrastnik)

PRAZNIČNO DRUŽENJE KRAJANOV Prireditev bo potekala od 22.12. do 24.12
Središče Dola (Organizator KS Dol pri Hrastniku)
BOŽIČKOVA PRAVLJICA
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

PETEK 23. DEC

19.00

GLEDAM IN VIDIM – S SRCEM – INTERVJU Z MAŠO
PUPAHER IN ANJO PUSTAK LAJOVIC

Zmajeva luknja, Dol pri Hrastniku (organizator društvo Rast)

SOBOTA 24. DEC

10.00

OBISK DEDKA MRAZA ZA OTROKE STEKLARNE HRASTNIK
Delavski dom Hrastnik (org. sindikat Steklarne Hrastnik)

NOVICE
NEDELJA 25. DEC

18.00

PONEDELJEK 26. DEC

KONCERT STEKLARSKE GODBE HRASTNIK
Športna dvorana Hrastnik (org. Steklarska godba Hrastnik)

19.30

PREDNOVOLETNA ZABAVA Z ANSAMBLOM
MODRIJANI, MURNI IN FOSSILY BANDOM

Športna dvorana Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

TOREK 27. DEC
SREDA 28. DEC
ČETRTEK 29. DEC

22.00
19.00
16.00

Športna dvorana Hrastnik (organizator ŠOHT Hrastnik)

Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)
OTROŠKO DRUŽENJE Z LUTKOVNO PREDSTAVO
MARIONETNEGA GLEDALIŠČA JURČEK IN OBISKOM

Knjižnica Antona Sovreta (organizator Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

20.00

Pravljična dežela
SREDA 26. DEC

SILVESTROVANJE S ČUKI
Športna dvorana Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

SREDA 26. DEC do PETEK 30. DEC

16.30 - 19.00

OTROŠKI ŽIV-ŽAV

(V praznični vilinski deželi bomo s škratki in vilami izdelovali čarobne vilinske palčke, dobili čarobno poslikavo obraza,
opravljali športne naloge na poligonu … Ogledali si bomo predstavo in skupaj s palčki iskali čarobni zaklad, pri tem pa
nam bo pomagala tudi ledena kraljica. Posladkali in pogreli se bomo s palačinkami in čajem.)

27., 28. in 29. DEC
PETEK 30. DEC

Cvetka iz Društva za zdravilne rastline
Zasavje. Z njimi že kar tradicionalno
sodelujejo in vsako leto pripravijo predavanje, na katerem izvedo marsikaj
novega. Tokrat so dobili kopico novih informacij o lovorju, žajblju in rožmarinu:

Mojca Trbovc

OKTOBER V ZNAMENJU GASILCEV

Zimska pravljica: glasbeno v 2017

KRASIMO SMREČICO

SOBOTA 31. DEC

17. novembra so na sedežu Društva invalidov Hrastnik organizirali predavanje o poznavanju in uporabi začimbnic
in zdravilnih zelišč. Sejna soba je bila
skoraj premajhna za vse, ki so želeli
zvedeti več o tem. Predavala je gospa

ELEKTRONSKI DOGODEK »SCUF« S POSEBNIM GOSTOM

DEDKA MRAZA Večnamenski družbeni objekt Podkraj (org. KS Steklarna in Marionetno gledališče Jurček)

17.30

o tem, kako pripraviti
mešanico za čaj, vmes
je padel tudi kakšen
kuharski recept, pa
nasvet za pripravo tinktur in sirupov.

UPORABA ZAČIMBNIC IN ZDRAVILNIH ZELIŠČ

16.30 - 18.30
16.30 - 18.30

Nastopi hrastniških skupin in posameznikov, ustvarjalne
delavnice, pravljični kotiček, slastne palačinke in čaj …

Zabavali se bomo z animatorji Zavoda Enostavno
Prijatelji iz Ljubljane, peli, plesali, si ogledali predstavo,

pričakali dedka Mraza, z njim odštevali in predčasno zakorakali v novo leto …)

V petek, 21.oktobra, je PGD Dol
pri Hrastniku v sodelovanju z GZ
Hrastnik pripravilo predavanje o
aktualni temi: dimnikarske storitve,
kamor spada pregled in servis kurilnih naprav ter namestitev javljalnikov CO-ja, ki so obvezne za peči
na naravni vlek.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, pa gasilci izvajajo še druge
aktivnosti, ki opozarjajo občane,
da pravočasno preprečijo širjenje
požara.
Tako je poveljstvo GZ Hrastnik 22.
oktobra povabilo krajane Hrastnika
in Dola na predstavitev delovanja
gasilskih enot, preventivne dejavnosti in predstavitev nove gasilske
avtolestve. V Hrastniku so aktivnosti potekale dopoldne med stolpnicama Log1 in Log3, na Dolu pa
popoldne pred blokom Trg borcev
NOB 17 in v njem.

Ker pa so predpostavili, da ne bo
zadostne količine vode v hidrantnem omrežju, so aktivirali še PGD
Marno z vozilom GVM s priklopnikom. To je vozilo za prevoz moštva
in priklopnik s pripadajočo opremo
za prevzem vode iz potoka z devetimi gasilci. Ker pa je stanovanje v
najvišjem nadstropju, so aktivirali
še gasilski zavod Trbovlje za pomoč
reševanja iz višine z avtolestvijo, ki
sta jo opravljala dva člana.
Po končani vaji so imeli tudi krajani
možnost vožnje z lestvijo do višine
32 metrov.
Na obeh lokacijah je bila nova gasilska lestev prava atrakcija, zato so
ob ogledu uživali še posebno otroci.
Fanči Moljk
Foto: Vladimir Vladi Amon

Po scenariju vaje na Dolu, na kateri
je sodelovalo 30 članov GZ Hrastnik, naj bi zagorelo stanovanje Blaža
Pepelnjaka. Evakuacijo stanovalcev
je izvedel hišnik bloka Slavko Trošt,
ki je obvestil o požaru tudi PGD
Dol. Najprej je na pomoč prispelo
poveljniško vozilo PGD Dol, kjer je
vodja in poveljnik intervencije Alojz Cepuš ocenil situacijo požara.
Nato se je pripeljala posadka z GVC
16/25 (gasilska avtocisterna PGD
Dol) s sedmimi gasilci. Ker je bil
požar prevelik, so aktivirali še PGD
Hrastnik mesto z gasilskim vozilom
GVC 24/50 (cisterna) s tremi gasilci.
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OKROGEL JUBILEJ RANZINGERJEVIH
Zvok harmonike je oznanil prihod zlatoporočencev Ranzinger, ki sta petnajstega oktobra obeležila 50 let skupne zakonske zveze. Energija, ki sta jo
prinesla s seboj, je kljub deževnemu
dnevu na lica prisotnih narisala sonce.
Obred je potekal v poročni sobi Občine
Hrastnik pred podžupanom Občine
Hrastnik Vinkom Žagarjem, matičarjem

Rokom Jenkom ter njunimi sorodniki in
prijatelji.
Zlatoporočenec Ivan je poklicno pot
pričel in uspešno zaključil v Steklarni
Hrastnik. Vedno je veljal za vestnega,
poštenega in odgovornega delavca.
Spominjamo se ga kot aktivnega športnika, saj je bil po srcu strasten kanuist,

velik del mladosti pa je preživel na
treningih boksa. V prostem času se rad
druži s prijatelji, pokramlja ter odigra
partijo kart, že od mladosti pa je velik
ljubitelj morja in s soprogo si še danes
rada privoščita počitek ob šumenju
valov.
Tudi v Ladislavi so odrekanj polna
otroška leta prebudila prave vrline
človečnosti – skromnost, delavnost in
solidarnost. Te lastnosti 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 prisrčno dobrodošla v
družbi sorodnikov in prijateljev. Danes
miselne sposobnosti uri z udeleževanjem na aktivnostih, ki jih organizirajo
hrastniška društva, skupaj z možem pa
vzdržujeta kondicijo ter sproščata um
na poletnem oddihu njima tako ljubega
Kovka, kjer stoji njuna počitniška hišica.

KOSTANJEV PIKNIK V DOMU STAREJŠIH IN NA KALU
V mesecu oktobru že tradicionalno poteka kostanjev piknik na Kalu za mlade
planince iz OŠ NHR in še piknik za oskrbovance Doma starejših občanov
Hrastnik.
V Domu so se planinci PD Hrastnik, ki
so za petkov in sobotni dogodek pripravili kar 60 kg kostanja, letos družili
s starejšimi v petek, 14. oktobra. Peka
kostanja v domu se je začela ob 9. uri,

da bi bil pripravljen za pokušino ob desetih. Toda vsi, ki so prišli na kostanjev
piknik, so že čakali v spodnjih prostorih
doma. Sedeli so ob pogrnjenih mizah,
veselo klepetali in nestrpno čakali prve
kostanje.
V pozdravnem govoru se je direktor
doma najprej zahvalil PD Hrastnik in
vsem članom, ki so sodelovali v tej akciji. Poudaril je tudi, da je tako druženje

Po opravljenem obredu so se svatom
pridružili prijatelji, ki so zlatoporočenca posuli z rižem ter jima v življenju
zaželeli zdravja, sreče in medsebojnega
razumevanja.
Rok Jenko

JESENSKA OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA

Zadnjo
oktobrsko soboto je v
Večnamenskem
družbenem objektu Podkraj v organizaciji Krajevne
skupnosti Steklarna in ob sodelovanju z Občinsko zvezo prijateljev
mladine Hrastnik, potekala že deveta otroška ustvarjalna delavnica v
tem letu. Udeležilo se je je 18 otrok.

Delavnico je vodil priznani športnik
in animator Jure Jazbec ob asistenci
Maše Kladnik in pomoči vsestranskih
mojstrov ročnih del, Nika Skočirja
in Mateja Kaiserja. Na raznobarvne
bučke različnih velikosti so otroci
narisali svoje zamisli o izgledu bučk,
tako da so imeli Jure, Matej in Niko
polne roke dela z rezljanjem bučk.
Maša je radovednim otrokom in nji-
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hovim staršem oziroma spremljevalcem ponudila zelo različne ustvarjalne izzive: od izrezovanja duhcev
iz kartona, barvanja duhcev in bučk,
izdelave živalic iz kostanja, izdelave
lepljenk iz koruznih zrn in drugih semen, do izdelave skrivnostno povitih
kozarcev z velikimi strašnimi očmi.

Adi Zaletel
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Kljub dilemi zaradi slabe letine kostanja
in slabega vremena so planinci organizirali kostanjev piknik tudi v soboto,
15. oktobra, na Kalu. Odločitev za izvedbo tradicionalnega dogodka je bila
lažja, ko so dobili informacijo, da bodo
na piknik prišli učenci iz šole ter da se
ga bodo tudi letos udeležili člani Kamniško-Zasavske podružnice multiple skleroze (MS). Tudi letos so se na povabilo odzvale članice Turističnega društva
Hrastnik, ki so pekle krumpantoč.
RL

PD Hrastnik že kar 35 let sodeluje s
PD Logatec in ob tokratnem obisku,
22. oktobra, je gospod Janez Slabe članom hrastniškega društva pripravil
zanimivo potepanje po njegovih krajih.
V Logatec so se pripeljali skozi enega
najdaljših drevoredov – Napoleonovem
drevoredu, kjer jih je v hladnem, sobotnem jutru na Kalcah pričakal gospod
Janez. Pripravil jim je krajši pohod do
razglednika pod Srnjakom, vmes pa
so se kar nekajkrat ustavili ob logaških
znamenitostih.
Logatec je bil skozi dolgoletno zgodovino priznan kot ena izmed najpomembnejših strateških točk pri prehodu z Apeninskega polotoka v Srednjo Evropo.
Gre za edini večji prehod med Alpami in
morjem in to so različne vojske s pridom
izkoriščale. Ta svet je v preteklosti veljal
za mejo med zahodom in vzhodom.
Zanimivo je bilo tudi pripovedovanje o
kraškem svetu, ki je že kar nekajkrat bil
poplavljen z visokimi vodami.

Skupni projekt medgeneracijskega
druženja je bila tokrat izdelava velike
in strašne oranžne buče, ki bo nekaj časa stražarila v večnamenskem
družbenem objektu.

s stanovalci že
tradicionalno
in da je zadovoljstvo veliko. Tistim, ki niso bili sposobni, da bi
sami lupili kostanj, so priskočili na pomoč. Ni večje zahvale kot iskrice v očeh
starejših ljudi, ki so odvisni predvsem
od pomoči drugih. Priskrbeli so tudi
harmonikarja, da je bilo vzdušje bolj veselo in seveda, brez mošta tudi ni šlo.
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DRUŠTVENI IZLET PO NOTRANJSKI
Prvi daljši postanek so imeli na stari
rimski utrdbi. Prvi obrambni sistem
na Hrušici je bila utrdba na Lanišču
z obrambnim zidom nad vzhodnim
pobočjem Hrušice. Lanišče je bila
močna, iz klesancev zidana utrdba, v
kateri je bila stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj obzidja.
Sprehodili so se tudi do njihovega na
novo urejenega razglednega stolpa
pod Srnjakom. Uredili so ga planinci s
prostovoljnim delom na prav lepi
lokaciji sredi gozda,
od koder pogled
seže vse naokrog.
Pogledali so si še
rimski,
obrambni stolp nad staro
pošto na Hrušici,
kjer je tudi na novo
urejen mali muzej
o Rimljanih na tem

ozemlju.
V spomin in v znak dolgoletnega prijateljstva med društvi so Janezu Slabetu
v zahvalo podarili knjigo o Hrastniku in
tudi on je prijetno presenetil s posebnim darilom – ročno poslikanim kamnom, ki prikazuje povezanost obeh
društev.
Irena Zdovc

december 2016

29

NOVICE

NOVICE
MAISTROV VEČER V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETA

Rudolf Maister
sodi med največje Slovencev
vseh
časov.
Tako ni čudno, da je postal 23. november državni praznik, dan generala Rudolfa Maistra, ki je namenjen spominu
na 23. november 1918, ko je Maistru
skupaj s 4200 vojaki uspelo razorožiti
Nemce in Maribor vrniti Sloveniji.
Člani Društva generala Maistra za
Zasavje so v ponedeljek, 21. novembra,
v hrastniški knjižnici ta dan slovesno
počastili. Poleg številnih obiskovalcev so bili navzoči predsedniki in člani
veteranskih društev in združenj občin
Zasavja, prav tako Rudolf Pfajfar, generalni sekretar Zveze društev Generala
Maistra.

seznanimo na razstavljenih panojih
v tem prostoru. Poznamo tudi imeni
dveh Maistrovih borcev iz Zagorja, in
sicer rudarja Alberta Satlerja in Ivana
Slaparja. Imena trboveljskih borcev pa
žal niso znana ...«
Alenka Juvan, ki vodi muzej v rojstni hiši
Rudolfa Maistra v Kamniku, je imela zanimiv in slikovit govor z osebno noto, ki
je simpatično približal osebnost velikega generala in pokazal spoštljiv odnos
Kamničanov do svojega rojaka. Prijetno
je bilo poslušati tudi recitacije Maistrovih pesmi, ki jih je prebral Enej Vidovič,
mlajši član društva. Prireditev sta zak-

ljučila baritonist Rihard Majcen in harmonikar Jernej Pikel, nadaljevalo pa se
je druženje, ob katerem so si mnogi pogledali na panoju fotografski material in
življenjepis treh hrastniških Maistrovih
borcev. Pripravil ga je Marjan Dolanc,
podpredsednik zasavskega društva,
ki si prizadeva, da bi spoznali tudi življenjsko pot ostalih borcev za severno
mejo. Ti so: Pero Cestnik, Avgust Dolinšek, Jože Groznik, Ivan Homšek, Jože
Jager, Jože Kotar, Anton Obermajer,
Ivan Salobir, Franc Strašek, Herman
Zornik, Alojzij Ambicjoza.
Fanči Moljk

Predsednik zasavskega društva
Emil Štern je najprej pozdravil
vse navzoče, potem pa napovedal baritonista Riharda Majcna in
harmonikarja Jernej Pikla, ki sta
prireditev začela s pesmijo Gustava Ipavca Slovenec sem, ki je
nekakšna himna društev generala Maistra.
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V torek, 15. novembra, je bila v organizacij KRC Hrastnik v delavskem domu
gledališka predstava Jonas, ki sta jo
naštudirala Lado Bizovičar kot režiser
in Jonas Žnidaršič kot igralec. Če je kdo
pričakoval, da bo izvedel veliko novega,
se je seveda motil. Jonas je bil s svojim
delovanjem vedno na očeh javnosti in
mediji so poskrbeli, da smo bili o njem
in njegovem delu sproti obveščeni.
Priča smo bili njegovim svežim prijemom na televiziji, občudovali njegov
smisel za novo tehnologijo, biljard,
računalništvo, poker ... in še kaj. Vse to
sta z Bizovičarjem ubesedila v duhovite
monologe, ki jih Jonas v zadnjih mesecih
predstavlja občinstvu. Spominja se tudi
svojega otroštva, odnosov v družini,
svojih podvigov v svet zvezdništva pa
tudi kakih potez, ki mu niso ravno v sla-

Septembra se je za prostovoljke DU
Hrastnik v projektu Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma
začelo deseto leto delovanja. Aktivno
dela 18 prostovoljk ter en prostovoljec in kar nekaj jih je, ki vztrajajo že od
začetka. Čeprav se leto še ni izteklo, so
zastavljene cilje že dosegli. Pri več kot
800 seniorjih, vključenih v projekt, so
opravili preko 2000 obiskov.

»V Maistrovih vojaških enotah
so se borili tudi možje iz vseh
zasavskih občin,« je povedal. »Iz
Hrastnika jih je bilo enajst – o
Avgustu Dolinšku, Peru Cestniku
in Jožetu Grozniku in o njihovih
življenjskih poteh pa se lahko

USPEŠNI MLADI GASILCI

JONAS Ž. PREDSTAVIL SVOJE ZGODBE HRASTNIČANOM

19. novembra 2016 je na OŠ
Kidričevo potekalo 36. srečanje Društev mladi gasilec Osnovnih šol Slovenije, na temo
»Naš gasilski dom«. Letošnje
srečanje je potekalo samo en
dan. Tekmovalo je 18 ekip mlajših pionirjev in 16 ekip starejših pionirjev. Podružnično šolo
Dol pri Hrastniku sta zastopali
dve ekipi mlajših pionirjev in
na tekmovanju zasedli odlično
drugo in tretje mesto. OŠ NH
Rajka Hrastnik je zastopala ekipa starejših pionirjev, ki je na

tekmovanju zasedla 10. mesto.
Ekipe mlajših pionirjev so se
pomerile v preventivnem testu
in testu prve pomoči, praktičnih vajah iz prve pomoči, izbiri gasilnika, vezanju vozlov in
metu vrvi v krog. Ekipe starejših
pionirjev pa v preventivnem
testu in testu prve pomoči, spajanju cevi na trojak, spoznavanju gasilskega orodja in vezanju
vozlov.
BM
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Gmotni položaj upokojencev, predvsem tistih, ki živijo sami in v najemniških stanovanjih, se je v teh letih precej poslabšal, kar dokazuje tudi dejstvo,
da se število tistih, ki potrebujejo pomoč, zvišuje. Letos smo zato med njih
razdelili več kot 400 paketov RK z osnovnimi živili. Že sedmo leto pa marca
in novembra za oskrbovance pripravijo
in jih razveselijo s posebno prireditvijo
v knjižnici Antona Sovreta.

vo in jih tudi sam ne bi ponovil, kot je
zatrdil. Tako je brez olepšanja razkril
svoje otepanje do očetovskih dolžnosti, o čemer smo sicer brali, a zveni iz
njegovih ust bolj verodostojno in skoraj
pretresljivo. Prepričljivo je predstavil
tudi svoj odnos do Viktorjev; dobil jih je
največ doslej, kot vemo.
Čeprav gre Jonas Ž. mnogim na živce
zaradi svoje samozavesti, ki meji včasih
tudi na vzvišenost, pa je treba ceniti
pogum, da razkrije o svojem življenju
stvari, ki jih drugi raje skrivajo. Ne more
tudi zatajiti, da mu zdaj družina pomeni več kot ves blišč zvezdništva. Ki ni
vedno tako svetel, kot se kaže na zunaj.

Fanči Moljk

bo Zalezina. Glasbeni
del programa sta izvedla Neva Marn Hafner,
glasbena
pedagoginja
in članica Hrastničanom več dobro
znanih ansamblov: Veter, Orleki, Fossily band, ter Simon Prašnikar, študent
glasbene pedagogike, član komornega zbora Krog in skupine Folk idoli. Za pevski del prireditve so odlično
poskrbele pevke ženskega pevskega
zbora Klasek iz Zagorja, pod vodstvom
Irene Ule. Obiskovalce so razveselile z
nekaj že skoraj pozabljenimi pesmimi
iz bogate narodne zakladnice, ubrano
zapetimi ponarodelimi, pa Avsenikovo

STAREJŠI ZA STAREJŠE
Tam kjer murke cveto, ob spremljavi
citer. Pripoved, kako današnja generacija kritizira starejše, ker da niso znali poskrbeti za naše lepo okolje, je na
obraze navzočih narisala prijeten nasmeh. Prebral jo je Matej Kaiser, ki je ob
koncu nanizal tudi nekaj lepih misli. Naj
zaključim z eno izmed njih: Najlepše,
kar svet lahko ponudi, pripada starejšim ljudem.

Joži Umek

Kot vedno je bila tudi tokrat prireditev
dobro obiskana. Zbrane so pozdravili, nagovorili in jim zaželeli predsem
zdravja, dobre volje in razumevanja:
Branka Roglič, koordinatorka projekta,
predsednik DU Hrastnik Franjo Krsnik
in predstavnik Občine Hrastnik Lju-
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POROKA OB PRISOTNOSTI VODNIH NIMF
»Čez deset let spet potrdiva obljubo
na 60. obletnici poroke«. Tako sta nam
povedala zlatoporočenca Adolf in Marjana Laznik, ki sta v soboto, 22. oktobra,
v krogu sorodnikov in prijateljev praznovala zlato poroko. Večno zaobljubo
sta potrdila v historičnem delu vodnih
nimf v Rimskih Termah. Vodne nimfe
so bile v zgodovini poznane po večni
mladosti in prav takšno mladost sta
izžarevala zlatoporočenca.
Adolfu je želja po boljšem življenju in

znanju dajala moč, voljo in pogum, zato
je uspešno zaključil poklicno šolo, se
zaposlil in ob delu nadaljevali s šolanjem v Krškem. Svojo aktivno poklicno
pot je pričel v Tovarni kemičnih izdelkov
Hrastnik, zaključil pa kot vodja elektro-strojne službe na Rudniku Hrastnik. Je aktiven človek, ki si življenje brez
gibanja in druženja nikoli ni znal predstavljati. Kot odličen tekač na smučeh,
kegljač in velik ljubitelj gora in hribov je
svetel vzor marsikateremu mlajšemu
kolegu. Svoje težnje po razvoju in na-

Marjana je poklicno pot začela in zaokrožila na Rudniku Hrastnik. Mladostna zaljubljenost je prerasla v ljubezen,
ki je pripeljala do poroke in njune poti
so postale nerazdružljive. Ko sta si z
možem ustvarila družino, je le-to vedno znala postaviti na prvo mesto in
hčerama v njuni mladosti nameniti vso
skrb in pozornost. Nesebično jima je
posvečala svoj prosti čas ter se trudila, da bi njuna življenjska pot vodila v
srečno otroštvo ter da bi v življenju
znale sprejemati, dajati, predvsem pa
spreminjati svet okoli sebe na bolje.
Danes sta ji v veselje vezenje in pletenje, v zadnjih dveh letih pa je aktivno vključena v sekcijo čipkaric na Dolu. Kadar
pa jo obišče vnukinja Sara, se ji obraz
še posebej razvedri.
Po končanem obredu sta se zlatoporočenca mladostno smehljala fotografu, za sproščeno vzdušje pa je
poskrbel mlad harmonikar, ki je prisotne zabaval z slovenskimi narodno
zabavnimi skladbami. Vse najboljše
ob tem jubileju in še veliko zdravih in
srečnih let jima želimo vsi.

Rok Jenko

JESENSKA ŽELODKIJADA
Društvo Želodki je v soboto, 22.
oktobra, v prostorih Mladinskega centra Hrastnik organiziralo
tradicionalno Jesensko želodkijado. Tekmovanja v rezanju
buč se je udeležilo veliko družin
in otrok, ki so se potegovali za
lepe nagrade. Za dodatno dobro voljo so Želodki poskrbeli tudi s pečenim kostanjem,
odličnim domačim jabolčnim
in borovničevim zavitkom ter
jabolčnim sokom za vse obiskovalce.
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ŽIVAHNO DOPOLDNE NA KMEČKI TRŽNICI

predku kraja je uresničeval tudi
z delom v lovskem društvu, pri
gasilcih, društvu upokojencev
in še bi se kaj našlo.

Prav vsi
nadarjeni mladi
ustvarjalci so pustili domišljiji prosto
pot in izdelali enkratne buče.
Ekipe pa so vseeno med seboj izbrale tri buče, ki so se jim
zdele najbolj izvirne. Najlepše
med lepimi so bile mojstrovine
ekip Minion, Bučna Juha in Petnajstka. Glavno pa je, da so se
vsi neizmerno zabavali in na
priložnostni razstavi v Hrastniku pustili prijazne in grozljive, lepe in grde ter smešne in
žalostne like.
JM

Na prvo novembrsko soboto je na ploščadi pred Večnamenskim družbenim objektom Podkraj v organizaciji Krajevne
skupnosti Steklarna in ob sodelovanju z
Občino Hrastnik potekala že druga jesenska prodaja kmečkih pridelkov in izdelkov.
Kljub rahlemu dežju je bilo dogajanje na
stojnicah zelo živahno. Prodajali so se
doma pridelani kmečki pridelki in izdelki od kruha, testenin, mlečnih izdelkov,
zelenjave, krompirja do mesnih izdelkov in

domačega vina.
Zadovoljni so bili tako prodajalci kot obiskovalci tržnice. Za tovrstno obliko prodaje,
izključno na domačih kmetijah pridobljenih
pridelkov in izdelkov, želimo v KS Steklarna
krajanom približati utrip tržnice in hkrati
spodbuditi samooskrbo.

Nina Pečnik

MATEJ ŠURC IN ERIK VALENČIČ PREDSTAVILA NOVI KNJIGI
Matej Šurc in Erik Valenčič, znana preiskovalna novinarja, sta 10. novembra
predstavila v knjižnici Antona Sovreta svojo novo knjigo. Pogovor je vodil
Erik Valenčič. Prevarana Slovenija je
pravzaprav četrti del trilogije V imenu
države, kjer je bil Šurc soavtor. Razkriva ozadja novejše slovenske zgodovine
in prinaša vrsto zamolčanih dejstev.
Večkrat je poudaril, da je po 25 letih že
čas, da se te zadeve dokončno razčistijo.
»To je glavni namen knjige Prevarana
Slovenija, saj so prve tri kar hitro utonile v pozabo. Pravzaprav hitro tonejo
v pozabo vse knjige, ki razkrivajo nezakonito trgovanje z orožjem. Nekateri
novinarji so že leta 1991 raziskovali to
področje, a so jih utišali. « Kaj pa nova
knjiga prinaša? »Želel sem napraviti
zbir do sedaj znanih najpomembnejših
podatkov.« Ima okoli 10.000 dokumen-

tov. Njegova raziskovanja temeljijo na
dveh knjigah Matjaža Frangeža, ki pa je
moral potem zaradi pritiskov zapustiti
novinarstvo. Pred njim je o trgovini z
orožjem pisal tudi Brane Praznik, sicer
pripadnik vojaške obveščevalne službe.
Šurc je materiale zbiral več let. Odkril
je tudi, da lahko dobi tajne podatke v
celoti, če so bili kdaj že delno objavljeni.
V trgovino z orožjem je bilo vpletenih
mnogo ljudi na vseh ravneh, zato ti še
vedno ščitijo drug drugega. Tožilstvo je
v številnih primerih imelo na mizi dovolj
dokazov, a jih je zavrglo.
Valenčič je desničarske skrajneže
proučeval nekaj let in te potem razkrinkal v oddaji Koalicija sovraštva.
Dokazal je tudi povezavo slovenskih
desničarskih organizacij s stranko SDS
in si s tem nakopal težave.
Oba sta poudarjala, da nas ne sme biti

strah, kadar je treba kaj razkriti. Omenjena je bila gospa Mrlakova, ki si je več
kot 20 let prizadevala, da je na tožilstvo prišel dosje njenega moža, pilota
helikopterja JLA in tajnega sodelavca
Teritorialne obrambe, ki so ga 27. junija
1991 teritorialci sestrelili nad Ljubljano. To se mu zdi svetal vzor, ki ga velja
posnemati: »Tudi če je tožilstvo primer
zavrglo zaradi zastaranja in storilci niso
bili obsojeni, je Mrlakova moralna zmagovalka, ker se je uprla okostenelemu
sistemu, in je lahko spodbuda drugim,
da pridejo na dan z zamolčanimi resnicami,« je poudaril Šurc.
Pogovor je tekel tudi o tekočih dogodkih. Ob beguncih sta spomnila na dogodke, ki so pripeljali do tega, da bežijo. Zato se jima zdijo ukrepi nekaterih
voditeljev držav nehumani. Valenčič, ki
se je pravkar vrnil iz Iraka, pa je obsodil
novinarske kolege, ki v medijih ves čas
strašijo glede beguncev. Obiskovalci so
se na koncu zelo živahno vključevali v
razpravo in se vsi po vrsti obema gostoma zahvaljevali za pogum in vztrajnost,
ker odkrivata spregledana ali zamolčanih dejstva.
»Tudi tokrat sem se veliko naučil od
publike,« je bil zadovoljen Matej Šurc.
»Rad imam mesta, kot je Hrastnik. Morda zato, ker sem sam rojen na delavskih
in proletarskih Jesenicah, kjer sem
preživel večji del otroštva in mladosti.«
Fanči Moljk
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Zveza delovnih invalidov Slovenije
je v letošnjem letu za organizatorja Območnega prvenstva za
invalide v pikadu – ekipno, izbrala Društvo invalidov Hrastnik. 8.
oktobra 2016 se je pred Porto
Pubom v Hrastniku zbralo preko 100 tekmovalcev. V finalu v
moški konkurenci sta se pomerila večna sosedska rivala, ki že
kar nekaj let krojita vrh tekmovanj v pikadu, DI Hrastnik in DI
Trbovlje. Naši fantje so morali
priznati premoč sosedom iz Trbovelj. Bronasto kolajno so si
priigrali člani DI Sevnica.

OBMOČNO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE
INVALIDOV V PIKADU

Sevničani so tudi v tekmovanju ženskih ekip dosegli tretje
mesto, medtem ko so prvo
stopničko zasedle tekmovalke iz
DI Črnomelj, ki so v finalu premagale
DI Rimske toplice. Naša dekleta tokrat
niso imela svojega dne in so tekmovanje končala na 9. –12. mestu.
Naša moška ekipa se je tako uvrstila na

državno prvenstvo, ki je potekalo 5. novembra v Borovnici. Ekipa Društva invalidov Hrastnik v sestavi Blaž Dvornik,
Ivan Ranzinger, Matej Mikolič, Kasim
Žužič in Rajko Žagar je dostojno zastopala barve društva in pristala tik pod
vrhom – zasedla je 4. mesto. V moški

konkurenci so slavili DI Trbovlje pred
DI Mežiške doline in DI Muta, v ženski
konkurenci pa je bila najboljša ekipa v
državi DI Maribor pred DI Kočevje in DI
Laško.
M.T. in B.D.

nirjev v sestavi Žan Napret, Dejan Mrak
in Žan Čeperlin je osvojila peto mesto.
Med posameznicami sta tekmovali tudi
mlajši pionirki Lučka Holešek in Urška Tišler, ki sta zasedli 5. in 6. mesto.
Ekipa članov je v sestavi Jasmina Halilović, Mojca Vučilovski in Danijel Lisec
zaradi okvare na puški žal zasedla

skromno sedmo mesto.
Posamezno so si pristreljali drugo, četrto in
šestnajsto mesto. Med
posamezniki sta tekmovala tudi Tomaž
Pavlič in Žare Milič, ki sta zasedla 10. in
21. mesto.
V soboto in nedeljo so člani strelskega
društva Rudnik Hrastnik tekmovali s
standard puško v Ljubljani na strelišču
z elektronskimi tarčami. V soboto so
društvo v 1. B državni ligi zastopali člani
Boštjan Žlak, Valerija Tišler in Sebastian
Lisec, ki so osvojili odlično peto mesto
in za tretjim mestom zaostali zgolj za
3,2 kroga. V nedeljo je mladinka Valerija Tišler osvojila osmo mesto. Razlike
med tekmovalkami so bile majhne.
Kadetinji Špela Polak in Zala Logar sta
pristreljali 19. in 23. mesto.
V soboto je na velenjskem strelišču
potekala 2. državna liga v streljanju s
standard zračno puško, kjer so članice
društva Špela Polak, Mojca Vučilovski
in Zala Logar dosegle sedmo mesto.
J. H.
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ČE BI IMELA LJUBLJANA TAKŠNO LJUBEZEN DO KLUBA,
BI BILO V STOŽICAH VEDNO 60 TISOČ LJUDI
Naskok dolskega rokometa v prvo slovensko ligo je v hrastniški občini povzročil pravo rokometno mrzlico. Obisk v
Dolanki je lep, vzdušje temu primerno
izvrstno. Pravzaprav je v primerjavi s
preteklimi leti neprimerljiv, razlog pa je
preprost. Tribuno je po letih mirovanja
znova zavzela organizirana navijaška
skupina, po novem znana pod imenom
Dulani.

STRELCI V REGIJSKIH IN DRŽAVNIH LIGAH
Konec tedna od 17. do 20. novembra
je bil za strelce zelo naporen in pester,
saj so se udeležili kar petih tekmovanj
v streljanju z zračno puško. V četrtek
in petek sta na domačem strelišču v
Hrastniku potekali regijski ligi s serijsko
zračno puško v okviru koroško – štajersko-zasavske regije. Ekipa mlajših pio-

NAVIJAŠKA SKUPINA DULANI
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Resda z vmesnimi premori, pa vendar
obstajajo že zelo dolgo. Fantje z Dola,
ki imajo radi rokomet, so jo ustanovili
že leta 1994 sprva pod imenom Gamsi, kasneje znani kot Jack boysi in pred
zadnjo pavzo Dolski slavčki. Vmes se
je spremenilo marsikaj in hkrati zelo
malo. Niso to več dvajset in nekaj letni fantje, temveč možje v trideset in
štiridesetih, ampak jedro ‘ekipe’ je več
ali manj enako. In leta jih niso naredila nič slabše, kvečjemu boljše. »Mi smo
‘odrasli’ navijači, včasih kdo reče, da
smo bundesliga navijači, mogoče tudi
gledališki navijači. Ko pa je potrebno, pa
pridejo na plan razni Gamsi, Jack boysi,
Dolski slavčki,« je svojo pripoved začel
eden od tistih, ki so zraven od začetka,
Tilen Petrič. »Da bi skupino oživili, smo
se pogovarjali že pred pokalno tekmo
¼ finala s Črnomljem decembra 2014.
Prišel je final4 2015 v Kopru, tam vemo
kako je bilo, potem pa lanska sezona.
Med sezono smo že pomagali fantom
in smo se tudi dogovorili, da si zaslužijo, da jih spodbujamo. Malo kasneje
so nastali Dulani,« pravi »Tilko«, brez
katerega si tekem v Dolanki skoraj ne
moremo več predstavljati.

Hrška, solo vložkov
Uroša
Gorenca
»Dorčita« in navsezadnje učinka z
naskokom najbolj
priljubljenega Zagorjana na Dolu v
vsej vaški zgodovini
Mirana Kanižarja?
To pa je seveda drugo vprašanje.
Vsem je skupno
to, da imajo dolski rokomet radi, kar je za ta kraj nekaj samoumevnega. Redki so namreč
Dolani, ki z rokometom niso bili nikdar
vsaj na nek način povezani. »Meni osebno pomeni več kot Manchester United, kar sigurno ni malo. Tudi za ostale
lahko rečem, da jim pomeni zelo veliko
in vem, da smo vsi Dolani ponosni na
klub in fante. Večkrat pravim, če bi imeli v Ljubljano takšno ljubezen do svojih
klubov, bi jih moralo biti v Stožicah vsako tekmo 60 tisoč,« je paralelo potegnil
»Tilko« in naštel, kaj navijači zahtevajo
od svojih ljubljencev na igrišču: »Od
fantov zahtevamo samo borbo do konca, ni predaje. Pa naj bo to Celje ali pa
klub iz tretje lige. Odnos in pristop sta
glavna, vse ostalo pride. Mi kot navijači
ne da zahtevamo, ampak pričakujemo
to. Ni pa slabšega kot to, da glava gleda
v parket. Tega v zadnjih sezonah ni več

in tudi publika je to spoznala.«
Za konec je Dolan, ki ga je vmes zaneslo
v Radeče, kjer pa je z družino ravno dan
po veliki dolski zmagi nad Mariborom
pojedel zadnje kosilo pred vrnitvijo
v domač kraj, pričakovanja še malce
skonkretiziral. »Kar se pa obstanka v ligi
tiče je pa tako: kje ste že videli, da izpade 1/3 lige, in to tako prve kot druge?
Nikjer na svetu. Ravno to sezono so
se odločili popravljati napake, ki so jih
na RZS storili 2-3 sezone nazaj. Takrat
so nekaterim delali usluge, ki jih bomo
mogoče sedaj plačevali drugi. Ampak
ne bi o tem. Če obstanejo v ligi super,
če izpadejo j… ga. Mi bomo vseeno vsako drugo soboto v Dolanki, ker so to
naši borci,« je zaključil Petrič.
Gregor Lisec
Foto: Robi Bajda

A takih mož je pri Dulanih kar nekaj,
če smo povsem natančni jih skupina
vključno z boljšimi polovicami šteje 18,
zraven pa je seveda tudi podmladek,
brez katerega ne gre. Formalnega vodje nimajo, to so bolj ali manj kar vsi, vsak
prispeva nekaj po svojih močeh. Toda
bi šlo brez prodornega glasu in močne
desnice (samo za potrebe udarjanja
po bobnu, da ne no pomote) Tadeja
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Ni ravno Hrastničan, a mesto v našem
in vašem časopisu si brez dvoma zasluži
tudi Gašper Ovnik. Zasavec iz sosednjih
Trbovelj je pač eden najboljših igralcev
v ulični košarki na svetu, ki že četrto sezono (v dveh ločenih obdobjih) z žogo
v rokah brusi hrastniški parket in ima
vse izrazitejšo vlogo tudi pri brušenju
mladih hrastniških talentov.
V dvorani na Logu je odigral dve sezoni
v letih 2011 in 2012, se potem preselil
v Litijo in se lansko poletje vrnil v Hrastnik. Bila je to sicer sezona, ki zaradi izpada v tretjo ligo v hrastniških almanahih
ne bo zapisana z zlatimi črkami, toda
neuspeh 34-letnika ni pregnal drugam,
čeprav se je na začetku sezone za hip
zazdelo, da je zgodba o lepem sodelovanju zaključena. A le za hip … »Čakal
sem, kako bodo sestavljali ekipo in kako si bodo v klubu
vse skupaj zastavili. Glede na
to, da živim v Trbovljah, kjer
imam tudi službo in družino,
mi je bilo v interesu, da ostanem nekje v lokalnem okolju.
Navsezadnje si niti nisem mogel privoščiti, da bi se vozil
uro, uro in pol na treninge, po
možnosti petkrat ali šestkrat
na teden. Potem sem tehtal
ali Hrastnik ali Litija, kajti imel
sem ponudbi obeh. V Hrastniku so mi potem zagotovili,
da se lahko dokazujem v tej
tretji ligi po svojih željah in
močeh, kar mi je ustrezalo,«
je dejal košarkar, ki sočasno
s športno kariero v Trbovljah
opravlja delo učitelja športne
vzgoje na srednji šoli. »Imel
sem tudi ponudbi iz Grosuplja in Elektre v 2. ligi z neko spodobno štipendijo,
ampak sem se iz prej naštetih razlogov
odločil za Hrastnik. Raje brez pritiska
uživam v lokalnem okolju, pa tudi če bi
moral igrati v četrti ligi,« je pristavil.
V hrastniškem klubu se počuti domače,
zato je v njem pripravljen ostati več
kot le še letošnjo sezono. »Ta sredina
mi je všeč. Z tukajšnjimi ljudmi smo bili
na vezi, tudi ko nisem igral za Hrastnik
in smo se pogosto dobivali, recimo po
medsebojnih tekmah ali okrog novega
leta. Fante, ki so sedaj zrasli gor, torej
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KOŠARKAR HRASTNIKA GAŠPER OVNIK

UČITELJ, KI JE DOŽIVEL ALCATRAZ,
SE SPOGLEDUJE S TOKIOM
zelo dobro poznam. Gre za eno mlado
generacijo, ki je zelo dovzetna za košarko in uživam z njimi,« je razmislil Ovnik,
ki ima na Logu kot izučen učitelj tudi
vlogo nekakšnega neformalnega mentorja. »Ne da mi je bila vloga mentorja
dodeljena, ampak sem si jo zadal sam.
Ko sem bil jaz v njihovih letih (19, 20 let)
in sem se spoznaval s člansko košarko, so bili vsi starejši soigralci bolj kot
ne zaprti, češ ne bom ti ničesar povedal, ker mi boš potem vzel kruh. Takrat
sem si o njih mislil svoje in si rekel, da

takšen pa že ne bom. Vsako priložnost,
da dam mlajšim kakšen nasvet, izkoristim in skušam biti tem generacijam nek
zgled,« pravi Trboveljčan. Je mar takšno
razmišljanje tudi napoved za trenersko
kariero po koncu športne? »Ko bom
obesil svoje ‘adidaske’ na klin, mislim
da bi mi bila trenerska vloga kar pisana na kožo. Sem tekmovalen tip, pa ne
glede na to, ali gre za plavanje, košarko
ali računanje. Vedno hočem biti prvi in
takšen bi bil verjetno tudi kot trener,«
je razmislil in skoraj v isti sapi dodal,
da ima Hrastnik izjemno perspektivno
generacijo fantov, starih 15 oziroma

16 let, s katero trener Davor Brečko
opravlja izvrstno delo.
Šef z ulice
Kariera Gašperja Ovnika za razliko
od vseh teh fantov ni tekla po ustaljenih tirnicah običajnega odraščanja košarkarja, temveč je njegova pot
nekaj čisto posebnega. Začel je kot
plavalec, se nato preizkusil v košarkarskih dvoranah, a tam ni zdržal in se je
košarke raje naučil na betonu. »S tem
sem zrasel gor. V mlajših kategorijah nisem igral nobene
dvoranske košarke. Nisem
prenašal, da so igrali slabši
igralci pred mano in zato sem
se kalil na ulici v košarki ena na
ena. V tem sem bil najboljši,«
se je svojih začetkov spomnil
dandanašnji slovenski reprezentant v ulični košarki 3x3, ki
je bil tudi letos med glavnimi
šefi ulice - na svetu. »Letošnja
sezona je bila zelo pozitivna,
nadpovprečna. Bili smo evropski prvaki in tretji na svetu
z reprezentanco Slovenije. Je
pa s tem tako: pri dvoranski
košarki moraš imeti za seboj
nek ustroj. Bazen igralcev je
tako velik, da če nimaš nekoga, ki ti po domače ‘rine’ naprej, se ne boš nikoli pokazal.
Pri tri na tri je pa zadeva zelo
enostavna. Imeti moraš dobro ekipo,
s katero lahko zmagaš ali izgubiš vsako tekmo. Ne moreš se nikoli šparati in
skrivati, za zmago in poraz si zaslužen
ali kriv sam,« je razložil Ovnik in dodal,
da je ulična košarka njemu dosti bolj
pisana na kožo kot dvoranska, ker je
»vse skupaj bolj pristno in ker se za
nikomer ne moreš skriti«. Znati moraš
vse.
V Alcatrazu si sam
Da mu v Evropi ni enakega, je pokazal
pred petimi leti, ko se je kot zmagova-
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lec slovenske edicije Red Bullovih regionalnih uličnih turnirjev v igri ena na ena
uvrstil v zloglasni ameriški zapor Alcatraz, kjer se je kot edini Evropejec prebil
med 16 najboljših in pustil zelo dober
vtis. »Tam pa je tako, da sam braniš in
sam daješ koše. Druge ni. Dva Američana sem premagal, s tretjim po nesrečnem spletu okoliščin izgubil. Prišel
sem med najboljših 16, potem pa sem
žal izpadel. Super izkušnja, škoda, da je
vse skupaj propadlo. Mislim, da je bila

letos zadnja edicija tega turnirja,« se je
izjemne izkušnje spomnil vsestranski
košarkar.

Kajakaška zveza Slovenije je 18. novembra na prireditvi Kajakaš leta v Ljubljani
nagradila najuspešnejše tekmovalce in
tekmovalke pretekle sezone. Športnik
leta KZS je postal naš srebrni olimpijec
Peter Kauzer.

spustu v sezoni 1998. V
naslednjih dveh letih so
v mladinski konkurenci
medalje osvojili Gregor
Laznik, Aleksej Bočko in Branko Žagar.
Po letu 2004 pa se je začelo obdobje
nepretrganega osvajanja kolajn Petra
Kauzerja ml. Med osvojenimi kolajnami
je osem kolajn na evropskih prvenstvih in tri kolajne na svetovnih prvenstvih. Med njimi sta tudi dva naslova
svetovnega prvaka in en naslov evrops-

Z nagrado pa je domov odšel tudi
njegov oče in trener Peter Kauzer st.,
ki je prejel bronasto plaketo Kajakaške
zveze Slovenije za dolgoletno uspešno trenersko delo. V obrazložitvi so na
zvezi med drugim zapisali, da je Kauzer st. v času tekmovalne kariere, med
katero je za jugoslovansko kajakaško
reprezentanco uspešno nastopil na
treh svetovnih prvenstvih, slovel kot
eden najboljših slalomistov.

Glede na to, da ulična košarka ne
zahteva toliko aerobne kondicije kot
dvoranska, se na betonu vidi dlje kot na
parketih. »Če bom zdržal brez poškodb,
mislim, da lahko štiri ali pet let še vztrajam. Prihodnje leto se bo odločalo, ali
bo streetbasket tri na tri tudi del programa na olimpijskih igrah v Tokiu leta

2020 in če bodo to sprejeli, bom absolutno igral do leta 2020,« je na sanjski
scenarij namignil Ovnik. Lahko potem
Zasavci pričakujemo novo olimpijsko kolajno, s katero bi član Hrastnika
končal svojo bogato športno kariero?
»Tisto pa bi bila češnja na vrhu tortice,«
se je s predlogom kar strinjal priljubljeni »Gapi«.

Gregor Lisec

NAGRADI ZA KAUZERJA
kega prvaka v posamični konkurenci.
Nedvomno pa je bilo odlično strokovno delo Petra Kauzerja st. kronano v
letošnji sezoni s Perotovo olimpijsko
kolajno.
JM
Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Kmalu po zaključku tekmovalne kariere je kot trener v Brodarskem društvu
Hrastnik začel skrbeti za skupino mladih kajakašev, v kateri so bili Gregor
Laznik, Aleksej Bočko, Branko Žagar,
Peter Kauzer in še nekateri. Prvi uspehi njegovih tekmovalcev so se začeli na
svetovnem mladinskem prvenstvu v
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URŠA HABERL

V RINGU NI PRIJATELJEV. NO, RAZEN SESTRE
V znanem hrastniškem baru Chicago in pred njim je bila poleti velika
fešta, ko je Peter Kauzer v domači
kraj iz Brazilije prinesel prvo olimpijsko kolajno. Lahko junak z brzic čez
štiri leta v Tokiu ponovi dosežek?

Morda. Bo edini Hrastničan, ki bo
lovil olimpijske sanje? Kdove. Z
njimi se namreč že danes spogleduje tudi dekle, ki je moralo avgusta
zgolj prestopiti vhodna vrata svoje
stolpnice, pa je že bila na »Kaps-

Pred dvema letoma in pol ste že
imeli intervju za naš časopis, kako
dobro se ga spomnite?
Bolj slabo, vem, da je prišla novinarka k
nam domov in se pogovarjala z menoj
in mojo sestro.

problem.

Je bil to vaš prvi intervju?
Tako je, prvi.
Koliko jih je bilo do današnjega?
Z menoj so opravili intervju pri Mladih upih, potem so bili pri meni z RTV
Slovenije, ravno prejšnji teden pa še z
zasavske televizije. In sedaj tale.
Kar nekaj intervjujev za 16-letno
dekle, to v športnem svetu ni ravno
običajno. Kako ste se tako mlada
soočala s tem?
Ko sem imela prvega, je bilo vse skupaj
zelo čudno, saj nisem bila vajena, da bi
z nekom drugim govorila o sebi. Takrat
mi je bilo kar precej nerodno, ampak se
tega počasi navadiš in sedaj mi ni več

Kot ste na začetku dejali že sami
ste uvodni intervju
opravili skupaj s sestro Barbaro. Takrat
je ena izmed vaju dejala, da ko se pomerite, zmaga enkrat
ena drugič druga.
Kako je, če se pomerite danes?
V bistvu sva se pomerili nedolgo nazaj na
enem od mednarodnih
turnirjev in nazadnje sem zmagala jaz.
Udarile sva se tako, da sva obe skušali
nabrati čim več točk, da bi bila čim bolj
zanimiva borba. Ne greva pa se tako,
da enkrat zmagam jaz, enkrat ona.
Dvoboja se lotiva kar zares.
Kako se je na tekmovanju, ko gre
zares, pomeriti s sestro? Odmislite, da vam nasproti stoji sestra ali
tega vendarle ne morete?
Ni prav prijetno. Veliko težje se je boriti
proti sestri, kot proti komerkoli drugemu. Niti ne veš točno, kako se dvoboja
lotiti. Strah te je, da ti bi po borbi kaj
zamerila, ali da jo udariš preveč in
podobne stvari.
Se pogosto srečujeta v ringu?
Ne, v bistvu bolj poredko, ker je sestra
zanalašč šla v eno težnostno kategorijo višje, da ne naletiva druga na drugo.
Poleg tega pa je skoraj dve leti starejša
od mene, tako da se že zaradi tega ne
srečujeva veliko.
Pa je že prišlo kdaj do tega, da ste
bili jezni druga na drugo zaradi karateja?
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lovem« sprejemu. Danes 16-letna
Urša Haberl želi leta 2020 nastopiti
na olimpijskem turnirju v karateju in
tam konkurirati za odličja.

kaj preveč, saj grem sedaj iz kadetske v
mladinsko kategorijo, zato se poskušam
fokusirati predvsem na to, da bi mi tak
dosežek uspel tudi tam. Se pa gledajo rezultati na evropskih in svetovnih
prvenstvih ter na tekmah svetovnega
pokala. Sama sem nabrala točke na evropskem prvenstvu in svetovnem pokalu, kar me je pri kadetinjah pripeljalo na
prvo mesto.
Zakaj karate, kdo vas je zanj navdušil?
Trenirati sem začela povsem naključno, ker v Hrastniku takrat ni bilo veliko
športov na izbiro. Bila sta košarka in
nogomet, pa še to bolj za fante. Z bratrancem in sestrično sem šla zato pogledati, kako izgleda karate. Bilo nam je
zanimivo, začeli smo trenirati in potem
me je ‘potegnilo noter’.

Zdi se mi, da je bila Barbara ravno
nazadnje, ko sem jo premagala, malo
jezna, ampak to je povsem normalno.
Tudi jaz bi bila (smeh).
Se izven športnih dvoran tudi pogovarjate o karateju, ali pustita to ob
strani?
Če ima katera slab dan, se po tekmi
spodbujava, enako recimo v primeru,
ko katera nima sreče pri žrebu nasprotnika. Mislim, da se kar precej spodbujava in s tem druga drugo vlečeva naprej.
Ti dve leti sta bili za vas športno precej uspešni. Katere vaše
dosežke najbolj cenite oziroma
vam pomenijo največ?
Izpostavila bi predvsem letošnjo zmago
na svetovnem pokalu v Umagu, februarja pa sem bila peta na evropskem
prvenstvu. Ta dva dosežka mi do sedaj
pomenita največ.
Verjetno vam veliko pomeni tudi
dejstvo, da ste na svetovni lestvici karateistk v vaši kategoriji na
prvem mestu. Kako vam je uspelo
priplezati na sam vrh?
O tem pravzaprav niti ne razmišljam
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Kdo je najbolj zaslužen, da ste postali tako dobra karateistka?
Zagotovo moj prvi trener v Hrastniku
Bojan Pižmoht. On me je naučil največ,
sej sem pri njemu trenirala deset let,
torej od prvega razreda osnovne šole
pa do lani, ko sem odšla v trboveljski
klub. Rekla bi, da je za moj razvoj vsekakor najbolj zaslužen on, svoje pa so sigurno dodali tudi moji sedanji trenerji v
Trbovljah, ki so me naučili oziroma me
še učijo predvsem taktike. Seveda pa
moram omeniti tudi domače, atija, mamico in Barbaro, ki me pri vsem skupaj
podpirajo.
Kakšni so bili razlogi, da ste se
odločili iz hrastniškega kluba
prestopiti v trboveljskega?
V Hrastniku sva ostali z Barbaro na
koncu pravzaprav sami in nama ni bilo
več zanimivo, ker sva bili na treningu
le midve. Tako sploh nisva imeli drugih
sparing partnerjev, tako da sva trenirali
le druga z drugo. Vse to je potem privedlo tudi do tega, da sva se velikokrat
skregali na treningu, če katera ni delala
česa prav (smeh). Sedaj v Trbovljah nas
je pa res veliko in zdi se mi, da tako lahko tudi hitreje napredujem.
In kako to, da ste v Hrastniku ostali
sami?
Veliko jih je bilo že toliko starih, da so
odšli na faks, to pa je obdobje, ko jih
veliko preneha s treniranjem, saj nimaš
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več toliko časa.
Vi kot trenutno najboljša na svetu v
svoji kategoriji verjetno ne razmišljate, da bi se z odhodom na faks
temu odpovedali. Ali pač?
Računam, da bom še naprej trenirala, vem pa, da to verjetno ne bo več
mogoče tako pogosto v Trbovljah. Tako
da bom po moje hodila na treninge
nekje v Ljubljani, bom pa še vedno pod
okriljem trboveljskega kluba.
Iz časov v Hrastniku ste torej vajeni, da se borite s starejšimi od
sebe?
Več ali manj ja. Zelo malo je bilo enako
starih, kot sem jaz, večinoma so bili vsi
starejši.
Se vam zdi, da je bila to prednost za
vas ali slabost?
Mislim, da sem zaradi tega predvsem
še toliko bolj napredovala, ker so bili
drugi v tistem trenutku boljši in sem se
od njih učila.
Kako usklajujete šport in šolo?
Hodim v športno gimnazijo v Trbovljah,
kjer se s profesorji dogovorimo za vnaprejšnje datume ocenjevanja, da lažje
vse to usklajujemo. Drugi razredi nam
sicer včasih očitajo, da imamo mi lažji
program kot oni, ampak ni res. Tudi s
profesorji se pogovarjamo o tem in vedno pravijo, da nam dajejo iste kontrolke
ter da naj se raje oni iz ostalih razredov
postavijo v našo kožo in šele ko bodo
videli, koliko treniramo, naj govorijo.
Kako se Urša Haberl v razredu ali
doma ali nasploh v privatnem življenju razlikuje od Urše, ko stopi v
ring?
Ko v ringu stoji pred menoj nasprotnica, ne gledam, ali je moja prijateljica
ali jo poznam že od prej itd. Vsak je
nasprotnik in v njem ne vidim prijatelja.
No, razen na sestro.
Dejali ste, da želite dosegati tudi
pri mladinkah take rezultate kot
ste jih pri kadetinjah. Čutite zaradi dejstva, da ste prva kadetinja v
svoji kategoriji na svetu morda kak
dodaten pritisk, ali sprejemate to
kot nagrado?
Ne, posebnega pritiska ne čutim, saj se

zavedam, da sem lahko enkrat povsem
na vrhu, drugič pa povsem na dnu. Vse
skupaj jemljem samo še za toliko večjo
motivacijo za naprej.
Kaj pa sami pričakujete od sebe v
prihodnosti?
Vedno pričakujem zmago in če mi to ne
uspe sem po navadi zelo razočarana,
sploh če tudi sama vidim, da bi lahko
storila več. Ampak tudi če sem druga,
tretja ali pa če ni kolajne, to pomeni
zgolj to, da bom še toliko bolj delala, da
mi naslednjič uspe.
Zaključiva s tem: Kaj bi v svojem
življenju radi dosegli v karateju?
Sedaj, ko je prišel karate med olimpijske športe, bi se rada uvrstila na igre
v Tokiu leta 2020. To bo zelo težko, saj
bodo priredili kontinentalne turnirje, s
katerih se bodo na olimpijske igre uvrstili samo najboljši štirje. To pomeni, da
jih bo v vsaki od treh kategorijah pri
dekletih zgolj po deset, enako pa seveda velja tudi za fante. Če mi uspe priti v
Tokio, pa si bom želela osvojiti olimpijsko kolajno.
Gregor Lisec

26. novembra je v Podčetrtku
potekalo Državno prvenstvo
do 21 let v katah in športnih
borbah. Tekmovalci Karate
kluba Trbovlje so dosegli
zgodovinski uspeh, saj se jih
je kar 5 okitilo z naslovom
državnega prvaka v športnih
borbah, in sicer: Urša in Barbara Haberl, Domen Zidar,
Stefan Joksimovič in Blaž
Hribovšek.
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ALTERNATIVE

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Začinjeno s čilijem
Začimba tisočerih obrazov, začimba, ki
se lahko uporablja tako pri slanih, kot
pri sladkih jedeh; začimba, ki nekaterim
predstavlja način življenja. Vse to je čili.
Verjetno prav vsak izmed nas pozna čili, po okusu ostro začimbo, ki jo
pridobivajo iz drobnih plodov istoimenske grmičaste tropske rastline iz rodu
paprik. Prepoznamo ga predvsem po
njegovem značilnem vonju in seveda
– po pekočem okusu, ki ima različne
vplive na ljudi. Nekateri pekoči okus
zanemarijo, tisti drugi, ki jim pikanten
okus ne sede, pa imajo lahko pri jedi
težave. »S čiliji je tako kot z drogo; ko
jih enkrat začneš jesti, pokušaš vedno
močnejše. Telo s časom razvije toleranco na sam pikanten okus in čili začneš
jesti pri vsaki jedi. Sam ga osebno dajem v razne omake, sire, salame, jem ga
s čipsom. Dober pa je tudi v marmeladi,« je povedal Aleš Kocman – Dolan, ki
se je pred nekaj leti preselil v Loko pri
Zidanem Mostu.
Sam pekoč okus čilijev se meri v scovillah. V laboratorijih jakost čilijev merijo
s tem, da eni kapljici kapsaicina dodajo
na primer kapljico vode in če se izniči
pikanten okus, ima čili vrednost 1 scoville. Za predstavo: v trgovini kupljeni
feferoni imajo okrog 3000 scovill. Kocman je dodal: »Bolj blagi predstavniki
čilijev se začnejo pri 7000 scovillih, trenutni rekorder, Carolina Reaper, pa ima
2.200.000 scovill in toliko sem jih imel

tudi jaz letos, drugo leto bom imel pa
Sepia Serpent in Borg 9 ki imata preko
3 milijone scovill.« Dodal je še, da čili,
ki ga pustiš teden dni, preden ga odtrgaš, brez zalivanja, ob rezu spusti olje,
ki dobesedno žge.
»Začel sem tako, da sem posadil eno
seme in dobil eno sadiko. Nato sem
nadaljeval v vrtu, v rastlinjaku, a je
zmanjkalo prostora. Nazadnje sem zagradil celo njivo in posadil okrog 400
sadik, sedaj jih je iz leta v leto več.« Aleš
Kocman ima nekaj čilijev posajenih v
rastlinjaku, to so predvsem močnejše
vrste, za tiste, ki niso tako občutljivi,
pa ima prostor izven rastlinjaka. Gojenje je zelo zahtevno, še posebej v
prvih treh mesecih. Ko seme posadiš,
mora biti konstantno na temperaturi
28–32 °C, nato pa se ga presadi na 20
°C. Vseskozi pa je treba pleti, zalivati,
gnojiti. Previdnost ni nikoli odveč, še
posebej, ko gre za bolj močne čilije, saj
ti zahtevajo še večjo pozornost, zato je
pri vzgoji teh malih pekočih sadov hitenje najhujša napaka. Če čiliji zrastejo
na hitro in postanejo preveliki, jih lahko,
tako rekoč, vržemo samo še stran. Kocman čilije seje januarja, prve plodove
pa začne pobirati julija in jih ima vse do
decembra. Kaos pri gojenju pa nastane
takrat, ko se križata dve vrsti čilijev. To
je vidno šele pri obliki ploda, se pravi,
ko je že prepozno. Da bi takšno križanje preprečil, Kocman vsak cvet posebej
zalepi z lepilom.

Grad Freudeneck –
izgubljena hrastniška trdnjava

M

9. oktobra je Čili klub Račica organiziral
1. mednarodno Čilijado, ki je sicer potekala v Loki pri Zidanem Mostu, kjer
ima Kocman, eden od organizatorjev,
tudi svoj nasad. »Letošnja, sicer prva
in od zdaj naprej tudi tradicionalna
Čilijada je le ena izmed štirih po vsej
Sloveniji. Letos jo je Račica gostila kot
zadnja, naslednje leto pa smo na vrsti prvi, in sicer bo predvidoma zadnjo
nedeljo v mesecu avgustu. Čilijade potekajo avgusta in septembra, se pravi
takrat, ko je sezona čilijev na vrhuncu.
Z letošnjo smo bili več kot zadovoljni,
saj je bilo poleg dvajsetih razstavljavcev
tudi ogromno obiskovalcev, pa tudi izkupiček je bil večji, kot smo pričakovali.
Letos so ljudje videli, kaj sploh je Čilijada in mislim, da je dovolj zanimiva, da
se je drugo leto udeležijo še v večjem
številu,« je razložil Kocman. Čilijada je
imela tudi dobrodelno noto, z zbranimi
denarnimi sredstvi so priskočili na pomoč fantu iz Koroške.

Kaja Mejač
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alokdo se zaveda, kako pestro zgodovino premorejo
naše hrastniške in seveda
tudi zasavske doline in planine. Območje je bilo poseljeno že od predrimskih časov, svoj pečat so pustili
tu Rimljani (arheološko najdišče pri
Petrolu), pestra zgodovina pa se je nadaljevala tudi v dobo srednjega veka.
O tem pričajo ruševine gradu Freudeneck (tudi Freudenegg), locirane na
kopastem hribu, t. i. Dolinškovi skali ob cesti, ki vodi proti Dolu. Celjska
kronika govori, da sta grad leta 1270
kralj Otokar, kasneje pa še leta 1279
cesar Rudolf dala zapisati v last grofu
Ulriku II. Vovbržanu in njegovi soprogi
Neži.1 Zaradi sorodstvenih povezav s
svobodnimi gospodi Žovneški2 (kasneje celjski grofje) in pa zaradi vojaške
pomoči vojvodu Albrecht in Otonu
Habsburškemu naj bi med drugim
grad Freudeneck kot jamstvo za pomoč v vojni leta 1336 v posest dobil
Friderik Žovneški. Grad se zadnjič
v listinah omenja leta 1444. Kronika
grofov celjskih poroča, da so Celjani
med vojno s Habsburžani razdejali
več svojih gradov, med drugimi tudi
grad Freudeneck. 3
Grad je tako počasi utonil v pozabo in šele v 19. stoletju, s pomladjo
narodov v Avstro-Ogrski, se je začelo ponovno zanimanje za slovensko
narodno zgodovino. Ob preučevanju
starih srednjeveških listin, predvsem
pa Celjske kronike so učenjaki naleteli
na imena gradov, lokacije pa so ostale
neznane. Kje je stal grad Freudeneck,
se je preko Kmetijskih in rokodeljskih
novic leta 1880 spraševal Davorin
Trstenjak. Svoje zanimanje za grad je
objavil tudi Franc Šumi,4 ki je dal v časopis takšen poziv bralcem: »Kje je stala
trdnjava Freudeneck, sam tudi uže
povprašal in v Dob 2 marki za odgovor proseč, poslal, toda brez vspeha je
bilo moje večkratno vprašanje. V kranjskem deželnem zakoniku za leto 1857
stoji pri imenu Veselka dostavljeno »Ru-
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ine«, ni li to od grada
»Fraudeneck«?« 5 Žal
je bil ta poziv brez
uspeha.
Lokacija gradu se je
izmikala tudi kasnejšim raziskovalcem,
Ignaz Orožen je grad
umestil v Marija Gradec pri Laškem, kasneje v dolino Rečice.
Janko Orožen je
brez pridržkov lociral grad na mesto Grešakove hiše.
Avstrijski zgodovinar
Hans Pirchegger je
sklepal da je grad
stal na hribu Kovk.
Vsa ta ugibanja so
spodbudila Ivana Stoparja, slovenskega
kasteologa v sodelovanju z domačini k
terenskim raziskavam, ki je po pregledu terena leta 1972 grad umestil na
današnjo lokacijo.
Jedro gradu je bilo na vzhodni strani,
kjer je na najvišjem delu vrh hriba v
tleh ohranjena vdolbina, ki utegne biti
ostanek zasutega vodnjaka ali sesutega stolpa. V smeri proti zahodu sledi
najprej približno tri metre globok, raven, prečni notranji jarek, nekaj metrov
naprej pa je v konfiguraciji terena lepo
razločen podkvasto izoblikovani zunanji obrambni jarek, ki je še približno 7 m
globok. Ob jedru zasnove poteka vzporedno z grebenom na severni strani
grajskega platoja sled približno meter
debelega in okoli 10 m dolgega zidu.6
Zanimivost pri tem gradu je interpretacija virov, kajti nejasna navedba
in opis srednjeveškega celjskega kronista, namreč Freidenberg, Freudeneck
tudi Vreudenekk še zmeraj pod vprašaj
postavlja srednjeveško lastništvo gradu.

vir: Stanko Brečko: Hrastnik, str 8
vir: Kronika: časopis za slovensko krajevno
zgodovino (1956), letnik 4, številka 2, str. 16
3
vir: Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni
Sloveniji, Spodnja Savinjska dolina; Občine
Celje, Hrastnik, Laško, Žalec – tretja knjiga;
str. 41, 42
4
Schumi (Šumi) Franc, zgodovinar, rojen
2. okt. 1848 v Tomačevem, umrl 17. dec.
1916 v Zürichu. V Ljubljani se je najbrž izučil
slaščičarstva, nato kot pomočnik delal na
Dunaju. V Ljubljano je 1876 preselil svojo
delavnico; naslednica le-te je zdajšnja tovarna bonbonov, desertov in peciva. Leta
1872 se je začel zanimati za domoznansko zgodovino. Zbiral, uredil in izdal je med
drugim zbirko srednjeveških listin za deželo
Kranjsko. Ob njegovi prizadevnosti je čutiti pomanjkanje kritičnega zgod. šolanja,
npr. netočne določitve krajev v regestih. V
poznejših letih se je ukvarjal s teozofijo. (vir:
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi551021/)
5
vir: Starozgodovinske stvari (08.12.1880).
Kmetijske in rokodelske novice, letnik 38,
številka 49, str. 6
6
vir: Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni
Sloveniji, Spodnja Savinjska dolina; Občine
Celje, Hrastnik, Laško, Žalec – tretja knjiga;
str. 42
1
2

Primož Frajle
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
Šolsko leto se je začelo, snov in ocene so že na
prvi postaji, vlak pa ima še dolgo pot …
Letošnje šolsko leto je zanimivo. Delamo že s polno paro,
čeprav smo šele začeli: projekt
o ravnanju z denarjem nam bo
lahko kasneje v življenju marsikaj olajšal, znanje oživljan-

ja nam bo mogoče pomagalo
komu rešiti življenje, potem so
tu še dnevi dejavnosti, srečanja
in spoznanja … Vabimo vas, da
preberete o delčku tega, kar se
dogaja na naši šoli, in odkrijete

zanimive stvari.

Pozdravlja vas urednica
tokratnih Prigod, Lina Golotič.

Slovenski tradicionalni zajtrk
V petek, 18. novembra, je na
šoli kot že vsak tretji petek v
novembru v zadnjih štirinajstih letih potekal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. To
je osrednje dogajanje dneva
slovenske hrane, namen katerega je poudariti pomen zagotavljanja hrane. Vsa živila, ki se
znajdejo na mizi – kruh, maslo,
med, mleko, jabolka – so pride-

lana v Sloveniji. Namen projekta je izobraževati, obveščati in
ozaveščati mladino o pomenu
zajtrka ter o vplivu pridelave
hrane na okolje, o pravilnem
ravnanju z odpadki. Poudarjen
je tudi pomen zdravega načina
življenja, vključno z gibanjem.
Luka Brunček, 7. a
Foto: Jasmina Janjić

Srečanje z olimpijskim podprvakom
Hrastniški kajakaš Peter Kauzer je osvojil drugo mesto v slalomu v kajaku na
divjih vodah in tako na letošnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru Sloveniji priboril srebrno olimpijsko medaljo. Zato
smo ga povabili tudi na našo šolo in 10.
oktobra 2016 se je srečal s petošolci,
najprej v Hrastniku, potem pa še na
Dolu. Pozdravila ga je ga. ravnateljica in mu čestitala za ta izredni uspeh.
Povedala nam je tudi, da je bil g. Kauzer
učenec naše šole, na kar smo še posebej ponosni.

priznal nam je, da je začel jokati. Na
vogalu je počakal prijatelja, kot sta se
dogovorila, in skupaj sta preveslala do
konca, drugi pa so ju spodbujali, da je
cilj za vogalom, čeprav je bil oddaljen
veliko več. V Murski Soboti je tudi prvič
zmagal, in sicer v slalomu, ko je bil star
osem let. V otroštvu si ni predstavljal,
da bo kdaj nastopil na
olimpijskih igrah – mislil
je, da se bo mogoče kdaj
udeležil evropskega prvenstva.

Prvo vprašanje, ki smo ga zastavili
našemu gostu, je bilo, ali je vesel, da je
spet v šoli, in česa se najbolje spominja iz osnovnošolskih dni. Povedal je, da
ga na šolo vežejo lepi spomini in da je
bil priden, a živahen učenec. Lina se
je nato pozanimala, kako je potekal
njegov dan, ko je bil še osnovnošolec,
in izvedeli smo, da je najprej imel pouk.
Sledilo je šolsko kosilo. Ko je prišel domov, je naredil domačo nalogo, nato pa
odšel na trening.

Veslanje je zelo pomemben del njegovega življenja. Trenira od štirinajstkrat do osemnajstkrat
na teden od ene do dveh
ur. Pri športu vztraja kljub
padcem in poškodbam.
Ti so ga naredili še bolj
»Pogovor s Petrom Kauzerjem je vodila
močnega in vztrajnega,
Lina Golotič.«
tako da se je uresničilo tisto, kar se mu je v otroštvu zdelo misija nemogoče:
nastop na najprestižnejšem tekmovan- tudi veliko sadja. Veslanje pa ni edini
ju, na olimpijskih igrah. Lina ga je nato šport, ki ga obvlada. Ukvarja se namvprašala, o čem razmišlja na tekmah, in reč tudi s smučanjem, z deskanjem,
izvedela je, da ko je na tekmi, ugasne s tekom na smučeh, z nogometom, s
telefon in nikogar ne pusti zraven – je košarko – odvisno od tega, koliko časa
sam v svojem svetu in razmišlja samo ima na razpolago. Na Linino vprašano tekmi, ampak ne preveč. Pred samo je, ali ima še vedno shranjen svoj prvi
tekmo pa se sprosti s poslušanjem kajak, je naš gost odvrnil, da ga ima še
vedno in da ga ne bo dal naprej, saj ga
rock ali pop glasbe.
bo hranil kot spomin.

Seveda je bila večina pogovora povezanega s športom. Učenci so pozorno
prisluhnili, ko je srebrni olimpijec začel
pripovedovati, da je imel svojo prvo
tekmo, ko je bil star sedem let. Bila je
v Murski Soboti na reki Muri, moral pa
je preveslati deset kilometrov. Takrat
je mislil, da se ne bo nikoli končala, in

»Mogoče pa kdaj komu rešimo življenje.«
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predavatelj prve pomoči z licenco.
V šolskih telovadnicah na Dolu in
v Hrastniku smo najprej poslušali teorijo in si ogledali prikaz oživljanja, nato pa smo s pomočjo lutk
lahko poskusili še sami.

Maks Lovrić, 7. a
Foto: Domen Učakar
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S športnim načinom življenja je povezana tudi prehrana. Na vprašanje o njej
nam je Peter odgovoril, da ima tipično
športno prehrano, v kateri je veliko
testenin, zelenjave in mesa, poje pa

Na koncu smo poprosili še za kakšen
nasvet. »Kar delate, delajte, ker to
radi počnete. Vztrajajte in se zavedajte, da bodo vzponi in padci,« so bile
njegove spodbudne besede. Pokazal
nam je še srebrno medaljo iz Ria ter
učencem razdelil fotografije s svojim
podpisom.
V čast nam je bilo spoznati tako uspešnega športnika.

Kako rešiti življenje

Ob 16. oktobru, svetovnem dnevu oživljanja,
so nam v RKS, Območno
združenje Hrastnik, pripravili usposabljanje za uporabo defibrilatorjev, koristnih pripomočkov,
s katerimi lahko marsikomu rešimo
življenje. Te že lahko najdemo na
različnih mestih v Občini Hrastnik. Usposabljanja so se udeležili
učenci petega, šestega, sedmega
in devetega razreda, vodil pa ga je
prostovoljec Denis Kahteran, sicer

Povprašali smo ga tudi o idolih.
Na prvem mestu je navedel svojega očeta, ki ga vedno spodbuja,
na drugem mestu pa Richarda Foxa.

»Za vrhunskega športnika so imeli učenci kup vprašanj.«
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Lara in Lucija Sevšek, 7. b
Foto: Maks Lovrić
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JUŽNA
svinjino s kislim
zeljem, ki naj bi
zagotavljala, da
bodo jedci imeli
vse leto dovolj hrane. Pri naših južnih
sosedih je podobno vlogo imela sarma, ki naj bi zagotavljala zdravje in bogastvo. Mehičani in Španci so za vsak
udarec v zvoniku pojedli eno grozdno
jagodo, ob vsaki jagodi pa si tudi nekaj
zaželeli. Italijani namesto grozdja jedo
lečo, ki naj bi zagotavljala izobilje. V
Grčiji so pekli kolač vasilopeta, v kateri
je bil srebrni kovanec. V južnih državah
ZDA so prinašale srečo jedi s fižolom s
črnimi očmi, zelje, ohrovt, koleraba ali
špinača. Če želite imeti v novem letu

Za srečno novo leto …
Leto se počasi približuje koncu. Nekateri se običajno ob koncu leta zamislimo
in si v glavi na hitro zavrtimo svoj film
leta, ki se izteka. Subjektivno ocenjujemo dogodke, ki so se nam zgodili, ali pa
so se nam to leto nekako izmuznili. Ne
belimo si glave preveč s tem, bo pa v
novem letu boljše, lepše … Če vsaj malo
verjamemo v vraže, si lahko prihod
v novo leto vsaj malo polepšamo. Že
dolgo nazaj so različna ljudstva kuhala
za novo leto posebne jedi. V Nemčiji in na Nizozemskem so pripravljali

Puranje roladice v
smetanovi omaki

PRIPRAVA

1

Zrezke potolčemo po
eni strani, jih solimo ter
premažemo vsakega z eno žličko
gorčice.

2

SESTAVINE
4 večji puranji zrezki
4 rezine kuhanega
pršuta
1 cm debela rezina
edamca (ca. 25 dag)

0,5 l sladke smetane
pol vrečke parmezana
1 Zdenka sir
sol
4 kavne žličke gorčice
pest suhih sliv

Namig za
praznično darilo
Nekateri zadnji hip
razmišljamo kaj bi
podarili svojim prijateljem za praznično
darilo, a ne želimo
podariti vsako leto
enakega darila. Predlagam izvirno darilo,
darilo v steklenem
kozarcu za vlagan-

je. V litrski stekleni
kozarec, vanj daste
vse suhe sestavine
za pripravo piškotov.
Kozarec okrasite s
prazničnimi
motivi,
priložite navodila za
pripravo ter modelček.

Zatem položimo rezino
kuhanega pršuta, na koščke
narezane suhe slive in palčko
edamca. Sira ne dajemo na
konec zrezka, ker bo stekel ven.
Zrezke zvijemo in spnemo z
zobotrebcem.

3

Nato damo v ponev malo
olivnega olja jih opečemo iz
vseh strani do zlate barve, nato
jih vzamemo ven. Pečico segrejemo na 200 °C ter rolade položi-

Čokoladni
piškoti
SESTAVINE
300g moke,
130g rjavega sladkorja,
110g mletih orehov,
lešnikov ali mandljev,
100g sesekljane temne
čokolade,
po želji ščep cimeta.

Križanka

veliko denarja, morate imeti takrat, ko
nazdravljate, v žepu bankovec z veliko
vrednostjo, tisti, ki si v novem letu želi
potovati, pa mora iti ven s prtljago v
roki. Meni je najljubše verovanje, da se
na dan starega leta nosi rdeče spodnje
perilo, kar naj bi prineslo srečo v novem
letu. Takšnih in drugačnih prepričanj je
veliko. Da se vrnemo nazaj h kulinariki.
Zaradi vseh teh vraž (malo zares, malo
za hec) bomo tokrat pripravili rulado,
ki narezana zaradi svoje okrogle oblike
spominja na cekine.

Irena Rebov

mo v naoljen pekač in jih pečemo
20 minut. Večkrat jih obrnemo in
polijemo s sokom, ki je nastal.

4

V kozico damo pol sladke
smetane, nariban preostali
edamec, parmezan in Zdenka
sirček. Ko se vsi siri stopijo, dodamo preostalo smetano, premešamo, položimo roladice in jih kuhamo še par minut. Ko je gotovo,
jim odstranimo zobotrebce in jih
narežemo na rezine. Na krožniku
jih prelijemo še z omako.

5

Poleg se odlično podajo kuhani njoki ali pire krompir ali
pa pečena zelenjava. Dober tek!

Mešanici iz kozarca dodajte 2 jajci in 250 g
masla. Zamesite testo in ga pustite počivati
30 minut na hladnem. Razvaljajte ga približno 5 mm debelo in izrežite
piškote. Pecite
na 180 °C približno 10 minut
oziroma dokler
robovi ne postanejo zlatorumeni.

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali
srečnega nagrajenca, ki prejme knjižno nagrado:
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Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a
1430 Hrastnik

Žiga Mijatović, Hrastnik
O nagradi vas bomo obvestili po pošti.
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Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico
in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do
15. februarja 2017 pošljite na naslov:

Težje besede:
AIME, ARNO, ATIK, AZNAR, SKORŠ, SUTOMORE.
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Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo prejel športni rekvizit – mini koš za
košarko s penasto žogo Pure2Improve, ki ga podarja trgovina Loparji.si.
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