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o podatkih Slovenske turistične organizacije je turizem vse pomembnejša gospodarska panoga naše dežele,
ki hkrati izkazuje še velik potencial za
nadaljnjo rast. Preteklo leto je bilo spet
rekordno, zabeležili smo 9-odstotno rast
prihoda turistov. V Sloveniji turizem v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 odstotkov, predstavlja 8 odstotkov celotnega
izvoza in 37 odstotkov izvoza storitev.
Ob teh spodbudnih številkah se človek
seveda vpraša, zakaj si ne bi tudi mi v
Hrastniku in Zasavju vzeli večjega koščka
turistične pogače ali funšterca, če hočete.
In zakaj ne bi tudi mi na ta račun povečali
prihodkov, ustvarili nova delovna mesta in
spodbudili razvoj infrastrukture?
Za dosego tega cilja bo treba povezati
zgodbe. »Katere zgodbe?« porečejo večni
dvomljivci in dežurni nergači. Cel kup dobrih turističnih zgodb lahko najdete že,
če samo prelistate časopis, ki ga držite v
rokah. Morda najbolj povedna zgodba, ki
spet znova dokazuje, da sicer že malce
oguljena fraza in slogan Turistične zveze
Slovenije iz našega naslova, še kako velja –
je zgodba Branke Jovičić, ki je srce in duša
Planinskega doma v Gorah. Prihodnost
turizma vidi v povezovanju, dobri volji in
medsebojni pomoči. Vizija, ki ob trdem in
vztrajnem delu prinaša zanesljive in spodbudne rezultate.

Pišemo tudi o novi tržnici, ki se nam obeta in pa o dragoceni arheološki najdbi na
območju Hrastnika, izvrstnih športnikih
in kulturnikih, ki nosijo glas o naših krajih
daleč prek meja, pa tudi o vzpostavljanju
hrastniškega turistično-informacijskega
centra, ki bo moral vse te zgodbe – tiste
velike in majhne, ki jih pišejo prizadevni
posamezniki in organizacije – povezati in
jih predstaviti zgodb željnim turističnim
osvajalcem. Ne, seveda eden zaposleni na
TIC-u tega ne bo zmogel – vsi mu bomo
morali pomagati.
Za začetek se bo treba začeti ceniti, kajti
če se ne ceniš sam, te seveda tudi drugi
ne bodo. In rezultatov vsekakor ne bomo
dosegli z negativizmom in že vnaprejšnjim
obsojanjem na propad vseh in vsega, kot
to radi počnejo nekateri, menda od same
Matere božje odposlanci. Indira Gandhi
je nekoč dejala: »Dve vrsti ljudi sta: tisti,
ki delajo, in tisti, ki si pripisujejo zasluge.
Skušajte se uvrstiti v prvo skupino, tam je
manjša konkurenca.«

Jani Medvešek
odgovorni urednik

Vaša besedila
sprejemamo na
info@mch.si
Za oglaševanje pišite na
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni.
www.hrastov-list.si
www.mch.si
www.hrastnik.si
Naklada: 4300 izvodov
ISSN: 2232-6987
Foto: Branko Klančar
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Želja iz otroštva? Da bi imela vedno kaj za jesti…
Pogovor z Branko Jovičić,
danes blagovno znamko planinske koče v Gorah
Pogovor na sončen petek začneva z
zadregami, v katere nas spravljajo
otroci. Pa s kakšnim sočnim vicem
tudi začiniva vmes, če ravno nanese.
Pogovor teče večinoma v smehu, le
tu in tam se v spominih kakšna misel

skorajda malo zatakne v grlu.

Če je človek kdaj bil v Gorah, potem Branko pozna. Pred 10 leti je prevzela skrbništvo te planinske koče in do danes postala
njen prvi zaščitni znak, prava blagovna
znamka, če hočete. Je iskriva, izjemna
zakladnica idej, zgovorna, nasmejana,
pronicljiva in dobro si zapomni ljudi. Kaj
je večja prednost za poslanstvo, ki ga živi,
je težko reči – zmagovalna pa je vsekakor
kombinacija vsega. Čeprav jo poznam že
dolgo in sem vedela, da je rojena v BiH,
nisem vedela, da je iz Oštre Luke.

toda trmasta kot sem, po 6 mesecih ni
ravno veliko ljudi na prvo žogo ugotovilo, da sem iz Bosne. Aljoška Zavrašek, s
katero sva skupaj delali na začetku, je
bila tista, ki je najbolj upoštevala mojo
prošnjo, naj mi ne prevaja nič, dokler
je za to ne prosim, drugače ne bom nikoli znala jezika. Veliko sem brala in se
tudi tako učila jezika. Danes, ko zase
pravim, da sem Zasavka, tudi razmišljam po slovensko. Včasih, ko sem štela
denar, sem še razmišljala v svojem maternem jeziku, danes nič več.«

Branka: »Rada povem, da nisem rojena
v Sloveniji. Moja rodna vas je lep, čeprav
skromen kotiček na Zemlji. Pri mojih 16
letih smo se z družino preselili v Trbovlje. Prvi dom v Sloveniji je zame tako
nekako še vedno to zasavsko mesto,
pot me je v Hrastnik zanesla kasneje.«

Branka rada govori, jaz rada
poslušam in pišem – potem pa nastane izziv, kako pogovor zapisati
dovolj kratko, obdržati ‘’žmoht’’ v

Vmes se je izučila za trgovko, a v prodajalne je delo ni nikoli zaneslo. Po 10 letih dela v Iskri je namreč za dober mesec
okusila gostinsko življenje in od takrat ji
je to delo zlezlo pod kožo. Čeprav men-

Branka: »Da bi imela dovolj za jest.«
Stavek, ki je zgovoren sam po sebi.

zgodbi in vsaj približno prenesti vse
povedano skozi pogovor. Ko govoriva, vmes spremlja vse, kaj počnejo sodelavci, mimogrede kaj uredi,
reče, jih dopolni. Multipraktik.

da izjemno nadarjena učenka, posebej
za jezike in matematiko, je tako pristala
za šankom in v kuhinji. Najprej v gostilni
Senica za nekaj let, nato za nekaj let na
Dolu pri Hrastniku. Želela je več od šanka
– nekam, kjer se pripravlja hrana. Učiti se,
vpijati znanje ter osrečevati ljudi je združila v predanost temu delu.
Branka: »Tudi danes, če grem kam po
svetu, sem najbolj pozorna na hrano,
glasbo in kulturo. A veš, da je bila, ko
sem prišla v Slovenijo, Debela deklica dolgo časa edina slovenska glasba,
ki sem jo slišala in poznala? Prisežem,
zdelo se mi je, da se je samo ta sukala
po radiu. Po Samo milijon nas še živi pa
so menda še drugi dobili več poguma
za radijske valove.«

Branka: »Lepe spomine imam na to
obdobje. Delo je bilo večizmensko, ampak delati mi nikoli ni bil ne problem ne
izpod časti. Veliko jih sicer raje izbere
stokanje in jokanje, kako težko je delati
v proizvodnji ali pa kjerkoli so, namesto
da bi si znali narediti delo tudi zabavno,
prijetno in dobro opravljeno. Jaz sem v
Slovenijo prišla brez predznanja jezika,
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Branka: »Bili smo pošteni, delovni,
skromni, a urejeni. Zelo dobro sem se
učila, veljala sem za pametno, bila sem
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samohranilka pustila redno službo in
se podala na takšno avanturo? Sem
zaupala vesolju, da se bo dobro izteklo in ljudem, da mi bodo dovolili služiti
s tem, da jih razvajam. Pa sebi tudi, da
bom že plavala.«
Jeseni bo 10 let, kar si prevzela vodenje koče. Se še spomniš občutkov prvega
večera, ko si zaprla vrata po koncu delovnika?
Branka: »Kot bi bilo včeraj. Preden sem
prevzela Gore, je bilo kar slabo stanje,
to ni nobena skrivnost. Po sobotni otvoritvi sem naštela približno 60 ljudi, ki
so se najavili, da pridejo naslednji dan

koncev osebne rasti. Moram povedati,
da je tudi občina planincem dosti pomagala pri urejanju centralne kurjave,
strehe, zemljišča okrog, posledično tudi
pri razpisu za obnovo sob.«
Ne pozabi omeniti, da človek ne zmore nič
narediti sam. Poudari, da res ne smem
pozabiti na pohvalo vsem, ki jih omeni.
Na sosede in prijatelje.
Branka: »Brez njih ne bi bilo uspeha,
rasti, vedno pomagajo in so na razpolago. Sosedje dihamo kot eno, se razumemo, nesebično zapravijo denar
tukaj, ostajajo doma tukaj – rečejo, če
ne bomo mi, kako bi lahko pričakovali,
da bo prišel nekdo drug? Res pa je, da
rečejo, če ne bi bilo mene, ne bi prišli.«
Koliko obiska letno zabeleži koča, nima
točnega podatka.
Branka: »Planinsko knjigo imamo bolj
ubogo, ne vpisujejo se, obiska je pa
precej. Mirno pa rečem, da se giblje kar
okoli 10 tisoč letno.«

čista odličnjakinja, matematika mi gre
res odlično. Ampak sanje so bile, da
v tako skromnih razmerah ne bi živela celo življenje. Ampak sem borka –
vedno izberem preživetje, nikoli se ne
vdam malodušju, revščini ali propadu.«
Med pogovorom o rodni vasi se za trenutek zatakne tudi v grlu, med obujanjem
spominov zasledim tudi kakšno solzo v
očeh. Branka je vrelec zgodb in ima noro
energijo. In čeprav je rojena drugje, je
njen doma Slovenija. Tukaj je družina,
prijatelji, njeni ljudje. To pa je dom – in
ne lokacija.
Branka: »Ko sem delala v restavraciji na
Dolu, so me začeli novačiti pri planinskem društvu za Gore, bilo je tik pred
propadom. Sem taka oseba, da dam
dušo v projekt, v objekt, v gostilno –
tudi, ko ni bilo nič ‘’moje’’. Mikati me je
začelo, naivno sem si predstavljala, da
bom pripravljala samo segedin, golaž in
štrudelj, pa kak zrezek tu in tam posebej. Pa kako sem se uštela! Če bi takrat
vedela, koliko dela bom imela v gostilni, kot je danes – bi se verjetno bolj
ustrašila … Ampak me je vodil nek šesti čut verjetno. Zakaj bi drugače mati

Ker izhaja iz skromnih razmer, je garačka.
Že preden je dopolnila 17 let, se je zaposlila v proizvodnji tedanje Iskre in tam vztrajala 10 let.
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Vmes je rodila hčer, prestala pa tudi kakšno malce bolj grenko osebno preizkušnjo.
Vendar ima na vse delovne postojanke
lepe spomine, na življenjske izkušnje pa
gleda kot na učne ure. Danes jo večina
pozna kot oskrbnico koče v Gorah. Ampak jaz sem želela začutiti tudi deklico s
sanjami. Priznam, pretreslo me je, ko je
dejala, kaj je sanjala kot majhna deklica.
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na kosilo. Pa sem si mislila, menda ja
ne, saj ne bodo prišli. Pa so! Tako sem
morala takoj naslednji dan skuhati kar
60 kosil. In od takrat je tako oziroma še
več vsak vikend.«
Kako pa poteka sodelovanje s Planinskim
društvom Dol danes? Začetki so bili verjetno težji kot danes, ko vidijo, kam se je
zapeljala zgodba. Ampak v bistvu – kdo je
glavni (smeh)?
Branka: »Jaz (se res prešerno nasmeji).
Ne glede na to, da je koča od društva, si zaupamo, da delam dobro za
vse, ne samo zase. Vedno jih pa vse
vprašam, zavedam se, da so lastniki.
Moja dolžnost je, da jim predstavim
spremembe. Poštena sem, delam v dobro vseh nas in njihovo dobro. Komunikacija poteka po potrebi ali pa če se
najavim na njihov letni zbor. Od začetka sem bila čudna, seveda – kaj bi rada
vse spreminjala, obnavljala … Pa so šli z
mano na to pot obnove. Tudi sama veliko vlagam v stavbo, čeprav ni moja in
bo vložek ostal tukaj, če jutri zaključim.
Vendar moram reči, da dobro sodelujemo. Zaupam, da to cenijo in da je to
dobro za razvoj kraja, turizma in konec

Kateri dogodki pa so najbolj obiskani? Kaj
vse pripravljaš tekom leta?
Branka: »Nazaj so se začeli vračati
tabori. Gasilski tabor Rimske Toplice
imajo redni tabor v Gorah, prihajajo taborniki iz Zagorja, mažoretke, na
kondicijske priprave zaidejo košarkaški
veterani iz Laškega, pa kar nekaj rednih
zaključenih družb je.«
Omeni tudi silvestrovanje, martinovanje,
Miklavž za otroke je čedalje bolj obiskan,
ki ga organizirajo skupaj s KD Martin
Orožen iz Turja, pa vikend kosila, rojstni
dnevi… Že tretje leto bodo skušali obuditi
jurjevanje.
Branka: »Starejši omenjajo, kako je bilo
to včasih veličastno, ne samo zaradi
bližine cerkve, ki bo kmalu stara 500 let,
ampak da je bilo vzdušje, zaobljubljali
so se, kot neke vrste romanje … do zdaj
je bilo dvakrat, letos bo 23. aprila spet.
Vika in Bojan, prva soseda, sta zadolžena za cerkev, zelo sodelujeta, posebno
pripravita cerkev za tisti dan, župnik
lepo sodeluje, okrasitev Gor je brez nakupa rož, ampak iz tega, kar cvete … Pripravimo hrano po starem načinu, pije
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se »bunkuc«, »malinovc« in »šnopc«,
skuhamo kislo juho. Nič ne prodajamo,
le pogostimo in vse sami prispevamo – s
pomočjo sosedov. Tukaj sem samo bila
prva ideja, danes pa sem povezovalna
oseba, kot tajnik (smeh). Lani je kljub
slabemu vremenu prišlo približno 200
ljudi in takšni projekti dokazujejo, da je
v slogi moč.«
Gore veljajo za primer uspešne lokalne
zgodbe. Če se ne motim, se trudite tudi s
širitvijo turizma čez meje Slovenije.
Branka: »Mi hodimo na letovanja v Dalmacijo, pa sem rekla, oni naj pa na zimovanja! In se je prijelo! Predstavimo jim
Hrastnik, Zasavje ter Slovenijo. Se trudimo s turizmom na vse mogoče načine,
vsi gostje so enako pomembni. Ti iz tujine pa so noro navdušeni, kaj vse lahko
ponudimo. To, kar mi niti ne vidimo, da
imamo. Širimo meje, v Gorah ni samo
nedeljsko kosilo za domačine. Opažam,
da se zadnja leta malo bolj povezujemo
ponudniki raznih storitev med seboj,
sploh lokalno. Odzivamo se hitreje, bolj
povezovalno, možnost razvoja turizma
je tako velika. In v tem vidim prihodnost
turizma v Zasavju – povezovanju, dobri
volji, in medsebojni pomoči. Malo marketinga nam manjka. Izkoristiti je treba trenutek kdaj, ko je kaj popularno.
Mogoče grobišče Keltov, kjer so našli
sedaj čelado … to je treba hitro zagrabiti. Iz tega potrebujemo zgodbe. Če bo
vse to, potem se bo dober glas širil v
deveto vas. Sploh tujci znajo povedati,
da ne vemo, v kako lepem raju živimo.«
Delo v koči ni samo gostinstvo torej, je or-
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ganizacija vsega za goste.
V Gore prihajajo tako z
avtom kot pohodniki, tako
da gostijo povsem različne
profile ljudi, kot vidite.
Pravi, da imamo od tega
možnost živeti vsi, če bomo
le složni, povezovalni in se
kdaj malo bolj obrnili. Če
bo zdravje služilo, gostje
prihajali ter da ne bo polen
pod noge – potem Branka
v Gorah ostaja. Ima visok
prag, zdrži hudiča in pol in
če ne bo prevelike žrtve v zasebnem življenju, potem ima v Gorah še dela za 100
let!
Branka: »Vidim možnost ureditve vseh
poti, ki vodijo v Gore in tako bo tudi več
planincev oziroma rekreativcev. Nismo
visokogorje, ampak rada bi imela več
peš gostov. To je luknja, kjer lahko še
veliko naredimo. Poti tematsko označimo, obogatimo, ni nujno, da je učna
pot. Ena ideja bo v kratkem, upam, izvedena, ampak bomo zapisali naslednjič.
Planinci se bodo tukaj malo bolj vključili. Je pa veliko dela z birokracijo za te
majhne projekte.«
Koča je menda tudi družinam prijazna. Naziv je podelila PZS. Do certifikata
koča pride tako, da predstavniki zveze
ovrednotijo pripravljenost osebja koče,
da sprejme družine z najmlajšimi gosti
z vso pozornostjo in razumevanjem za
njihove specifične potrebe. Koča mora
imeti otrokom prilagojeno opremo in
prilagojene otroške porcije. Pomembno je tudi, da ima koča lahek dostop,
da so urejene planinske
poti do nje in da ima nekaj parkirišč. Pri odločitvi
planinci upoštevajo tudi
urejeno okolico koče, ki
omogoča nemotene aktivnosti za otroke in družine.
V Gorah se za priden par
rok vedno najde delo,
skozi pogovor pa ves čas
prihaja na plan sodelovanje, nesebična pomoč
okolice, prijateljev in ljubiteljev Gor in zato – če
smo koga pozabili zapisati
– štejte se poleg! Veste, da

Sonja Grešak razstavlja v Hrastniku
15. marca so v galeriji DD
odprli likovno razstavo Sonje
Grešak, ki bo na ogled do 29.
marca vsak dan od 17. do 19.
ure. Sonja je domačinka, zato
je bil obisk zagotovljen. Živi
pa v Leskovcu pri Krškem, v
svojem rojstnem kraju, kamor
sta se preselila z možem leta
2014. Večer so popestrile pevke kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku.

zapisati vseh ne moremo.
Vprašanje za konec – razmišljaš že o nadaljnjih 10 letih ali greš leto za letom skozi
zgodbo življenja?
Branka: »Razmišljam za naslednjih 100
let, ne 10 (smeh). Praznovanje za 10.
obletnico bo 8. septembra – že napovem kar vnaprej. Če bi imela dovolj
denarja, bi imela na tej zabavi Čolića –
morda pa le nisem še čisto Slovenka …«

Na kratko
Kdo je tvoja največja podpora v
življenju?
Meni moja družina. Planinskemu
domu pa sosedje.
Kako se na hitro rešiš slabe volje?
Grem v gostinski del doma. Česa
ne znaš narediti dobro, pa bi se
rada naučila? Drobne slaščice
(štrudelj in kremšnite so pri nas
že top).
Za katero odločitev v življenju si
vesela, da si jo sprejela?
Prvega otroka imamo vsi. Ponosna pa sem na odločitev, da imam
tudi drugega otroka. Krasna
odločitev.
Kdaj si slabo situacijo spremenila
v dobro?
Ko sem prevzela Gore, ki niso bile
v najboljši formi – dobro pa je bilo
za društvo in zame.

Mojca Lavrič
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Svojo slikarsko pot je začela
že v Hrastniku leta 2012 pod
mentorstvom Severine Trošt
Šprogar in jo zdaj nadaljuje

prek interneta z občasnimi
stiki in srečanji. Je tudi redna
udeleženka Slikarske kolonije
Krmelj. Severina je v priložnostni zloženki zapisala: »Najbolj
cenim njeno neposrednost,
iskrenost, dobrosrčnost, vztrajnost, optimizem. In prav
takšna je Sonja kot slikarka.
Njene slike me nagovarjajo s
svojo neposrednostjo in zbujajo v meni celo paleto prijetnih, sončnih občutkov.«

Fanči Moljk
Foto: V. Babič

Kultura, kulturniki in koncert
Ko sem zadnjič odprla knjigo ... no,
prelistala sem jo in roka se je ustavila
na teh verzih: » ...kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v
srcu mislimo; dókaj dni naj živí vsak, kar
nas dobrih je ljudi!« Pa začnimo od zadaj, najprej koncert ... Zgornje besede
odzvanjajo v ušesih pevk že od kulturnega praznika dalje in so tudi v duhu
letošnjega koncerta ženskega pevskega
zbora Kulturno-umetniškega društva
Svoboda Dol pri Hrastniku.
Vsem vam velja vabilo na naš koncert,
zadnjega dne v marcu, 31. 3. 2017, ob
18. uri v Delavskem domu Hrastnik.
Nastopile bomo skupaj z gosti iz folklorne skupine Kulturnega društva Svoboda center iz Trbovelj ter Društvom
Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik.
Rdeča nit tokratnega letnega koncerta
je tkanje prijateljstev in upamo, da se
ujamete v naše niti.
Pravzaprav je ta zapis nastal zaradi
dveh članic, kulturnic, ki sta letos prejeli nagrado Zveze kulturnih društev v
Hrastniku, 8. februar, to sta Hermina
Orožen in Vanda Crnkovič. Slednja me
je, ko je dobila obvestilo, presenečena
poklicala in povedala, da bo prejela na-
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grado. Malce po ovinkih me je vprašala:
»Veš, sem dobila pošto.« Pa sem ji rekla: »A res, kakšno pa?« Seveda sem vedela o čem govori. Malce sva pokramljali in sem ji razložila, da njuno delo pri
našem zboru vidimo kot velik prispevek
h kulturi in kulturnemu udejstvovanju v
občini nasploh. To je nagrada, s katero
si ne moreš kupiti kruha, je pa nagrada
za dušo in za opravljeno delo. Namreč,
prepogosto gledamo samo na to, kje bi
kaj dobili in zaslužili. Obe sta kot mravljici, včasih zelo neopazni, vendar aktivni
članici zbora, pripravljeni pomagati in
kaj narediti. Ko se pogovarjaš z njima,
dobiš dober občutek, da sta kot živa
enciklopedija nastopov in informacij o
zboru. Najboljše, kot češnje na smetani,

pa so seveda pripovedke z delovnih
priprav zbora, ki pa naj ostanejo med
prijateljicami.
Nazadnje pa še kultura, na katero prevečkrat pozabljamo. Prijazna beseda, s
katero vas bomo pozdravile na prihajajočem koncertu, skupno, prijateljsko
druženje po njem in seveda prijazen
nasmeh ali pa stisk roke, naj nam bo
vsem skupaj vodilo v prihajajočih pomladnih dneh, ko nas bo razganjalo od
vseh dražljajev iz narave.
Kultura. Vsi bi se morali kdaj srečati z
njo!
Simona Jeraj
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Dragocena arheološka najdba iz
okolice Hrastnika
Točno pred enim letom, februarja 2016,
je naključni pohodnik Borut Pečar med
hojo po brezpotju v okolici Hrastnika
naletel na dragoceno arheološko najdbo. Gre za ulito negovsko čelado in
pasno garnituro, kasneje pa so pri izkopavanju odkrili še modro stekleno jagodo in odlomek bronaste fibule. V grobu
je bilo tudi napadalno orožje – železna
tulasta sekira z ušescem in odlomek
železne sulične osti.
Na vprašanje novinarja je Pečar pred
kamero priznal, da človek pomisli tudi
na to, da bi najdene predmete zadržal.
»Pa so ti predmeti preveč dragoceni, zato jih je treba ponuditi vsem na
ogled,« je dejal. Seveda je bil za najdbo tudi nagrajen. Če pa bi predmete
zadržal, so za take najditelje določene
tudi visoke zakonske kazni.
Čelado in pas so dali takoj v postopek,
groba pa niso odkopavali, saj je potrebno dobiti za to dovoljenje od države.
Poleti so bili dokumenti zbrani in takrat
so se lotili tudi skeletov – vojščaka višjega ranga, starega okoli 25 let in dekle,
staro med 12 in 15 let. Grob sodi v mlado halštatsko obdobje – 6.–4. st. pr. n.
š., se pravi, pet stoletij pred Kristusovim
rojstvom.
Medtem ko so poslali skeleta na antropološko analizo v Zagreb, so predmete v
svojem laboratoriju začeli čistiti takoj in
nato konzervirati. Sem sodi tudi zdravl-
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jenje brona – odstranjevanje »volka«. Poleg tega,
da so najdene predmete
za dokumentacijo in
kasnejšo strokovno objavo poslikali, so jih tudi
tehnično narisali. Fotografiranje namreč ne
prikažejo vseh drobnih
detajlov okrasa.
Postopke v Pokrajinskem muzeju
Celje vodi Darja Pirkmajer.
Darja Pirkmajer, diplomirana arheologinja in muzejska svetovalka v Pokrajinskem muzeju Celje, je prejela lani, maja
2016, Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo za leto 2015. V času najdbe si je
ravno uredila odhod v pokoj, ko jo je doletela ta izjemna »odpravnina«. »Takih
dragocenih najdb si želi vsak arheolog,»
je dejala. Glede najdbe pa je nadaljevala: »Zelo dobro je ohranjena predvsem
negovska čelada, ki spada med čelade
vaškega tipa. Vidi se, da je bila najmanj
sedemkrat udarjena z ostrim predmetom, verjetno z železno sekiro. Pasna garnitura pa je posebna že zato, ker
je tako lepo okrašenih res zelo malo.
Predvsem pa je odlično ohranjena,« je
poudarila. »Oboje imamo razstavljeno v
stekleni vitrini, saj bi na zraku predmeti
hitro propadli. Oglede smo podaljšali
do konca februarja, marca in aprila pa
bodo predmeti ponovno v postopku
konzerviranja v našem laboratoriju.
Bron je potrebno
trajno stabilizirati. Od maja dalje
bo spet mogoč
ogled v našem
Knežjem dvoru.«
Ime muzeja si je
dobro
zapomniti, saj imajo v
Celju dva muzeja – Pokrajinski
muzej Celje (razstavišči
Knežji
dvor in Stara
grofija) in Muzej

imenujejo, ki z detektorsko palico iščejo kovinske najdbe in jih nato prodajajo na črnem trgu, največkrat čez mejo.
Zakon namreč natančno določa, da je
vse, kar je v zemlji, v vodi ali pod vodo
in je vojaški predmet star več kot 50 let
ali civilni predmet star več kot 100 let,
last države in je opredeljen kot premična kulturna dediščina. Detektorji so

sicer v prosti prodaji, a iskanje z njimi
po zaščitenih arheoloških najdiščih
je strogo prepovedano in se kaznuje,
naključne najdbe izven najdišč pa so
najditelji dolžni nemudoma prijaviti ustrezni ustanovi.
Pri nas so bili v javnosti pred leti razkrinkani in v medijih zelo odmevno
predstavljeni plenilci, ki so kradli v Ljubljanici, kar je sedaj urejeno, saj so ob
reki uvedli strogi nadzor.
Od najstarejših arheoloških obdobij
dalje se spopadajo s plenilci grobov.
Danes sta največji tarči plenilcev Italija

in Grčija.
Na našem, hrastniškem področju, so v
prejšnjih stoletjih odnesli veliko dragocenih stvari v Avstrijo, saj smo bili del
Avstro-Ogrske. In kako vemo, da so
plenili že pred 2500 leti? Pokojniku so
uničili čelado tako, da so jo nekajkrat
udarili z ostrim predmetom in tako za
plenilce ni bila več zanimiva, ker ni bila
več primerna za uporabo. Našo čelado
so treščili kar sedemkrat. V Pokrajinskem muzeju Celje bo odslej na varnem.
Fanči Moljk

novejše zgodovine Celje.
In kaj pravi hrastniški župan Miran
Jerič?
»Seveda smo zelo navdušeni, da se
je našel tak arheološki biser ravno na
našem področju. Najdbo smo si šli pogledat v Pokrajinski muzej Celje že okoli
novega leta. Želimo, da bi to območje,
ki ga iz utemeljenih vzrokov ne želijo
imenovati, čim prej raziskali. Potem bi
našli ustrezen način, kako predstaviti te
arheološke bisere našim krajanom in
obiskovalcem Hrastnika.«
S Stanetom Rozmanom, direktorjem
muzeja, se je župan dogovoril, da bo
naša občina podpisala pismo o nameri
za izkopavanje še neodkritega dela grobišča, »da bi čim prej dobili sredstva od
Kulturnega ministrstva za celovito raziskovanje področja,« je pojasnil. Vendar se ne kaže preveč veseliti, da bo to
kmalu opravljeno. Pogosto se namreč
zgodi, da je lokacija raziskovanja tako
bogata, da gredo stroški izkopavanja v
sto tisoče evrov. V takih primerih zbirajo sredstva pri sponzorjih, veliko doda
občina, država pa morda tudi toliko.
Vemo, da je po državi zaradi denarnih
zadreg neraziskanih veliko najdišč oziroma čakajo na boljše čase.

Kozarjev večer v Zmajevi Luknji
Ob težaških pogojih dela je včasih je
prav presenetljivo, koliko kulturnega
udejstvovanja , misli in idej je našlo
plodna tla v zasavskih revirjih, ki so jih
navadni delavci z svojo prodornostjo in
zagnanostjo širili med ljudi in s tem plemenitili kulturo naroda in revirskih ljudi.
Eden takšnih prodornih in zagnanih ljudi je bil zagotovo France Kozar.
V ponedeljek 6. marca je v Zmajevi
Luknji potekal literarni večer na temo
del Franceta Kozarja. Zbirka njegovih
pesmi »Izpod zemlje« iz leta 1941 je tisti
prvenec pisatelja oz. pesnika po katerem je v revirjih najbolj znan. Mimogrede, zbirko pesmi je izdal v samozaložbi
v nakladi 600 izvodov, od tega naj bi jih
400 prodal samo v Zasavju.

In kaj je rezultat tega raziskovanja? Izpopolnjen življenjepis pisatelja, ki temelji na podlagi diplomskega dela iz
60-ih let Frančiške Ovnič iz oddelka
za slovenistiko na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, katera je svoje vire povzemala
po takrat še živeči Kozarjevi soprogi. In
seveda urejen sklop 17 Kozarjevih črtic,
feljtonov, rudarskih zgodb, ki jih je objavljal v različnih takratnih časopisih.
Po deklamiranju njegovih pesmi in prebiranju njegovih krajših zgodb so na
koncu obiskovalci menili, da bi morali
Kozarju posvečati več pozornosti, naj si
bo v okviru delovanja kulturnih društev,
predstav ali pa tudi boljša izpostavljenost v lokalnih šolah.

Plenilci na delu že pred 2500 leti
Pečar je moral podpisati, da ne bo
izdal kraja lokacije, kjer je našel čelado.
Sicer o najdišču ni sledu, saj so lokacijo uredili v prvotno stanje. Vendar so
tudi pri nas aktivni detektoraši, kot jih
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Primož Frajle pa je ta
večer Kozarja predstavil v malo drugačni luči. Skopost
informacij o življenju
in delovanju Kozarja
je Primoža pritegnila v bolj poglobljeno raziskovanje
lokalnega pisatelja
in pesnika. Literarni
večer je tako temeljil na njegovih novih
spoznanjih in del
Franca Kozarja.
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In če povzamemo, kdo je bil France
Kozar. Kozar nam lahko še dandanes
predstavlja dober zgled, kako doseči
osebnostno rast. Ob slabih življenjskih
pogojih se je vedno izobraževal ter
tako širil svoje intelektualno obzorje. Ni
se bal kritike svojih del, prav nasprotno, upošteval jih je in tudi na tak način
rastel pri svojem literarnem ustvarjanju. Saj je navsezadnje bil samouk. Kljub osebnostni krizi in omejevanju pri
pesniškem ustvarjanju njegovih sodobnikov ter nenehna cenzura monarhično-jugoslovanskega režima ni nikoli
nehal verjeti v človeka. Kozar je bil s
srcem zapisan rudar, aktivist, levičar
ter strasten borec za boljše pravice delovnih ljudi, kar ga je večkrat pripeljalo
do konflikta z oblastmi, saj je do svojega 30 leta vsaj 4-krat prebil v preiskovalnem zaporu.
U. P.
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Pasje zgodbe
Predzadnja gledališka predstava Kulturnega centra Hrastnik se je
imenovala Cucki, avtorja CJ Johnsona,
v režiji Matjaža Latina. Gojmir Lešnjak
Gojc, Klemen Slakonja in Nenad Nešo
Tokalić so nastopili pod okriljem Mestnega gledališča Ptuj.
Predstava ima tudi delovni naslov Pasji
dnevnik, kar je bolj primerno kot Cucki. Cucki so vendarle taki pohlevni, bojazljivi, strahopetni in ponižni, naši psi
pa so imeli v svojih monologih povsem
drugačne značaje: bili so aktivni, bojeviti, ljubeznivi, preračunljivi, vztrajni,
tekmovalni, napadalni. Slikovite življenjske zgodbe o angleškem hrtu, afganistanskem hrtu, nemški dogi, irskem
setru, škotskem ovčarju, rodezijskem
grebenarju in dalmatincu so nas prepričale, da je pasje življenje nadvse bogato in zajema različne nianse življenja
– od žalosti, do veselja, zaljubljenosti,
ogorčenja, zvestobe, opravljanja, ki
so tudi glavne značilnosti človeškega
značaja. Pripovedi so vsebovale tudi

Imeni kot Gojmir Lešnjak Gojc in Klemen Slakonja, naših starih znancev, sta
obetali imenitno predstavo, Nenada pa
večina ni poznala. Je že bil v Hrastniku?
»Ja, sem že igral s SNG drama Maribor,
lani pa s predstavo Mali priročnik biznisa,« nam je pojasnil kasneje. Ljubitelji
nadaljevank pa ga poznajo kot glavni lik
v TV nadaljevanki Branka Đuriča, Čista

desetka. Na kratko: spoznali smo »novega«, odličnega igralca.
Obiskovalci so se že takoj na začetku
vživeli v pasje prigode, sočustvovali
z njimi in ko je eden izmed njih postal lačen, so po torbicah zanj mrzlično iskali hrano. Komedija bi se lahko
zavlekla pozno v noč, če bi imeli tudi
gledalci priložnost, da povedo zgodbe
svojih štirinožnih prijateljev.

Fanči Moljk
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Glavna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je potekala v torek,
7. februarja, v hrastniškem delavskem
domu. Za program so poskrbeli člani
MoPZ Svoboda Hrastnik, ŽPZ KUD
Svoboda Dol pri Hrastniku, KUD Veter
Hrastnik: Saša Nemec – vokal, Florjan
Ajdnik – vokal, kitara, klavir in saksofonisti skupine K’r en bend. Povezoval
je Jože Bovhan, recitiral Matej Kaiser.

A se na srečo ni in je iz ljubezni do svojega naroda s svojo poezijo slovenščino
povzdignil na raven ostalih evropskih
jezikov.«
Odmeven je bil tudi govor predsednika Zveze kulturnih društev Hrastnik
Jurija Bantana, ki je med drugim dejal:
»Prešernova poezija, njegova velika
ljubezen do slovenskega naroda, je bila
velikokrat izrabljena; prisvajale so si
jo različne struje, ga umeščale v svoje
idejne poti – vse zaman! Prešeren je bil
svoboden duh, ki se nikoli ni pustil utiriti, še zlasti ne v svoji pesniški veličini.
Ne more si ga lastiti nihče, lahko nam je
le svetel kažipot, pravzaprav svetilnik, ki

nam kaže, kako se ohranja kulturno
izročilo nekega naroda, kar je temelj
za njegov obstoj ...«
Člani obeh zborov so z obširnim
programom
zapolnili
kulturno
prireditev, prav tako člana KUD Veter Saša Nemec – vokal in Florjan Ajdnik – vokal, kitara, klavir. Dvorano pa je
napolnila tudi priljubljena poezija Ferija
Lainščka in Toneta Pavčka.
Zveza kulturnih društev Hrastnik vsako
leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje priznanje 8. februar kot
najvišje priznanje za delo na področju
ljubiteljske kulture. Tako je tudi tokrat
podelila šest priznanj. Podelil jih je
predsednik Jurij Bantan.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Dobitniki Priznanja
8. februar:
vsako ploskev določim
debelino in barvo peska.
S čopičem nanesem lepilo in nanj posujem pesek. Odvečni pesek otresem s podlage
...« Še prej pa je pokazala, kako pesek
preseje. Kar ga ostane, gre v nasledn-

je sito. In tako naprej. Na ta način loči
posamezne debeline peska. Ločuje pa
tudi barve, ki so seveda vse naravne.

Vanda Crnkovič
za dolgoletno in predano delo na področju
zborovskega petja.

Hermina Orožen
Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

za dolgoletno in predano delo na področju
zborovskega petja.

Leopold Podmenik
za dolgoletno udejstvovanje na področju
zborovskega petja .

Ivan Šušter
za dolgoletno in uspešno udejstvovanje na
področju lutkarstva.

Stanka Golob je udeležence povabila
k razstavljenim primerkom različnega
peska na mizi in izvedla nekakšno mini
delavnico, kjer je nazorno pokazala,
kako pride do osnovnega materiala,
preden začne ustvarjati. »Slikam na
platno, les, kovino in steklo. Za vsako podlago mora biti primerno lepilo.
Skico motiva prenesem na podlago in
razdelim na posamezne ploskve. Za
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Proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

Bovhan je po Zdravljici saksofonistov na
začetku med drugim dejal: »V Prešernovem času je bila slovenščina še vedno manjvreden jezik. Če bi hotel biti
Prešeren samo priljubljen in žeti slavo,
bi se zlahka odločil in pisal v nemščini.

Slike iz peska
V počastitev slovenskega kulturnega praznika so v ponedeljek, 6.
februarja, v galeriji DD odprli razstavo
Slike iz peska, ki jo je pripravila Stanka Golob, diplomirana slikarka iz Grahova ob Bači. Dogodek so na začetku
prireditve popestrili gojenci Glasbene
šole Hrastnik, dobrodošlico pa ji je izrazila Liljana Oplotnik, predstavnica Kulturno-rekreacijskega centra Hrastnik.

znane pasje zveze kot: …
je vroče kot pes, … laže kot
pes teče, … pasje zvest, .. ves
pasji in podobne.

Leon Žibert
za uspešno udejstvovanje na glasbenem področju.

Skupina »Funšterctim« Prostvetnega
društva Čeče Hrastnik
za aktivno in uspešno delovanje na področju
ljubiteljske kulture.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Konec januarja je
Občina Hrastnik zaključila z drugo fazo
izdelave
Celostne
prometne strategije
z naslovom Racionalno zastavljanje ciljev. V sklopu Orisa želenega stanja smo
na podlagi delavnic in javnih razprav
oblikovali vizijo Celostne prometne
strategije ter jo z razstavo predstavili
prebivalcem občine. Razstava je še vedno na ogled v avli Zdravstvenega doma
Hrastnik.

V IZDELAVI JE TRETJA FAZA CPS OBČINE HRASTNIK

Na podlagi vizije so bili oblikovani
strateški cilji in nato nadgrajeni z operativnimi cilji, ki so jasni, merljivi in časovno opredeljeni. Na podlagi rezultatov
analize vprašalnika za ključno zainteresirano javnost so bili strateški cilji rangirani po prioritetah. Določeni so bili tudi
kazalci, s pomočjo katerih bo možno
spremljanje doseganja ciljnih vrednosti,
ki bodo v 3. fazi priprave CPS vključene
v strategijo. V sklopu izbire ukrepov
so bili pregledani vsi do sedaj podani
ukrepi s strani občanov, ključne zainteresirane javnosti in občine. Nabor teh
predlogov ukrepov je bil presojan tudi
glede na razpoložljiva sredstva, z vidika
povezanosti s strateškimi cilji ter pričakovane učinkovitosti glede na zastavljene cilje. Posamezni ukrepi so vključeni v končen nabor možnih ukrepov po
posameznih svežnjih.

Poiskani so bili primeri dobrih praks
ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so
lahko aktualni tudi za Občino Hrastnik. Izdelana je bila Študija stroškovne
učinkovitosti, ki je preverila učinkovitost posameznih ukrepov glede na
devet kriterijev. V zaključku faze je bil
izdelan elaborat
Določitev
usklajenih ciljev, ciljnih
vrednosti, kazalcev
in ukrepov, kjer so
ukrepi po petih
strateških stebrih
(hoja, kolesarjenje, javni potniški
promet,
optimizacija motornega
prometa, trajnostno načrtovanje in
ozaveščanje) razvrščeni v svežnje.

V januarju in začetku
februarja so bili zaključeni javni razpisi
občine Hrastnik za
sofinanciranje športnih programov, programov v ljubiteljski
kulturi in sofinanciranje neprofitnih in
humanitarnih organizacij.

na delavnicah oblikovali akcijski načrt
in delovni načrt Celostne prometne
strategije ter oblikovali končni dokument Celostne prometne strategije, ki
jo bo, predvidoma v maju 2017, sprejel
občinski svet Občine Hrastnik.
Savaprojekt

občinskih priznanj in nagrad želi
Občinski svet Občine Hrastnik
tudi v tem letu izročiti priznanja
najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom in civilnim
ter pravnim osebam za izredna prizadevanja in uspehe na posameznih področjih človekove ustvarjalnosti.

Prenova tržnice

PRIJAVE NA RAZPIS PARTNERSTVA LAS ZA ZASAVJE

Občina Hrastnik načrtuje z dvema partnerjema izvedbo prve
faze prenove tržnice. Idejno zasnovo
naložbe je pripravila družba ARHI-TURA d.o.o. iz Ljubljane. S prenovo tržnice
želijo spodbuditi aktivnejše povezovanje vseh uporabnikov tržnice, prispevati h krepitvi pospeševanja razvoja
lokalne oskrbe in prodaje na tržnici in
z različnimi dogodki prispevati tudi k živahnosti mesta.

S prenovo se bodo zagotovili boljši osnovni pogoji za uporabo prostora na
tržnici in pred tržnim prostorom. Poleg
prenove se bodo v sklopu projekta izvajale tudi druge aktivnosti na tem prostoru, z vsebinami iz različnih področij.
V aktivnosti bodo vključene različne
ranljive skupine. Vrednost operacije
se ocenjuje na 88.000,00 €, od tega se
načrtuje sofinanciranje iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini cca 60.000,00 €, v kolikor
bo kandidatura občine na 1. javnem
pozivu Partnerstva LAS Zasavje uspešna. Projekt se bo v okviru 1. faze izvajal
v letu 2017, realizacija druge faze pa je
predvidena v naslednjih letih.

V tretji fazi izdelave
Celostne
prometne strategije
Občine Hrastnik
bomo na podlagi
do
sedaj
izdelanih
gradiv

OBČINSKA PRIZNANJA
Občina Hrastnik je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev
občinskih priznanj v letu 2017 (častni občan, zlato, srebrno in bronasto
priznanje občine Hrastnik). S podelitvijo

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

Ustanovitev Turistično informacijskega centra
Na prejšnji seji je Občinski svet sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno
rekreacijski center Hrastnik (KRC), na
osnovi katerih se je lahko zavod skupaj
s še tremi partnerji prijavil na 1. javni
poziv partnerstva LAS Zasavje kot nosilec projekta »TIC Hrastnik«. Projekt se
bo izvajal dve leti. Kasneje se bo zagotovila še trajnost projekta - delovanje
turistično-informacijskega centra najmanj 5 let, kar je pogoj za sofinanciranje projekta iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Vrednost projekta je ocenjena na
81.500,00 €, od tega se načrtuje sofinanciranje iz evropskih sredstev v
višini 66 tisoč evrov. V okviru projekta
se bo zagotavljala regijska pokritost
območja LAS, nekatere aktivnosti pa
bodo namenjene ranljivim skupinam. V
okviru projekta se zagotavlja eno novo
delovno mesto za polni delovni čas,
ureditev prostorov za nemoteno delo
TIC-a in nabava nujne opreme.

Živahni in razigrani
Nosilec projekta je Vrtec Hrastnik. S
projektom “Živahni in razigrani” bo
Vrtec Hrastnik zamenjal zunanja igrala
na enoti Sonček. Načrtuje se postavitev
šestih okolju prijaznih, sodobnih igral
za razvoj gibalnih in motoričnih spretnosti otrok.
S pomočjo partnerjev in sodelujočih
v operaciji se bodo izvedle različne
spremljajoče aktivnosti, ki se navezujejo na igrače, igrala in igro. Med drugim
bodo izvedli akcijo zbiranja rabljenih igrač in ostankov materiala, v katero se
bodo vključili starši in stari starši otrok
iz Vrtca, društva in podjetja ter občani
Hrastnika. Načrtuje se tudi priprava
zbirke starih igrač in iger naših dedkov
in babic, ki bo locirana na v eni izmed
enot Vrtca. Na ta način se bo ohranjala kulturna dediščina in se bo hkrati
spodbujalo in osveščalo širše okolje o
tej tematiki.

Posamezniki, stranke, krajevne skupnosti, družbe, zavodi, društva in druge
pravne osebe lahko podajo predloge za
podelitev priznanj do 6. aprila in sicer
na prijavnih obrazcih, ki so dostopni na
Občini Hrastnik ali na občinskih spletnih straneh, kjer je objavljeno tudi celotno besedilo razpisa.

RAZDELILI SKORAJ 140 TISOČ EVROV ZA DRUŠTVA

Na področju športa se je dobrih 73 ti-
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soč evrov razdelilo med 26 športnih
društev s sedežem v Hrastniku, v teku
je podpisovanje pogodb z izbranimi
izvajalci. Med 11 društev s področja
ljubiteljske kulture je bilo razdeljenih
razpisanih slabih 30 tisoč evrov, kar 48

vlog pa je prispelo na razpis za društva
in neprofitne ter humanitarne organizacije. Namenilo se jim je dobrih 34
tisoč evrov.
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Pomoč na domu, kot ena izmed socialnovarstvenih storitev se v Sloveniji izvaja približno 25 let, v Občini Hrastnik
pa se organizirano izvaja že 17. leto.
Izvaja jo Dom starejših Hrastnik s štiri delavkami, ki delajo na neposredni
oskrbi. Storitve pomoči na domu so
uvrščene v tri sklope in sicer: gospodinjska pomoč, pomoč pri temeljnih
dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V občini Hrastnik je pomoč na
domu v letu 2016
v povprečju koristilo 53 uporabnikov,
kosilo pa se je dostavljalo povprečno
34 uporabnikom. Skoraj 80 % uporabnikov je koristilo dve storitvi in sicer
gospodinjsko pomoč in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov, ostalih 20%
pa gospodinjsko pomoč in pomoč pri

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

VEČ NAPAČNEGA PARKIRANJA KOT LANI
Število kršitev glede napačnega
parkiranja v letu 2016 se je v Hrastniku povečalo za približno petino v primerjavi z letom 2015. Redarji so napisali
skoraj za četrtino več plačilnih nalogov
kot lani in sicer 76, izrekli pa so 26 opo-

zoril, je razvidno iz poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
(MIR) za Zasavje za lansko leto, ki ga
je na marčevski seji občinskega sveta
predstavil vodja MIR Sebastjan Zmrzljak.

temeljnih dnevnih opravilih. Čakalnih
dob v letu 2016 ni bilo. Trenutno znaša
cena ure koriščenja pomoči na domu
za uporabnika 5,15 EUR, kar predstavlja 27 % ekonomske cene, ostalo pa je
subvencija iz občinskega proračuna.

V največ primerih je prišlo do
neupoštevanja prometne signalizacije in parkiranja v neskladju s talnimi
označbami, se je pa bistveno zmanjšalo število kršitev prepovedi parkiranja
na javnih površinah, ki niso namenjene prometu in na vozišču. Največ
prekrškov je bilo na lokacijah Log, Novi
log in Dol pri Hrastniku.

27. januarja je Hrastnik obiskala
britanska veleposlanica Sophie
Honey. V Steklarni Hrastnik je
podelila priznanja mednarodnega
programa za mlade MEPI, pred
tem pa jo je župan občine Hrastnik
Miran Jerič popeljal po Hrastniku in ji v
Mladinskem centru Hrastnik predstavil
občino Hrastnik, predvsem delovanje
občine na področju mladine.

BRITANSKA VELEPOSLANICA V HRASTNIKU

Veleposlanica se je v mladinskem centru, ki je tudi eden izmed partnerskih

izvajalcev v programu MEPI, srečala z
mladimi prostovoljci in predstavniki
študentskega kluba, direktor MCH Jani
Medvešek pa ji je predstavil aktivnosti
centra ter ob ogledu mozaika namenil
nekaj besed o tem umetniškem delu, ki
predstavlja preteklost, sedanjost in prihodnost našega mesta.

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski
program, ki mladim med 14. in
25. letom omogoča, da v svojem
prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo
na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava),
odkrijejo, razvijejo in uresničijo
svoje potenciale. Tako mlade
spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na
izzive življenja.

PODPIS KONCESIJSKE POGODBE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO
S slovesnim podpisom pogodbe med
občino Hrastnik in konzorcijem družb
Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana
d.o.o., je bila 22 marca podpisana koncesijska pogodba za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe posodobitve
in vzdrževanja infrastrukture javne
razsvetljave v občini Hrastnik. Koncesionar bo prevzel lokalno gospodarsko
javno službo za obdobje 15 let, v prvem
letu bo v obnovo javne razsvetljave
vložil 430.000 evrov brez DDV.

jem delu izvajal po modelu javno-zasebnega partnerstva, preko katerega
zasebni partner investira v energetsko
sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa ga
skozi te prihranke poplača. Po poteku
pogodbenega obdobja so prihranki pri
stroških za energijo v celoti občinski.
Partner bo v času trajanja koncesije zagotovil tudi upravljanje ter vzdrževanje
novo vgrajenih energetskih naprav in
sistemov.

Občina Hrastnik na področju učinkovite
rabe energije izvaja projekt energetske
sanacije občinskih stavb, ki se bo v več-

Ob podpisu pogodbe je župan Miran
Jerič poudaril: »Zadovoljni smo, da nam
bo uspelo v kratkem posodobiti in en-

Policisti policijske
postaje
Hrastnik so v
letu 2016 izdali
nekaj več kot tisoč plačilnih nalogov, kar
je kakih 30 odstotkov manj kot lani, so
pa izrekli približno prav toliko odstotkov več opozoril, je razvidno iz poročila,
ki ga je novi komandir Marjan Turnšek
predstavil na marčevski seji Občinskega

ergetsko sanirati celoten sistem javne
razsvetljave v naši občini. Projekt bo
prinesel pomembne prihranke in predstavlja korak k trajnostnim rešitvam v
našem okolju.«
V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana bo
občina Hrastnik izboljšala energetsko
učinkovitost javne razsvetljave. Skupni
zajamčeni prihranek električne energije za javno razsvetljavo znaša 393.000
kWh oziroma prihranek 40.000 EUR
brez DDV letno. Zaključek izvedbenih
del na prenovi javne razsvetljave je
predviden v juniju 2017.

Policisti
so
lani obravnavali tudi 88
kaznivih dejanj, uspešno so jih preiskali skoraj
polovico. Največ je bilo poškodovanj stvari, kraj in vlomov. Obravnavali so tudi
63 kršitev javnega reda in miru, med
katerimi je bilo največ motenja nočnega miru.

MANJ KAZNI IN VEČ OPOZORIL POLICISTOV
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sveta. Obravnavali so tudi za 17 odstotkov manj prometnih nesreč, na srečo
brez smrtnih žrtev, v šestih primerih so
bile prisotne hude telesne poškodbe v
14 pa lažje.
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Veleposlanica je svoj obisk zaključila
v Steklarni Hrastnik, kjer so bronasta
priznanja programa MEPI prejeli trije
Hrastničani, ki obiskujejo Srednjo šolo
Zagorje ter Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje. Dvorano Steklarne
Hrastnik, gostiteljico dogodka in lokalno
podpornico programa, so napolnili in
počastili tudi g. Sandi Češko, predsednik sveta Zavoda MEPI ter nacionalni sponzor programa, župani
vseh treh občin Hrastnik, Zagorje
in Trbovlje, starši, predstavniki lokalnih institucij in šol ter mladi.

22. marca je potekal
tudi slovesni podpis
pogodb med občino
Hrastnik in družbo
Petrol, s katerimi je
bilo sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije
javnih objektov občine Hrastnik. Gre
za enega večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih
občinah, ki je pripravljen in izveden v
skladu z določili programa Energetske
sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska
sredstva iz finančne perspektive 20142020. Celotna naložba v obnovo teh
objektov je vredna 1,7 milijona evrov
brez DDV.

Skupni zajamčeni
prihranek toplotne
in električne energije
znaša
968.400 kWh oziroma 121.542 EUR brez DDV letno.

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB

HRASTOV LIST ŠT. 19

Projekt obsega objekte, na katerih je
predvidena celovita energetska sanacija: OŠ narodnega heroja Rajka, Zimski bazen Hrastnik, Športna dvorana
Hrastnik in Občinska stavba. Pri celovitih sanacijah gre za toplotne izolacije
fasad, zamenjavo stavbnega pohištva,
izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov,
vgradnjo ali prenovo učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenovo toplotnih
postaj, sanacije notranjih razsvetljav,
itd. Pri teh objektih zasebnik zagotovi
minimalno 51 % sredstev, do 40%
predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, ostalo zagotovi občina. DDV na
celotno investicijo krije družba Petrol.

Občina s projektom energetske sanacije kandidira tudi na Javnem razpisu
za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za
infrastrukturo za dodelitev nepovratnih
sredstev iz kohezijskih skladov. V primeru, da bo na razpisu uspešna, bodo
objekti tako celovite kot delne sanacije
deležni že v letošnjem poletju, sicer se
bodo najprej začele delne prenove, ki
jih v celoti krije zasebni partner. Zaključek izvedbenih del je predviden v oktobru 2017.

marec 2017
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NOVICE

NOVICE
KONCERT NAVIHANIH MUZIKANTOV Z GOSTI

V kinodvorani na Dolu
je bil 11. marca koncert
Navihanih muzikantov, ki
ga sestavljajo trije fantje
in dekle - Domen, Jure in Žiga ter Melita. Domna, domačina, poznamo že
z raznih nastopov v osnovni šoli, kjer
skoraj ni bilo prireditve brez njegove
harmonike. Tudi na Kopitniku so že
igrali na popoldnevu ob citrah. Ostali
člani ansambla so iz Tabora pri Vranskem oziroma iz Žalca. Lani novembra
so praznovali pet let skupnega glasbenega delovanja.

Večer sta popestrili tudi Jožica Hriberšek in Marija Sajovic, humoristki,
članici Prosvetnega društva Čeče, ki je
letos prejelo na področju ljubiteljske
kulture občinsko priznanje 8. februar.

ja. Predsednica KS Dol Nataša Kreže,
tudi pevka skupine Corona’s, je bila
navdušena nad obiskom: »Bo treba kaj
podobnega še kdaj ponoviti!«

Prireditev v nabito polni kinodvorani
je vodila simpatična Lea Peklar iz Tur-

Fanči Moljk

Na koncertu so sodelovali tudi imenitni
gostje kot Murni, ki so postali lani absolutni zmagovalci Števerjana in zmagali v oddaji Glasbeni skavt na Golici TV.
Nastopili so še mladi učenci Domnovega ansambla in skupina Corona’s. Ta
je nastala kot nadaljevanje vokalne skupine CORONKE in povabila medse še
dva odlična pevca – Borisa Pokorna in
Janeza Hameršaka.

VGC – PRIŠEL. IZKUSIL. ZMAGAL.
Januarja je vrata odprl Večgeneracijski
center Zasavje, ki ga bosta pet let sofinancirala Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter
Evropski socialni sklad. Slednja sta centru namenila 575.000 evrov, lokalne
skupnosti pa so prispevale okrog 98
tisočakov. Zasavska ljudska univerza,
ki je center odprla, je sredstva dobila
s prijavo projekta na javnem razpisu.
Partnerja v projektu sta Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center
Hrastnik. Glavni cilj projekta je aktivacija
in vključitev pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti.
»Na letni ravni bomo v aktivnosti vključili preko 1050 različnih uporabnikov,
izvedli okoli 4.600 ur neformalnega
druženja ter okoli 1.900 ur delavnic,
tečajev, predavanj in motivacijskih
aktivnosti. V projektu, ki traja do leta
2021, so predvidene 3 zaposlitve in pol,
sodelovalo bo tudi najmanj 30 prostovoljcev ter pri oblikovanju programa
in izvajanju aktivnosti sodelovali s številnimi organizacijami, od centrov za
socialno delo, domov za starejše, za-
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voda za zaposlovanje do šol in društev.
Kar pa je najpomembnejše je, da so vse
aktivnosti za udeležence brezplačne,«
je o projektu povedala Mateja Ocepek,
vodja Večgeneracijskega centra Zasavje.
»Tudi v Hrastniku smo z veseljem sprejeli partnerstvo, saj želimo spodbujati
sodelovanje, povezovanja in vseživljenjsko učenje med različnimi generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih
aktivnosti. Delujemo po načelu prišel
- videl - zmagal. Že v preteklosti smo
sodelovali z različnimi društvi in organizacijami, sedaj pa sodelovanje še
poglabljamo in vključujemo vse generacije,« je povedala
koordinatorka aktivnosti v Hrastniku
Petra Velej. »Dogodki in aktivnosti
se bodo izvajale v
prostorih Mladinskega centra Hrastnik, enkrat mesečno
pa tudi v prostorih
krajevne skupnosti
Dol pri Hrastniku,«

je še dodala.
Uradna otvoritev Večgeneracijskega
centra Zasavje bo 18. aprila ob 11. uri
v prostorih Zasavske ljudske univerze v
Zagorju. Obiskala nas bo ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, dr. Anja Kopač Mrak.
Informacije o projektu in dogajanju
na projektu lahko občani najdejo na
družabnih omrežjih in na spletni strani
projekta www.vgc-zasavje.si ter spletnih straneh Zasavske ljudske univerze
in obeh partnerjev. Na spletnih straneh
je objavljen tudi mesečni koledar aktivnosti. Na večino organiziranih aktivnosti se je potrebno predhodno prijaviti.
MCH

SKLAD SOLIDARNOSTNE POSMRTNINSKE SAMOPOMOČI
Minilo je že dvajset let, odkar se je
Društvo upokojencev Hrastnik odločilo,
da ustanovi sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči. K sodelovanju
je društvo povabilo tudi druga društva
iz bližnje okolice in zaposlene v javnih
zavodih ter firmah. Tako lahko rečemo,
da danes delujejo v skladu poleg DU
Hrastnik, še DU Dol pri Hrastniku, DU
Radeče, DU Rimske Toplice, DU Sedraž,
DU Zidani Most in DU Laško.
Sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči je prostovoljni sklad, ki deluje
na osnovi solidarnosti med člani sklada. Edini prihodek sklada je članarina
in bančne obresti od vezanih sredstev,
ki so presežek med plačano članarino
in letnimi stroški. Upravni odbor sklada
vodi in spremlja poslovanje sklada in o
rezultatih poroča skupščini. Skupščina
in upravni odbor, ugotavljata, da v zadnjem obdobju sklad posluje stabilno in
da je ustvarjena določena rezerva, ki to
stabilnost tudi potrjuje za naprej. Celotno poslovanje nadzira nadzorni odbor.
Organi sklada zagotavljajo pravilno in
racionalno poslovanje sklada.
Po sklepu skupščine znaša članarina
za leto letošnje leto 17 €, izplačilo upravičencem ob smrti člana sklada pa
je 500 €. V kolikor primerjamo stroške

Mladinski center Hrastnik je bil znova
uspešen pri prijavi na projekte mednarodne mobilnosti za mlade v okviru
programa Evropskih skupnosti Erasmus+ in pridobil dobrih 13 tisoč evrov
evropskih sredstev. V letošnjem letu
bodo tako v MCH izvajali že 4. projekt
Evropske prostovoljne službe – tokrat
z naslovom Bodi aktiven, bodi zdrav.
Partnerja v projektu sta mladinski organizaciji iz Litve in Poljske, tako da lahko
spomladi v Hrastniku pričakujemo dva
mlada prostovoljca ali prostovoljki iz
teh držav.
Direktor Mladinskega centra Jani Medvešek je povedal, da želijo s projektom mlade spodbuditi k aktivnemu
in kvalitetnemu preživljanju prostega
časa, ki vključuje športne aktivnosti: »Ra-
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pogreba z izplačanim zneskom, lahko
ugotovimo, da z izplačilom pokrijemo
približno 60 % stroškov pogreba.
Ko govorimo o tem, da sklad deluje
po načelu solidarnosti in samopomoči, imamo pred očmi razmerje med
vplačano članarino in izplačilom upravičencem, ki je tako, da bi moral vsak
član plačevati članarino 29 let, da bi
dobil svoj denar izplačan. V kolikor
primerjamo odstotek izplačil z bančnim
varčevanjem, bi morali za izplačilo 500
€ pri vsakoletnem vplačilu 17 € varčevati 28 let pri današnji obrestni meri.
Zaradi solidarnosti pa upravičenec dobi
izplačano celotno vsoto po pretečenem
času moratorija enega leta za člane do
50. leta starosti, dveh let za člane do 60.
leta starosti in tri leta za člane do 70.
leta starosti. Pri včlanitvi pa je postavljena zgornja meja starosti do 70 let. Po
izpolnitvi te starosti včlanitev v sklad ni
več mogoča.
V sklad je vključenih 3.225 članov, od
tega je približno 200 članov, ki so zaposleni v bližnjih javnih zavodih in firmah.
Na leto pridobimo okoli 100 novih članov. V zadnjih šestih letih pa smo letno
izplačali 92 posmrtnin. Neporabljena
sredstva smo v obliki depozitov vezali
na razne banke. Vezana sredstva predstavljajo rezervo v višini 170.00 evrov.

Vodstvo sklada s svojo aktivnostjo deluje v smeri pridobivanja mlajših, kar bi
še povečalo finančno stabilnost sklada.
V lanskem letu smo se uspeli dogovoriti
in tudi sprejeti sporazum s Sindikatom
Rudnika Hrastnik Trbovlje v zapiranju,
da je prenesel na poseben račun Sklada sredstva v višini 14.502,57 €, ki jih
je imel sindikat na razpolago za izplačilo posmrtnine svojim delavcem, ki so
vplačevali sredstva pri rudniškem sindikatu. Ta sredstva se koristijo izključno
za rudniške delavce, ki so v evidencah,
iz katerih je razvidno, da so vplačevali
sredstva v ta sklad. Ta samopomoč se
bo izplačevala v višini 120 € do porabe
sredstev na računu.
IN KAKO SE VČLANITI V SKLAD …
V sklad lahko pristopi vsak, ki podpiše
pristopno izjavo pri poverjeniku svojega
društva upokojencev ali pa na sedežu
sklada v Hrastniku, Naselje Aleša Kaple
6a. Zaposleni zainteresirani pa se lahko
oglasijo na sedež sklada, ki je na gornjem naslovu ali pa pokličejo na telefonsko številko v času uradnih ur med 9.
in 11. uro.
Vključitev v sklad je torej dolgoročno koristno dejanje, vložek pa dobra naložba.
Leopold Majes

MLADI EVROPEJCI V HRASTNIKU

ziskave
Nacionalnega
inštituta
za zdravje so pokazale, da se – podobno kot drugod po Sloveniji – tudi pri
nas srečujemo s prekomerno telesno
težo mladih, zato smo se odločili, da
tokratni projekt usmerimo v spodbujanje telesne aktivnosti, saj ta dokazano izboljšuje psihofizične sposobnosti
posameznika in pripomore k boljšemu
počutju, večji ustvarjalnosti in delovni
zmožnosti.« Seveda pa z novim projektom mladinske izmenjave, tako kot
doslej, krepijo medkulturni dialog v
Hrastniku in vsem deležnikom v projektu omogočajo izboljšanje kompetenc v
procesu neformalnega ter vseživljenjskega učenja.

Prostovoljca bosta s svojim znanjem,
idejami, inovativnostjo ter izkušnjami
oblikovala aktivnosti mladinskega centra ter poskrbela za večjo prepoznavnost in osveščenost o pomenu aktivnega preživljanja časa in zdravega
načina življenja. Imela se bosta možnost
seznaniti z delovanjem številnih športnih klubov, razmisliti o možnostih, kako
privabiti mlade na športno infrastrukturo v občini, raziskati in ovrednotiti okoliške pohodniške poti ter postaviti geocaching točke oz. tematske geocaching
poti, ki bodo opozarjale na industrijsko,
kulturno oziroma naravno dediščino
okolja.
MCH
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ZASAVC LETA 2016
Prireditev Zasavc leta 2016 je potekala v sredo, 15. marca, v Delavskem
domu Trbovlje, kamor so prišli tudi
vsi nominiranci. Predlagani so bili:
ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Marjetka Bizjak, srebrni olimpijec Peter Kauzer, pilota Jure Knez in
Matevž Lenarčič in ulični košarkar in
učitelj športne vzgoje na Osnovni šoli
Ivana Cankarja Gašper Ovnik.

pred tem pogovarjala Marko Planinc in Tatjana Polanc
Kolander. Vprašanja, ki so
bila hudomušna, duhovita
in zanimiva, so se vrtela okrog njihovega izjemnega dela, načrtih in kaj jim
je dalo Zasavje. Vsi so tudi priznali, da
so zelo navezani na ta konec Slovenije.

Največkrat izrečeni imeni tega dogodka
pa sta bili Jože Ovnik in Rado Kališnik.
Vsi so dobili namreč za spomin Ovnikov
kariportret in Kališnikovo stekleno
skulpturo.
Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Prireditev so popestrili pevci in pevke
Mešanega mladinskega pevskega zbora Gimnazije in ekonomske srednje
šole Trbovlje in plesalke plesnega kluba Kattan, točke pa je povezovala Karmen Cestnik. Vse navzoče sta pozdravili
predsednica Akademije Zasavc leta Ana
Režun in županja Jasna Gabrič, Režunova in lanski Zasavc leta Simon Tanšek
pa sta na koncu razglasila letošnjega
zmagovalca – Gašperja Ovnika.

V sredo, 4. januarja 2017, je v Mladinskem centru Hrastnik gostoval pater
Karel Gržan, ki je v zadnjem času opozoril nase kot pisatelj in raziskovalec.
Tako je v knjigi V znamenju Oriona
opisal svoje izjemno odkritje v dolini
Gračnice, v katerem je natančno opisal
in povezal Orionov pas s tremi griči, ki je
stičišče in svetišče. V sebi je zaznal povezavo neba z Zemljo. Trdi tudi, da smo
v ravnovesju le, če upoštevamo povezavo vsega svetega, to je kozmičnega in
zemeljskega. Odmevna je bila tudi knjiga Le kaj počne bog v nebesih, ko je na
Zemlji toliko trpečih.

JUBILEJNO LETO PGD HRASTNIK – MESTO
Jubilejno leto bo zaznamovalo več dogodkov, na katerih se bo društvo predstavilo občanom Hrastnika, slavnostni
del pa bo potekal v okviru občinskega
praznika. 16. junija se bodo člani društva in vabljeni gostje zbrali na slavnostni
seji v Delavskem domu Hrastnik, kjer
bo prikazano delo društva in podeljena pa bodo tudi priznanja. V nadalje-

vanju bo v športnem parku na
Logu slovesnost ob uradnem
prevzemu novega gasilskega
vozila.
Podvozje MAN za gasilsko vozilo AC
35/60 (na fotografiji) je že pri izdelovalcu nadgradenj Gasilska vozila Pušnik
iz Slovenske Bistrice. Vozilo bo opremljeno s šest tisoč litrsko gasilsko avtocisterno z zmogljivo črpalko in vrsto
ostale opreme, vključno z zmogljivim
hidravličnim vitlom. Nova pridobitev bo
izjemnega pomena za požarno varnost
v Občini Hrastnik, saj bo izdelano po
zadnjih standardih in v skladu s tipizacijo gasilskih vozil.

Letošnja spominska slovesnost na Pohorju, poslednjemu bojišču Pohorskega bataljona pri Treh žebljih, je spet
privabila številne udeležence z vseh
koncev Slovenije. Potekala je v soboto,
7. januarja, pripravile pa so jo občine
Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice in Mestna obči-

naj bi bilo tudi v ekonomiji. A se je izrodila v kopičenje denarja, hudega izkoriščanja narave, živali in ljudi. Sebe pa so
razglasili za edini možen način napredka. V resnici je pa vse slabše. Uspešnost
se meri po najšibkejših. O tem moramo
glasno in brez strahu govoriti na vseh
ravneh, saj je ta model zgrešen.« Simpatični pater je na koncu odgovarjal
na mnenja oziroma vprašanja številnih
udeležencev.
anči Moljk

HRASTOV LIST ŠT. 19

na Maribor.
Slavnostni govornik je bil Anton Peršak,
minister za kulturo Republike Slovenije, ki je med drugim dejal: »V odločilnih
trenutkih, ko je treba stopiti skupaj,
smo še kako enotni, kar se je pokazalo prav tu na Pohorju, 8. januarja 1943,

in pozneje tudi leta 1990 in 1991. Prepričan sem, da bi tudi v današnjem
času zbrali toliko poguma, strnili vrste
in se uprli morebitnemu agresorju.«
Sledilo je polaganje vencev občin, tik
pred prireditvijo pa je delegacija gardistov Slovenske vojske položila venec
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Polagali so jih svojci padlih
borcev, organizacije Zveze združenj
borcev za vrednote NOB, politične organizacije, različna društev in ustanove.
Letošnje svečanosti na Osankarici se je udeležilo tudi pet članov Revirske spominske čete iz Hrastnika. Pri
spominskih kamnih dveh padlih borcev
iz Hrastnika – Rajko, Pupče, so prižgali
tudi sveče. Skupaj s člani 1. spominskega Dolenjskega partizanskega bataljona so se poklonili tudi vsem ostalim
padlim borcem.

Fanči Moljk
Foto: Stane Babič

Slavko Draksler
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Poudarja razliko med ekonomijo in
krematizmom, o čemer piše v svoji novi
knjigi. «Če poenostavim: ekonomija v
družini pomeni, da poskrbimo za obleko, hrano in druge potrebne reči. Tako

NA OSANKARICI PROSLAVA V SPOMIN
POHORSKEMU BATALJONU

Po uradnem delu bo na rokometnem
igrišču na Logu družabno srečanje in
gasilska veselica z ansamblom Modrijani. Ob tej priliki že sedaj vabimo vse
občane Hrastnika, da se udeležijo naših
prireditev in se poveselijo skupaj z
nami.
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Tudi do drugih moramo delovati enako.
Zavedati se moram, da smo dobri. Ker
pa smo rojeni v svet dvojnosti, padamo
na naše in njihove, kar bo treba preseči
in usmeriti energijo drugam. Sprejemati moramo raznolikost.

V Hrastniku se je posvetil svojemu
novemu delu Vstanimo, v suženjstvo
zakleti. Pozdravila ga je Severina Trošt
- Šprogar, njegova dolgoletna prijateljica, ki ga je tudi povabila. Govoril je v
glavnem o odnosu do sebe in drugih
ter o kremetizmu (kopičenje profita za
izbrance). Pravi, da se moramo znebiti občutkov krivde, če delamo napake.

S posameznimi nominiranci sta se

Februarski občni zbor Prostovoljnega
gasilskega društva Hrastnik – mesto
je bil še posebej slovesen, saj društvo
praznuje visok jubilej, 130-letnico neprekinjenega delovanja. S sprejetjem
programa dela za leto 2017 si je društvo zadalo veliko nalog na področju
zaščite in reševanja, poudarek pa je bil
na slovesni obeležitvi visokega jubileja.

PATER KAREL GRŽAN V MLADINSKEM CENTRU HRASTNIK
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Na izlet se je prijavilo deset članov PD Hrastnik. Z vlakom iz
Hrastnika, Zidanega Mosta in
Rimskih Toplic so se podali proti
Šentjurju, od tu pa naprej proti
Rifniku in Resevni. Rifnik je hrib
nad Šentjurjem, ki je bil zaradi
svoje ugodne lege naseljen že v
mlajši kameni dobi. Danes je to
priljubljena izletniška točka, saj
je območje s pomembnimi najdbami in urejeno v arheološki
park. Hrib je stožčasto oblikovan, s severne in vzhodne strani je skoraj nedostopen, južna
terasasto oblikovana stran pa je

lažje dostopna.

IZLET NA RESEVNO IN RIFNIK

Po počitku in ogledu ostankov zgradb
na hribu so pot nadaljevali proti Resevni. Na vrhu Resevne
je 20-metrski razgledni stolp.
Povzpeli so se nanj in uživali v
razgledu na Boč, Donačko goro,
Sljeme pri Zagrebu, Lisco, Kum.
Izlet so zaključili v slaščičarni,
nato pa so se z vlakom vrnili domov.

V četrtek, 9. Februarja, so se člani Društva invalidov zopet zbrali ob svečanosti
ob kulturnem prazniku. Najprej so
se z minuto molka poklonili tega dne
preminuli aktivni članici društva in vodji
skupine za ročna dela Sončnice, Štefki
Matjašič. Ohranili jo bodo v lepem spominu.

FRANJO JUROVIČ O ZGODOVINI ROCKA
V Knjižnici Antona Sovreta je v četrtek,
26. januarja, Franjo Jurovič iz Velenja govoril o zgodovini roka in ob predstavitvi
posameznih skupin tudi sam igral najbolj
popularne komade. Pozornost je posvetil
tudi izdelovanju kitar. Med posamezniki
je omenil kitarista Briana Maya, ki si je kitaro, na katero igra še danes, izdelal kar
sam. Odlične kitare izdelujejo pa tudi pri
nas.

way to Heaven Live Led Zeppelina. Jurovič je začel kitaro igrati pri petnajstih
letih. Kasneje ga je pot pripeljala v komercialne vode in celo v narodnozabavno
glasbo, a je po srcu ostal roker. Nekaj
časa je igral tudi pri skupini Šank rock.
Njegova ljubezen je tudi ulično igranje,
zato ga lahko srečamo na kakem vogalu
v Ljubljani, Mariboru, Celju, odpravi pa se
tudi v tujino.

Na koncu je zaigral njemu najljubšo Stair-

Fanči Moljk

28. januarja je bila smučarskem centru
Cerkno že 40. prireditev »Partizanske
smučine ´45«, ki se organizira v spomin
na prve partizanske smučarske tekme
v okupirani Evropi 21. in 22. januarja 1945 na osvobojenem ozemlju na

Cerkljanskem.
Prireditve so
se
udeležili
člani ZZB za
vrednote NOB, Veteranskega združenja Sever, ZVVS in Zveze slovenskih častnikov ter pripadniki SV. Tekmovanja v
veleslalomu Zveze slovenskih častnikov
se je udeležilo 47 tekmovalcev iz devetih združenj. Med njemi je bilo tudi

Člani ZSČ so tekmoali v 4 kategorijah:
ženske, moški letnik 1951 in starejši,
moški letniki od 1952 do 1960 in moški
letnik 1961 in mlajši. Člani hrastniškega združenja so dosegli zelo dobre
rezultete. V kategoriji »moški letnika od
1952 do 1960« so tekmovali trije. Dušan
Škorjanc je zasedel 2. mesto, Zdravko
Zupančič 3. mesto, Ludvik Žabkar pa 6.
mesto. V kategoriji »moški letnik 1961
in mlajši« je tekmoval Branko Skaza in
zasedel 9. mesto.

Jani Zore
Foto: Ludvik Žabkar
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narodnega heroja Rajka Hrastnik: Jure
Štefane, Lina Golotič in Sara Oblak. S
pesmimi iz različnih Prešernovih obdobij, Sara Oblak pa celo s svojo avtorsko pesmijo, so zaslužili glasen aplavz
navzočih.
Mojca Trbovc

šahistov iz DI Črnomelj, DI Kočevje, DI
Sevnica, DI Hrastnik, MDI Kamnik, MDI
Novo mesto, MDI Domžale, MDI Litija

- Šmartno ter gostiteljev iz DI Zagorje.
Igralo se je po švicarskem sistemu, najboljšim 5 posameznikom pa se je uspelo kvalificirati na državno
prvenstvo v Muti. Hrastniško društvo so zastopali
Milan Laznik, Blaž Dvornik
ter Alexander Jerič. Vsi so
se v zelo močni konkurenci hrabro borili, vendar se
žal nobenemu ni uspelo
kvalificirati naprej.

Blaž Dvornik

4 člani OZSČ Hrastnik (Branko Skaza,
Dušan Škorjanc, Zdravko Zupančič in
Ludvik Žabkar).

Zaključek prireditve je bil v Cerknem,
kjer so najboljšim tekmovalcem podelili
zaslužene medalje.
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Nadaljevali so z Zdravljico, ki jo je na
citre zaigrala Urška Šmid. Spremno
besedo je brala Mihaela Deželak, ki
se vsako leto potrudi popeljati nas
čez delo našega največjega pesnika. V
kulturnem programu so poleg Urške
Šmid, ki je odigrala še nekaj poznanih
viž, sodelovali tudi učenci Osnovne šole

OBMOČNO TEKMOVANJE INVALIDOV V ŠAHU

4. februarja je potekalo
območno tekmovanje
invalidov v šahu – posamezno. Tekmovanje je
potekalo v dvorani Kulturnega društva na Mlinšah. Udeležilo se ga je 32

Zvonka Zupančič

PARTIZANSKE SMUČINE 2017

DRUŠTVO INVALIDOV PROSLAVILO KULTURNI PRAZNIK
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Pred nami so lepi pomladanski dnevi, ko se radi
ozremo okrog sebe in
ugotovimo, da je ta letni čas tisti, ki nam daje novih moči.
Toda to je tudi čas, ko se pokaže, kaj
je potrebno v naši okolici postoriti. Komunalno-stanovanjsko podjetje (KSP)
poziva vse stanovalce in lastnike stanovanjskih hiš ter drugih objektov, da se

Morda ob tem ni odveč še enkrat
poudariti, da se kosovni odpadki prek
celega leta brezplačno pobirajo vsak
prvi ponedeljek v mesecu. O vrsti in
količini odpadkov obvestite KSP tri
dni pred odvozom na telefonsko šte-

HRASTOV LIST ŠT. 19

SPOMLADANSKA AKCIJA ČIŠČENJA OKOLJA
organizirajo ter očistijo svojo okolico.
KSP bo od 3. do 26. aprila pospešeno
odvažalo kosovne odpadke. Datume
in lokacije zabojnikov lahko preverite
na občinski spletni strani in na straneh

vilko 05/56 -42-310 ali 031/706-733.
Poleg tega lahko občani Hrastnika v
zbirni center za odpadke Ceroz na
deponiji Unično brezplačno oddajo
vse ločene frakcije, kosovne odpadke,

KSP Hrastnik. Kosovni odpadki so veliki gospodinjski aparati, pohištvo, preproge, smuči in ostali veliki odpadki,
ki jih zaradi velikosti in teže ni mogoče
odložiti v posode za odpadke.
JM

nevarne odpadke ter odpadno elektronsko opremo vsak delovni dan do
18. ure, ob sobotah od 7. do 12. ure
in ob nedeljah in praznikih od 6. do
14. ure.

marec 2017
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OBISK EVROPSKE KOMISARKE VIOLETE BULC
10. februarja je Violeta Bulc, evropska komisarka za promet in mobilnost,
obiskala uspešni zasavski podjetji Dewesoft in Steklarno Hrastnik. Spremljali
so jo vsi trije zasavski župani, gospodarski minister Zdravko Počivalšek, poslanci SMC in zasavski gospodarstveniki.
Ob 17. uri pa je imela v podjetniškem
inkubatorju pogovor o zasavskem preboju. Prišli so predstavniki KS, novinarji
in številni krajani.
Poslanka Vojka Šergan, ki je dogodek
organizirala, je dejala: »Z obiskom komisarke Violete Bulc v Zasavju smo
imeli priložnost, da seznanimo vrh EU
tako z zasavskimi uspehi kot tudi s
problemi; s ciljem izboljšati tisto, kar
nas kot Zasavce povezuje, izboljšuje
ter odpira nove možnosti. Danes smo
torej vodili dialog z EU in nekako sprejeli del odgovornosti pri sooblikovanju
smeri razvoja ter napredka v Zasavju.«
Dodala je še, da je visoka gostja tako v
Steklarni Hrastnik kot v Dewesoftu dobro poznala situacijo in želela izvedeti
še več podrobnosti.

6. marca je generalni direktor Steklarne
Hrastnik Andrej Božič prejel najstarejše
in najprestižnejšega priznanje v Sloveniji – nagrado GZS, ki jo strokovna
javnost pogosto poimenuje imenuje
tudi slovenski gospodarski oskar. Ob
prejemu nagrade je poudaril: »To je
kolektiven uspeh in zato nagrada vseh
zaposlenih v Steklarni Hrastnik, kajti
naša dejavnost sodi v procesno industrijo, ki zahteva motiviranost in izredne
napore vseh zaposlenih, veliko prebedenih noči ob večjih investicijah, borbo
na trgu za vsak evro in ne nazadnje,
znoj ob vročih steklarskih pečeh.«

20

marec 2017

Andrej Božič, generalni direktor
Steklarne: »Kratek, intenziven, optimističen obisk komisarke Violete Bulc s
konkretnimi informacijami in pripravljenostjo za pomoč. Upam, da kmalu zopet dobimo take pozitivne spodbude,
ki vodijo v napredek. Zelo navdihujoče,
da je izbrala Zasavje za obisk. Opazila je
pozitivne premike v naših dolinah.«
V inkubator v Hrastniku so bili vabljeni
vsi Zasavci, še posebej pa občani Hrastnika, saj se je komisarka želela preprosto pogovarjati z ljudmi, v povezavi
z razvojnimi možnostmi in priložnostmi, ki jih imamo v tej dolini, še posebej v
povezavi z inovativnimi podjetji, ki nastajajo danes in tukaj, kot so Dewesoft,
Chipolo, Katapult, izgradnja pametne
tovarne stekla in širitev TKI.
Vojka Šergan: »Seveda smo se dotaknili tudi problemov, kot je nujna boljša infrastrukturna povezava Zasavja
in priključitev na 3. razvojno os in nujne izgradnje hidroelektrarn na srednji
Savi, ki bodo del krožnega gospodarstva v Zasavju in pomembne tudi za
Slovenijo. Komisarka je
podala nekaj dobrih informacij glede možnosti
financiranja posameznih
projektov, še posebno
za izdelave in pripravo
tehnične dokumentacije.
Opozorila je, da v pretek-

losti priprave na perspektivo 2007–2013, niso
potekale optimalno, kar
se kaže kot slabost pri
trenutnem črpanju teh sredstev. Je pa
danes priložnost, da se temeljito pripravimo s svojim aktivnim sodelovanjem
na novo perspektivo 2020.«
Violeta Bulc je navedla tudi korake, ki
jih pripravljajo v tem letu: »Prometna
strategija EU se razvija v okviru šestih
vsebinskih poudarkov: digitalizacija s
poudarkom na povečanju učinkovitosti
in povezljivosti; razogljičenje s poudarkom na uporabi alternativnih energij,
še posebej na osnovi obnovljivih virov;
internacionalizacija s poudarkom na
prenosu EU rešitev na globalno raven;
pospešeni razvoj inovacij s poudarkom
na iskanju novih rešitev za shranjevanje električne energije, pogonskih sistemov, mobilnih storitev in upravljanja
prometa in novih materialov. «
Na koncu je Bulčeva povedala še nekaj
dejstev, ki se jih malokdaj spomnimo in
bi morali biti nanje ponosni: Slovenci
smo edini v Evropi, ki nikoli nismo začeli
vojne. Demokracijo imamo v genih. Ker
nismo obremenjeni s kakimi kralji in
carji, se znamo obnašati sproščeno in
nimamo težav s komunikacijo in povezavo z dobronamernimi ljudmi. Violeta
Bulc je napolnila prostor s svojo pozitivno energijo, ki je zelo nalezljiva in zdelo
se nam je, da se je na koncu kar težko
poslovila.
Fanči Moljk

GOSPODARSKI OSKAR ZA BOŽIČA
V govoru pa je izpostavil tudi zahtevno
pot steklarne od izgube do dobička:
»Za Steklarno Hrastnik je dolga pot,
od 5 milijonov izgube v letu 2009 do
7,5 milijona dobička v letu 2015, do 40
milijonov investicij ter dviga prometa
za 40 odstotkov v zadnjih sedmih letih.
Finančni rezultat je zelo pomemben,
vendar je bil posledica, ne pa cilj. Ključen rezultat predstavijo številni bolj
zadovoljni in samozavestni zaposleni,
ki so danes bolje opremljeni za življen-

je ter katerih delavna mesta so danes
varnejša.«
Andrej Božič je zagovornik holističnega, odgovornega voditeljstva, ki temelji
na spoznanjih kvantne fizike. Zato tudi
sam izvaja to voditeljstvo, ki temelji na
pozitivnih vrednotah, osmišljanju vsega, kar počnemo, ravnovesju z naravo
in socialnim okoljem, kvaliteto življenja
za vse, ne samo peščico.
JM
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V Knjižnici Antona Sovreta je bil v
četrtek, 9. februarja, literarni večer, kjer
je Jernej Dirnbek - Dimek iz Ljubljane
predstavil svojo knjigo Pevci pozabljenih pesmi. To je bil tudi eden prvih
literarnih nastopov »na svobodi«, saj je
bil do nedavnega zaposlen v uradu informacijske pooblaščenke, od 1. februarja pa je samostojni kulturni delavec.
Jerneja poznamo kot ustanovnega člana popularne skupine MI2, pevca in

DIMEK IN PEVCI POZABLJENIH PESMI
avtorja besedil.
Pred dvema letoma so praznovali 20-letnico obstoja in ta praznik so
počastili z vrsto uspešnih koncertov.
Izdali so že nekaj pesniških zbirk in 8
albumov, leta 2015 pa je izšel tudi dokumentarni film režiserja Rudija Urana
o skupini z naslovom Kdo = MI2.

Ideja za knjigo se je rodila v glavi. Zgodba govori o Zdravku Strnadu, ki se
ločen, nesrečen, brez avta in službe,
vrne na deželo in tu, v Podgorju, spet
najde smisel življenja.
V knjigi je kar nekaj citatov ponarodelih
in ljudskih pesmi, tudi skladb slovenskih avtorjev kot so Vlado Kreslin,
Zoran Predin in Iztok Mlakar.
Dimek je med pripovedovanjem zapel
vrsto avtorskih pesmi s pripovedno
vsebino, polno hudomušnih, včasih
tudi pikrih elementov, kar je značilno
za njegovo pesniško ustvarjanje. Njegova zgodnja besedila slonijo na resničnih
zgodbah, ki so se zgodila ljudem v rodnem Rogatcu. »V romanu je drugače, tu
gre za v celoti izmišljeno zgodbo,« je še
poudaril.

Fanči Moljk

KRAMARSKI SEJEM OB DOLANKI
Letošnji kramarski sejem, ki pomeni
poleg kupovanja sadik, suhega sadja,
suhe robe in ostale krame, tudi enega
največjih družabnih dogodkov na Dolu,
je bil 10. marca dopoldne. Prisotnih je
bilo 23 razstavljavcev, prvič pa so se
predstavili tudi člani Hortikulturnega
društva Trbovlje.
Prodajalci tekstila pa tudi suhega sadja, čebulčka in fižola niso bili zadovoljni: »Vedno slabše je. Povsod je slaba
prodaja.« Bolj iskani so bili domači
proizvodi kruha in peciva, salame, bučno olje, predelava mesa. Ivanka Rožej,
predsednica
Sadjarskega
društva
Hrastnik, ki je letos promovirala lesene
gajbice vseh vrst, pa je dejala: »Opažam,
da je tudi manj stojnic. Včasih so bile
postavljene še na malem igrišču ob
Dolanki.«
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Nekaj posebnega je bila
tudi stojnica Turističnega
društva Hrastnik, organizatorja sejma. Že drugo leto
so se namreč priključili na
sejmu predstavniki Partnerstva LAS Zasavje. »Naša
stojnica je bila predstavitvenega značaja,« je povedala Slavi Gala, predsednica, »zato je bila glavnina
namenjena
predstavitvi
samega Programa razvoja
podeželja 2014–2020 ter
tudi raznih drugih zakonskih uredb,
ki določajo delovanje Partnerstva LAS
Zasavje. Predvsem pa smo želeli preko
promocijskega gradiva predstaviti delovanje naših pogodbenih partnerjev,
tako javni, civilni in ekonomski sektor ter
na tak način animirati lokalno skupnost,

da aktivno pristopijo v sodelovanje s
Partnerstvom LAS Zasavje.« Zanimanje
je bilo veliko, zato si obetajo v prihodnje
še več partnerskega sodelovanja.

Fanči Mojk
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PUSTNI PLES NA DOLU NAVDUŠIL
Po dolgem času so na Dolu spet
poskrbeli, da je bilo na pustno soboto
zabavno. Člani Sveta KS Dol pri Hrastniku so v sodelovanjem z Mladinskim
centrom Hrastnik organizirali pustni
ples v kinodvorani. Odlična je bila tudi
glasbena skupina Črne mačke s Štajerske, ki je že v prvih taktih pokazala, da
svoj posel obvlada. Plesalci se niso dali
prositi; takoj so zavzeli oder in v prijetnem vzdušju vztrajali dolgo v noč.
»Presenetile pa so tudi maškare, ki so
se izjemno potrudile s svojimi kostumi,« je bila navdušena Nataša Kreže,
predsednica KS Dol. »Še bolj pa po šte-

Dolan iz »zlate bajte« Denis Gorenc
je najboljše, s čimer
se lahko ta hip
pohvalijo v Karate
klubu Hrastnik. Dvajsetletni študent
drugega letnika športnega treniranja na Fakulteti za šport svoj talent
brusi v Ljubljani, čeprav na največjih
tekmovanjih v Sloveniji oziroma Evropi nastopa pod grbom hrastniškega kluba.

ZA HRASTNIK , KER SEM LOKALNI PATRIOT

vilčnosti, saj so bili redki, ki se
niso našemili.«
Že kmalu po večerji so pozirali fotografom, opolnoči pa so
se odkrili. Podeljene so bile tri
nagrade: mačke so bile prve,
druge kokoške in tretji piloti s
stevardesami. Dodali so še štiri tolažilne nagrade, ki so jih
prejeli: lovec z Rdečo kapico, jajčka na
ocvirkih, okvirji s popularnimi pevci in
dinozaver.
Člani skupine Črna mačka, maskirani v
reševalce, so poskrbeli še za eno pre-

senečenje. Pred mikrofon so povabili
dva odlična pevca, domačina: Janeza
Hameršaka, ki je skupaj z njimi zapel
Belo snežinko ter Jožeta Budna, ki je
obiskovalce navdušil s popevko Californio blue.
Fanči Moljk

V pustnem času se tudi delo
v šolah in po vrtcih obarva s
spoznavanjem ljudskih običajev in navad. Tako so se v Vrtcu
Hrastnik – Enota Lučka na Dolu
pri Hrastniku lotili izdelovanja
različnih mask – klovne, krinke,
najbolj pa so jih navdušile pustne maske, ki so spominjale na
kurente s ptujskega polja.
»Uporabljali smo razne odpadne
materiale,« pravi vzgojiteljica
Nuša Učesanek iz skupine Žogice nogice v enoti Lučka. »Osnova so bile papirnate vreče,
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prišlo nekaj zapoznelih maškar,
imeli smo tudi karaoke.
Druženje ob dnevu žena je na
Društvu invalidov Hrastnik že kar
tradicionalno in vedno se članice
odzovejo v velikem številu. Prav
vse so bile vesele tudi majhne
pozornosti s strani društva, ki jih
bo spominjala na lep večer.

Na evropskem prvenstvu ste osvojili
deveto mesto. Je bilo to za vas zadovoljivo?

Mojca Trbovc

V VRTCU SO IZDELOVALI PUSTNE MASKE

sporedu meseca maja.

nastopam pa še vedno za Hrastnik.

Dejali ste, da je naporno usklajevati
študij in šport. Kako se tega lotevate
oziroma čemu posvečate več pozornosti?

Kako to, da še vedno nastopate za
Hrastnik in ne recimo za klub, pri katerem trenirate?
Zato, ker sem malo lokalnega patriota

Postali ste karateist leta v svoji kategoriji mlajših članov do 67 kilogramov, v kateri ste postali tudi državni
prvak. Na članskem nivoju ste osvojili srebro. Kako gledate na vse te
dosežke?
V zadnjem času je težko usklajevati faks
in trening, ampak glede na to, da nisem
treniral toliko kot prej, je to zame kar
uspeh. Zelo sem lahko zadovoljen, da
sem postal karateist leta, s srebrno kolajno na članskem državnem prvenstvu pa sam niti nisem tako zadovoljen.
Pričakoval sem zlato, ampak glede na
zmanjšano količino treningov mora
tudi to biti v redu.

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
V soboto, 11. marca, so se članice Društva invalidov Hrastnik
zbrale na praznovanju dneva
žena. V Aquaromi v Rimskih
Toplicah se jih je zbralo skoraj
devetdeset. Za to, da je vse teklo, kot je treba, sta poskrbela
predsednik Rajko Žagar in Predsednik komisije za zdravstvene
in socialne razmere, Avgust Žibert. V razposajenem vzdušju so
preživeli lep večer. Na obisk je

DENIS GORENC

Sam sem pričakoval veliko več, v bistvu
stopničke. Ampak to je za menoj. Sedaj
se pripravljam za člansko evropsko prvenstvo, ko bom najverjetneje nastopil
v kategoriji do 75 kilogramov. Torej se
moram še malo zrediti. Prvenstvo je na

Borba s svetovnim prvakom Stevenom Dacosto

Trenutno še ne vem točno. Moj urnik je
tako naporen, da me doma pravzaprav
ni nič. Ob sedmih zjutraj grem na faks,
tam naredim trening, grem na predavanja in vaje, nato pa direktno v službo. Imam namreč karate v vrtcih, torej
v Ljubljani učim otroke. Potem grem še
na en svoj karate trening.
Na treninge se vozite v Hrastnik?
Ne, treniram v Ljubljani pri klubu Zmaj,

(smeh). Ampak glede na to, da je prišel
olimpijski ciklus, kaže na to, da bo slej
ko prej treba oditi drugam.

Kak je vaš načrt v olimpijskem ciklusu? Kako na olimpijske igre?
Štejejo se rezultati na članskih evropskih in svetovnih prvenstvih, pa
premier ligi, na kateri sem pred kratkim
nastopil v Rotterdamu. Na svetovni jakostni lestvici moraš priti čim višje, ker
bodo po letu 2018 izbrali nekaj najboljših.

izrezovali pa smo še dodatke iz
različnih vrst papirja – krep, kolaž ... Detajle so slikali otroci s
čopiči oziroma tempera barvami, na koncu pa izdelek polepšali z raznimi barvami preje.«

Vi pa verjetno želite biti zraven …

Maske so izdelovali z veseljem,
zato bodo nekaj podobnega
gotovo želeli ustvariti tudi doma
s svojimi starši.

Hja, to bi bilo pa »adijo«. Če mi uspe to
… Potem bi se moral navaditi na čisto
drug način treninga in življenja nasploh.

To mi je cilj. Od sedaj naprej so v mojih
mislih samo še olimpijske igre.
Tam pa na olimpijsko kolajno?

Fanči Moljk

Gregor Lisec

Karateist leta 2016
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V petek, 3. februarja, so v Hrastniku
pod okriljem Športne zveze Hrastnik
in Kulturnega centra Hrastnik v športni dvorani na Logu podelili športna priznanja za leto 2016: priznanja
športne zveze, občinska Bloudkova
priznanja in razglasili najboljšega športnika športnico in ekipo za leto 2016.
Najboljša športnica je postala Urša
Haberl (Karate klub Trbovlje), ki je v
preteklem letu postala skupna zmagovalka svetovnega pokala v športnih
borbah kadetinj. Najboljši športnik je
postal Peter Kauzer ml. (BD Steklarna
Hrastnik), prejemnik srebrne kolajne
na olimpijskih igrah v Riu. Najboljša ekipa je postala članska ekipa RK Dol-TKI
Hrastnik, za izjemno nastopanje v 1. B
slovenski rokometni ligi in osvojeno 1.
mesto v 1. B ligi in uvrstitev v 1. A slovensko rokometno ligo.

40. VEČER ŠPORTA V HRASTNIKU
tudi predsednik ŠZ Hrastnik Matej
Haberl, ki je izpostavil, da je tudi ob 40.
tradicionalnem večeru športa glavni cilj
delovanja ostaja še vedno isti: pomoč in
podpora klubom, društvom, športnim
delavcem, rekreativcem in športnikom
pri njihovem trudu in entuziazmu. Pri
tem je dodal: »Tudi leto 2016 je bilo
neverjetno bogato s športnimi uspehi na svetovnem in evropskem nivoju.
Tako v članski konkurenci kot tudi v niž-

da si lahko bil del te zgodbe. Nikoli
dokončane zgodbe. In tedaj razumeš,
kako in zakaj. V uspehe športnikov je
vtkano ogromno truda in odrekanja.
Kot je rekel veliki Mohamed Ali: »Trebušnjake začnem šteti šele takrat, ko
začne boleti, kajti šele tisti zares štejejo.« Pot ne vodi vedno navzgor. Pot
k uspehu je dolga in polna padcev,
neuspehov. Vedno znova in znova je
potrebno poskušati in vztrajati. Naj vas

Na govorniški oder pa se je povzpel
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»KDAJ, ČE NE ZDAJ?« PRETEHTAL NAD »ZAKAJ SPLOH?«
Sedem zmag, remi in štirinajst porazov.
To je bila bera dolskih rokometašev v
rednem delu slovenske prve lige, ki je
na razpredelnici pomenila deseto mesto v konkurenci dvanajstih ekip. Glede
na to, da v rang nižje izpadejo štiri
moštva, zaostanek za odrešilnim osmim mestom pa je pred začetkom lige
za obstanek znašal osem točk, Dolane
čaka težka pomlad. Po drastični potezi
kluba, se je bodo lotili z novim trenerjem.
Kratka je v športu pot od junaka do
dežurnega bedaka. Na Dolu je to občutil
Šmarčan Primož Cenkar, ki je v pretekli
sezoni kemičarje kot sploh prvi trener
v zgodovini kluba popeljal med prvoligaše, kjer ne moremo reči, da so se pod
njegovim vodstvom znašli slabo. Na-

Občinska Bloudkova priznanja pa so
prejeli: bronasto – Ludvik Žabkar, srebrno –
Anton Avbelj, Albin Lavrič, Danijel Lisec,
Franc Kaluža, Urban Moljk ter Aleš Venko, zlato – Robert Halzer in Anton Paulič
Župan Miran Jerič je izpolnil lansko
obljubo, da bo okrogla obletnica na višjem nivoju in v večji dvorani. V pozdravnem govoru je izrazil navdušenje nad
športnimi uspehi in obljubil podporo
razvoju športa tudi v bodoče. Pozdravil je Mira Cerarja, predsednik Olimpijske akademije, ki je podelil Bloudkove
nagrade. Miro Cerar pa je namenil nekaj besed spominom, ki ga vežejo na
Hrastnik in svoje gimnastične prijatelje.
Pohvalil je tudi izjemne športne uspehe
Hrastničanov v preteklem obdobju.

RK DOL TKI HRASTNIK

jih starostnih kategorijah. Prvič v zgodovini Hrastnika smo dobili prvoligaša v
športu z žogo. Ne bom našteval vseh
posameznikov, ker bi lahko koga pozabil. V vsakem primeru jih bomo nocoj
osebno spoznali. Marsikdo se verjetno
sprašuje, kako lahko tako majhen kraj,
kot je Hrastnik, dosega tako dobre
športne uspehe. To seveda ni prišlo
samo od sebe in ni od včeraj. Vsem, ki
še tega niste storili, priporočam knjigo
našega krajana Klenovška: 100-letni športni mozaik Hrastnika. V njej je
avtor predstavil razvoj in uspehe različnih športnih
klubov in posameznikov, ki so
skozi leta prispevali k mozaiku
uspehov hrastniških
športnikov in športnih
delavcev.
Ko med tisočimi
imeni najdeš tudi
sebe, te prevzame hvaležnost,

spomnim na besede enega najboljših
košarkarjev vseh časov, Michael Jordana: »V svoji karieri sem zgrešil 9000
metov in izgubil 300 tekem. Zaupanih
mi je bilo 26 odločilnih metov, ki sem
jih zgrešil. V življenju sem doživel toliko
neuspehov in zato mi je uspelo. Lahko
sprejmem neuspeh. Vsakemu lahko
spodleti. Ne morem pa sprejeti, da nekdo ne poskusi.«

jvečji del sezone so prebili na devetem
mestu, torej tik za odrešilnimi položaji,
ki prinašajo obstanek med elito, in zlasti splet različnih oteževalnih okoliščin je
razlog, da v Dolanki na začetku spomladanskega dela prvenstva ne vlada idila. Ker zaradi krčenja lige letos prvič izpadejo kar štiri ekipe, morda še nikdar
v prvi ligi ni bilo težje obstati kot letos.
Edini okrepitvi v boju za »preživetje« v
NLB ligi, vratar Domen Škorc in nekajtedenska pomoč v zunanji vrsti Saša
Mikanović, nista pokazala tistega, kar se
je od njiju pričakovalo. Ne spomnijo se
na Dolu niti, kdaj so imeli toliko smole
s poškodbami. Najprej je bil na stranskem tiru prvi pivot Kristian Bauerheim, za njim glavni ostrostrelec Gregor
Klepej, potem se je hudo poškodoval
prvi organizator igre Domen Hribšek,
vmes so kakšno
tekmo izpustili malodane vsi takrat še
Cenkarjevi možje.
Forma je nihala,
razpoloženje znotraj ekipe, ki je ves
čas
pričakovala
kakšno (obljubljeno) okrepitev, pa
padalo, zato so v
klubski pisarni sklenili, da je nekaj
treba spremeniti.
Povlekli so najbolj
skrajno
potezo:

Cenkarju so se zahvalili za sodelovanje, namesto njega pa na klop ustoličili
njegovega dosedanjega pomočnika Tadeja Simončiča.
V rokometnih krogih nepričakovano
odločitev je pojasnil predsednik kluba
Rok Petrič. »Bile so pripombe in nezadovoljstvo, zato smo dali na upravnem
odboru zadevo v glasovanje. Večina
je izglasovala, da gremo v zamenjavo
trenerja,« je dejal Petrič in dodal: »To so
izpostavili trije člani odbora zaradi tekem z Ormožem in v Dobovi (še v rednem delu op. p.). Potem smo si rekli, da
če mislimo menjati trenerja, potem je
sedaj pravi čas.« Očitno jih je vprašanje
»Kdaj, če ne zdaj?« zamikalo precej bolj,
kot tisto drugo, »zakaj sploh?« …
So ravnali smotrno ali ne? Presodite
sami. Šok terapija se jim v uvodnem
krogu lige za obstanek ni posrečila,
saj je oslabljena Dobova, ki je daleč od
svoje jesenske forme, oslabljenemu
Dolu brez Hribška in Bauerheima zadala boleč udarec v boju za obstanek.
A vso resnico bo vendarle povedal čas.
»Puške v koruzo ne mečemo. Cilj ostaja
obstanek v ligi,« poudarja Petrič in če
vanj verjame tudi ekipa, potem morda
res še ni vse izgubljeno. Toda treba bo
začeti nabirati zmage …
Gregor Lisec
Foto: Zlatko Cuder

Za presenečenje na prireditvi je
poskrbel tudi Tone Fornezzi Tof, ki je
v imenu Nedeljskega dnevnika podelil Petru Kauzerju častni naziv Slovenec
leta 2016 – nosilcu srebrne kolajne
z olimpijskih iger v Riu in za izjemno
športno vrnitev. Vsakoletna prireditev
v zvezi s tem bo namreč v času, ko bo
Peter v tujini. Prireditev so popestrile
članice skupine Zverinice ŠKD Feniks z
Dola pri Hrastniku. V družabnem delu
večera pa je nastopila Tanja Žagar s
svojim ansamblom.
Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

HRASTOV LIST ŠT. 19

HRASTOV LIST ŠT. 19

marec 2017

25

ŠPORT

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Boleč je bil po sezonah životarjenja pri
dnu druge lige lanskoletni izpad Hrastničanov v tretji razred slovenske košarke,
toda na Logu jim ni preostalo drugega,
kot da se sprijaznijo in iz tega izvlečejo
največ, kar lahko. Nastalo situacijo so
izkoristili za to, da začnejo postavljati
nove, močne temelje za prihodnost.

je treba včasih narediti korak nazaj za dva
naprej imajo primer
konec koncev zelo
blizu. Samo prek starega Hrastnika čez
hrib se morajo ozreti in na Dolu bodo
videli prvoligaški rokomet, pa čeprav se
je v Dolanki še pred nekaj leti igralo na
istem nivoju kot trenutno igrajo hrastniški košarkarji. Potem so člansko ekipo gradili skoraj izključno na domačih
fantih in temu modelu sedaj sledijo v
Hrastniku.

KORAK NAZAJ ZA DVA NAPREJ

Za razliko od preteklosti, ko so ekipo
Hrastnika v veliki meri zastopali košarkarji iz drugih okolij, ima sedanja zasedba
mladega hrastniškega stratega Davorja Brečka precej bolj domač značaj.
Pravzaprav jo praktično v celoti gradijo Zasavci, gre pa za v glavnem mlade
fante ter nekaj »starešin«, kajpak tudi
nosilcev hrastniške igre. V prvi vrsti so
to najboljši strelec moštva Matic Babič
(dobrih 17 točk na tekmo), pa prekaljeni
mojster z asfaltnih igrišč Gašper Ovnik,
Črt Lipovšek, Dejan Godicelj, Anej Nučič
… Vse večjo vlogo pa imajo tudi obetavni
najstniki, ki v dvorani na Logu predstavljajo večino. Na seznamu devetnajstih igralcev v članski ekipi Hrastnika jih

namreč več kot polovica še ni dopolnila
dvajset let, še posebej nadarjena pa
je generacija letnikov 2000. Brečko te
fante, sicer v osnovi zdajšnje hrastniške
kadete, pozna že od malih nog, zato jim
kljub rosnim letom vse bolj zaupa tudi
pri članih. »Priložnost izmed mladih so
dobili in jo postopoma dobro izkoriščajo predvsem Jan Kellner, Timi Tušek,
Tilen Lapi in Jure Robič,« je svoje glavne
upe izpostavil trener Hrastnika, ki tretjeligaško košarko vidi kot dober poligon
za njihov nadaljnji razvoj.
Nad razpletom sezone je lahko dokaj zadovoljen, navsezadnje je s svojimi fanti zastavljeno že uresničil. »V
prvem delu sezone smo imeli enajst
zmag in en poraz, s čimer smo cilj, ki
je obstanek v ligi, izpolnili že takrat,« je
poudaril Brečko, ki mu je jasno, da se
z glavo skozi zid ne splača riniti nikamor. Še ena sezona v tem rangu ne bi
bila za Hrastnik nobena katastrofa, da

Za tak proces je seveda treba biti potrpežljiv, kajti lahko se tudi zavleče. Koliko potrpljenja oziroma volje za to pa
ima Brečko? »Mene ne vleče nikamor,
čeprav sem imel določene ponudbe.
Želim si peljati ta projekt naprej. Sedaj
smo po dolgem času vzpostavili sistem,
da imamo dobro pokrite tudi mlajše
generacije,« je z opravljenim in zastavljenim za zdaj zadovoljen včasih morda
celo premalo cenjeni strateg z Novega
Loga.
Gregor Lisec

HRASTNIČANKA DRŽAVNA PRVAKINJA V KARATEJU
25. februarja je na Šolskem centru Velenje potekalo državno prvenstvo za
člane in veterane ter državno prvenstvo v para-karateju. Nastopilo je 81 tekmovalk in
tekmovalcev iz 29 klubov.
Karate klub Trbovlje so
zastopali Barbara Haberl,
Blaž Hribovšek, Luka
Perc in Stefan Joksimovič
pri članih, Alenka Paternoster pri veterankah
ter Branko Glavač pri para-karateistih. Vodila sta
jih trenerja Miha Kovačič
in Bogdan Simerl.
Hrastničanka
Barbara
Haberl je postala državna prvakinja v športnih
borbah do 55 kilogramov, Luka Perc je osvojil
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bronasto medaljo v športnih borbah do
67 kilogramov in Stefan Joksimovič tudi
bronasto v športnih borbah do 84 kilo-

Koncert dunajskih dečkov

L

jubljano in Maribor že kar nekaj časa krasijo oglasni panoji z
naslovi »Gala koncert nebeških
glasov – dunajski dečki z gostjo Heleno Blagne«, ki vabijo na koncert konec
marca in začetek aprila letos.
Pred 88 leti so ta privilegij poslušanja
koncerta dunajskih dečkov imeli tudi
Hrastničani. Takratni lastniki steklarne,
družina Abel je leta 1929 uspela
privabiti zbor dunajskih dečkov v hrastniško dolino. Koncert so organizirali v
sami steklarni. V ta namen so takratno
brusilnico stekla razširili in preuredili
v koncertno oz. gledališčno dvorano.
Zbor je najprej izvajal opereto Jacquesa
Offenbacha, sledilo pa je še 12 drugih
skladb. Hrastniška publika, med katero
so prevladovali steklarski delavci, je bila
nad koncertom navdušena. Zahvalo
pri pripravi koncerta je takrat imel tudi
inženir Šosterček, Schmauz in Bruno
Diermayr. Po koncertu je bil zbor gost
družine Abel. 1
In če še na kratko zapišemo, kdo je
zbor Dunajskih dečkov … Letnica1498

gramov. 20-letni Blaž Hribovšek je že
tretje leto zapored postal državni prvak
v športnih borbah do 60 kilogramov.

je ustanovna letnica dunajske Hofmusikkapelle
in posledično tudi Dunajskih dečkov. Do leta
1918 je zbor pel samo
za cesarski dvor, pri
maši, na koncertih in zasebnih funkcijah ter ob
državniških priložnostih.
Leta 1918, po razpadu
Habsburške monarhije,
je avstrijska vlada prevzela opero, njen orkester in
zbor odraslih članov, ne
pa deškega zbora. Josef
Schnitt, ki je postal dekan
Hofmusikkapelle l. 1921,
je zbor Dunajskih dečkov
spremenil v zasebno
institucijo. Nekdanji cesarski deški zbor je tako
postal zbor Dunajskih
dečkov, cesarsko uniformo je zamenjala mornarska obleka, ki
je bila tisti čas vrhunec deške mode.
Ker ni bilo na voljo dovolj denarja za
vzdrževanje dečkov, je zbor leta 1926
začel s koncerti zunaj kapele. Učinek je

bil neverjeten. V enem letu je zbor nastopil v Berlinu, Pragi in Zürichu. Sledili
sta Atene in Riga (1928), potem Španija,
Francija, Danska, Norveška in Švedska (1929), Združene države Amerike
(1932), Avstralija (1934) in Južna Amerika (1936). Od l. 1926 je zbor
opravil blizu tisoč turnej v stotih
različnih državah. 2
Primož Frajle

Karate zveza Slovenije je v Velenju podelila priznanja za skupni
seštevek »Karateist in
klub leta 2016«. V lanskem letu je Urša Haberl
postala najuspešnejša
kadetinja in tretja pri
mladinkah, drugo mesto
pri mladinkah je osvojila Barbara Haberl. Pri
mladincih je v skupnem
seštevku tretje mesto
zasedel Luka Ferlin.

Deutsche Zeitung (14.11.1929),
letnik 54, številka 89.
URN:NBN:SI:DOC-8IT5FDTB from
http://www.dlib.si, str.4
1

http://www.eventim.si/si/
vstopnice/dunajski-decki-maribor-sng-447138/event.html
2

Jernej Simerl
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
Spoznavali smo različne kulture in običaje
Strpnost,
spoštovanje
drugačnosti in medsebojno razumevanje ter sprejemanje so
vrednote, brez katerih ne bi bilo mogoče
sobivati in sodelovati, zato smo jim 6.
januarja 2017, ob letošnjem dnevu šole
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik,
posvetili še posebno pozornost.

avni biseri, kot sta Bohinj in Bled, kjer se
lahko okrepčamo s kremnimi rezinami.
Petošolci so izdelovali plakate o Srbiji,
Bosni in Hercegovini, slovenskih narodnih nošah, tradicionalnih jedeh, šegah
in navadah. Na koncu so jih predstavili
drug drugemu.

no in zaradi tega napadalno, žaljivo, pri
čemer uporabljamo t. i. »volčji« jezik.
Lahko pa se odločimo drugače in uporabljamo t. i. »žirafji« jezik, poimenovan
po živali z zelo velikim srcem. Pri tem
svoje mnenje povemo tako, da se ogovorjeni ne počuti napadenega, povemo,
kaj nas moti in zakaj nas to prizadene.

Na razredni stopnji so učenci po uvodnem delu, posvečenem narodnemu
heroju Rajku, spoznavali druge slovenske pokrajine. Prvošolci so se tako
seznanjali z Belo krajino , povedali, da
je ta pokrajina dobila ime po brezah,
pekli belokranjsko pogačo in zaplesali
belokranjski ljudski ples ob pesmi Lepa
Anka kolo vodi. Precej časa jim je vzelo
tudi izdelovanje pisanic: jajca so najprej
pobarvali z rdečo voščenko, nato pa še s
črnim tušem. Ko se je barva posušila, so
tuš spraskali in dobili rdeče-črn vzorec.

skupine, in sicer so se zavrteli ob zvokih dunajskega valčka, medtem ko so
se v »nemški« skupini učenci zabavali s
kvizom o tej pomembni evropski deželi. Bilo je precej napeto, saj so imeli za
odgovor samo nekaj sekund. Večina
vprašanj se je nanašala na mesta, reke
in ostale značilnosti. Potem so si ogledali
še predstavitev Nemčije in kratek film o
njej ter na koncu izdelovali plakate.

Na Podružnici Log so pokukali »čez
planke«, v Bosno . Na začetku so zaplesali kolo, nato pa se podali v kuhinjo. Ko
je bil njihov izdelek končan, je to vedela
vsa šola, saj je zadišalo po čevapčičih,
spekli pa so tudi krompirjevo pito. Na
mizi niso manjkale niti tipične priloge:
ajvar, čebula, kruh in kajmak.

Nekoliko starejši, tretješolci, so se
seznanili z značilnostmi Prekmurja,
pokrajine, ki je znana po štorkljah, narečju, ki se zelo razlikuje od knjižne
slovenščine, ter značilnih jedeh, kot sta
prekmurska gibanica in bujta repa. Četrtošolci so se v mislih podali na Gorenjsko , od koder je najbolj znana slovenska
narodna noša, pokrajino pa krasijo nar-
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Pri sporazumevanju ne smemo pozabiti na čustva
sočloveka

»Med kulinaričnimi značilnostmi različnih dežel je v šolskih
kuhinjah nastal tudi burek.«

Na predmetni stopnji se je dan dejavnosti začel z razmislekom o medsebojnih odnosih in o tem, da imamo pri
sporazumevanju vedno možnost izbire.
V pogovoru se lahko odzovemo užalje-

Sogovorec razmisli o povedanem in
skuša razumeti naše stališče, nato pa na
spoštljiv način predstavi še svoj vidik. Z
vajami smo ugotovili, da lahko tako zelo
hitro rešimo večino konfliktov, ne da bi
se kdor koli počutil prizadetega .
Nato so starejši učenci spoznavali tuje
dežele. Na obeh enotah šole so se lahko likovno izražali, pri čemer so nastajali
izdelki iz naravnih materialov. Nekateri
so krasili ruske »babuške«, iz lesa narejene punčke, ki jih lahko odpremo in v
njih najdemo še manjšo punčko, v tej še
manjšo …, drugi so poslikavali panjske
končnice in si motive izbrali sami, spet
tretji so risali po lesenih kockah , nekateri so izdelovali lesene igrače, pa glinene
kipce, mozaike iz jajc, barvne vitraže.

»Hello, we are going to tell you something about London!« (»Pozdravljeni,
povedali vam bova nekaj o Londonu!«)
Tako sta začeli predstavitev dve učenki,
Tajda Kos in Nika Majes. Povedali sta,
da angleška prestolnica šteje približno
8 milijonov prebivalcev, obišče pa jo 30
milijonov turistov letno. Ljudje potujejo
z dvonadstropnimi rdečimi avtobusi,
pa tudi s podzemno železnico. Največje londonske znamenitosti so: Tower
Bridge – zelo velik dvižni jekleni most, ki
je bil pred kratkim prenovljen, London
Eye – veliko panoramsko kolo ob reki
South Blank s čudovitim razgledom na
vrhu, Big Bang – stolpna ura v središču
Londona, in seveda domovanje kraljice
Elizabete druge, Buckinghamska palača,
velika zgradba s 775 sobami, med kat-

Ena od tujih držav, s katerimi so se
učenci pobliže seznanili, je bila Srbija. V
telovadnici jih je pričakala učiteljica Sara,
ki uči kolo, kot se imenuje srbski ljudski
ples. Začeli so s koraki, spremljal pa jih je
harmonikar, ki je igral poskočno in vedno hitrejšo melodijo, zato ni bilo treme,
pač pa veliko smeha.

Ostale dežele so učencem tako v Hrastniku kot na Dolu predstavili ljudje, ki iz
njih prihajajo ali pa so tam živeli nekaj
časa.
Roman, 20-letni Francoz, ki je bil v času
naših delavnic v Hrastniku, saj je nekaj
mesecev delal na projektu v Mladinskem centru Hrastnik, nas je nagovoril
v svoji materinščini: »Bonjour à tous!«
Predstavitev Francije se je začela z
znanimi francoskimi pesniki in pisatelji, ki jih je kar veliko, saj sta bila njihov
jezik in kultura razvita že v 13. stoletju.
Francoze sicer poznamo po različnih
stereotipih, ki pa pogosto držijo, npr. da
jedo žabe in polže, vsak dan pijejo vino,
pogosto stavkajo, da jim veliko pomenijo njihov jezik, kultura in tudi kulinarika:
bagete, sir roquefort, ki ga lahko zaužijejo šele dve leti po izdelavi … Podnebje
je toplo. Roman je povedal, da je zjutraj
včasih 2–3 ˚C, vendar se proti popoldnevu ozračje ogreje. V tej deželi se vse
leto odvijajo različni festivali, kot je na
primer Marciac-Gers. Še ena trditev, ki o
Francozih drži, je,
da slabo znajo angleško. Naš gost
je priznal, da se je
angleščine naučil
preko televizijskih
oddaj in pogovorov s tujci.
Poljsko nam je na
Dolu predstavila
sodelavka
Mladinskega centra
Hrastnik, Emilia, s

Plesali so tudi udeleženci »avstrijske«

HRASTOV LIST ŠT. 19

erimi so mali kino,
zdravstvena ambulanta in kar 19 sob za
uradne sprejeme.
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katero so se učenci v angleščini pogovarjali o poljski kulturi, znamenitostih,
večjih mestih, predvajala pa jim je tudi
film o svoji domovini, po katerem so
učenci pripravili vprašanja za kviz o Poljski. Emilia je udeleženkama novinarske
delavnice zaupala, da so jo učenci lepo
sprejeli, da je bila sprva malo nervozna, a se je kmalu navadila nove družbe.
Dejala je tudi, da se ji zdi naša šola lepa,
in meni, da so vsi delavci in učenci zelo
prijazni. O Sloveniji pravi, da so tu ljudje
prijazni, Slovenija pa da je manjša in zelo
povezana država.
Življenje in kulturo Romov v Sloveniji sta
prikazala predstavnika romske skupnosti Monika in Sandi. Kljub temu da v Sloveniji živi veliko Romov, njihovo življenje
večina Slovencev slabo pozna, zato so
o njih nastali razni predsodki. Povedala
sta marsikaj o romskih navadah in jeziku
ter predvajala romsko himno. Podobno
kot pri Francozih pa so tudi stereotipi, ki
veljajo, npr. ta, da so za Rome značilne
vraže, vedeževanje, da verjamejo v uroke. Tako za obrambo pred uroki ob
rojstvu novorojenčku okoli zapestja zavežejo rdeč trak.
O Španiji je učencem pripovedovala
Iris Polutnik, ki je več kot šest let živela
v tej državi. Z njeno pomočjo so učenci
spoznavali španske praznike (najbolj sta
jih navdušila obmetavanje s paradižnikom in bikoborbe), način življenja,
tradicijo, pa tudi nekaj španskih besed.

Udeleženci novinarskih delavnic v
Hrastniku in na Dolu
Foto: Arhiv OŠ narodnega heroja Rajka
Hrastnik
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IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

Branko Lovrec - Čuky,
član motorističnega Združenja
Goldwing Slovenija

Spletni hribolazci
na Zirbitzkogel

Žegnanje motorjev v začetku maja je gotovo med
najbolj atraktivnimi dogodki na Dolu pri Hrastniku.
Občudujemo »makine«, ki nekatere po svoji udobnosti dosegajo avtomobile. Med temi udeleženci je
vedno tudi Branko Lovrec - Čuky z Dola, lastnik razkošne Honde Goldwing, s katero je prevozil lani kar
27.293 kilometrov in 18. Februarja prejel priznanje
Združenja GW Slovenija.
Kako ste začeli svoje motoristično
življenje?

Vožnja ni
utrudljiva?

Izpit za motor sem opravil leta 2002 in
postal član zasavskega društva Schlossberg. Od leta 2013 sem član motorističnega Združenja Goldwing Slovenija.
Obiskujemo mednarodna srečanja v
okviru evropskega Združenja GW EF, kamor pridejo motoristi iz vse Evrope. Lani
je bilo na primer pri nas 65 teh dogodkov, v 24 državah pa različna mednarodna srečanja. Lani sem jih obiskal osem,
Združenje Goldwing Slovenija pa 15. Po
udeležbi smo sedmi v Evropi. V Zvezni
krovni organizaciji združenja Goldwing
Slovenija je včlanjenih okoli 150 članov
s 70 motorji. Tako obiskujemo mednarodna srečanja v okviru evropskega
Združenja GW EF.

Udobje je enkratno, tudi prostora za prtljago je
dovolj. Večina od
nas je že prekoračila pol stoletja, tako da
tudi dirkanje, značilno za mlajšo generacijo, ni v navadi. Z menoj potuje žena,
če le utegne. Zato je dobro poskrbljeno tudi za udobje sovoznikov. Uživamo
v naravi, ki beži mimo nas, pa seveda v
srečanjih, kjer si izmenjujemo strokovna
mnenja, govorimo o posebnostih naših
motorjev, razgrinjamo svoje načrte. Želimo biti v zgled tudi drugim – s spoštovanjem do vseh udeležencev v prometu
in tudi do drugih klubov.

Udeležujete pa
se tudi srečanj za
varno vožnjo, ki ga v
Trbovljah organizira
Združenje avtomehanikov in šoferjev?
Letos bomo tam že
drugič, in sicer bo
potekalo 15. aprila.
Pomembno srečanje
bo tudi v avtokampu Špik od 8. do 11.
junija v organizaciji
Združenja GW Slovenija. Vsako leto namreč
pripravljamo srečanja
v vseh 24 državah, a

30

marec 2017

vedno v drugem kraju. Drugo leto bo
pa 35. obletnica evropskega združenja
in srečanje so zaupali našemu društvu.
Tako se bo zbralo ob Velenjskem jezeru
okoli 1500 motoristov iz vse Evrope.
Tudi dobrodelno akcijo imate v
Pacugi?
To zdravilišče za paraplegike v Pacugi
obiščemo enkrat na leto in mlade bolnike naložimo na motorje. Odpeljemo jih
na vožnjo, dolgo okoli 250 kilometrov,
pa še kakšne sladkarije jim prinesemo.
Za njih je to enkratni dogodek in ostane
jim v lepem spominu. Nam pa prav tako.
Kaj še počnete v prostem času, zdaj,
ko ste se upokojili?

Tako, kot že dobrih šest let skoraj vsak
vikend, smo se tudi ta vikend hribolazci, ki smo se spoznali prek družabnega
omrežja Facebook, odpravili v hribe.
Tokratni cilj je bil lahko dosegljivi avstrijski dvatisočak Zirbitzkogel. Gre za 2396
m visoko goro, najvišji vrh Lavantinskih
Alp, ki se nahaja dobro uro vožnje od
slovenske meje pri Dravogradu. Gre za
pogorje, ki je podobno škotskemu višavju, kar pomeni, da se blago dviga kvišku.
Tu ni strmih pobočij ali celo sten, kot to
velja za naše gore na tej višini, kar pomeni, da ni nevarnosti za plazove in je lahko
dosegljiva tudi ob večji količini snega, saj
pot od parkirišča do koče pod vrhom
zravnajo s teptalnim strojem.
Tokrat se nas je zbralo za enodnevne
pohode rekordno število udeležencev –
kar 42 – in tako kot vedno, smo uživali v
lepotah narave, večinoma sončnem vremenu in odlični družbi, kjer ni manjkalo
smeha in zabave. Ob poti so zanimive
granitne skale, ki kar kličejo k poziranju,
na vrhu je velik križ in razgledna vetrnica,
ob koči pa še lesen kip moža in zvonček
želja, ki sta bila še vkovana v sneg in led,
zato na zvonček ni bilo možno pozvoniti
in si česa zaželeti.

Treba je skrbeti za kondicijo, zato jo
večkrat mahnem z Dola čez hrib v Hrastnik in potem še naprej v Trbovlje. Dve uri
v eno stran. Ker je žena še zaposlena, je
tudi kuhanje moja zadeva. Uživam pa
tudi na vrtu in zadnja leta posvečam veliko pozornosti vzgoji aronije, čudodelne
rastline, ki postaja tudi pri nas vedno
bolj popularna.

V planinski koči tik pod vrhom so bili
prijazni, na kratko sem pokramljal z oskrbnikom in ni mogel skriti navdušenja,
kako se nas je kar 42 prek družbenega
omrežja našlo in odpravilo na goro sredi
sosednje države. Na parkirišču, kjer je
bilo kljub nizki temperaturi na osončeni terasi prijetno toplo, so nas prijazno
sprejeli in nam po popiti pijači podarili
še vsakemu majhno stekleničko likerja.
Še nekaj o samem organiziranju: Facebook skupina Hribolazec je nastala
na začetku leta 2010. Že prvo leto smo
začeli s pohodi, najprej nas je bilo v skupini nekaj 10, nato 100, udeležba pa je
bila na začetku majhna, nato se nas je v
naslednjem letu kdaj našlo tudi do 12.
Leto kasneje smo prvič organizirali vzpon na tritisočaka v Avstriji in udeležba
je takrat presegla vsa pričakovanja, saj
nas je ob približno 250 članih na izlet šlo
kar 28. Zadeva se je nato širila, organizirati smo začeli tradicionalne dogodke,
med katerimi je najbolj poznano zaključno srečanje na Koči na Loki pod Raduho.
Decembra se vedno srečamo na kuhanem vinu v Ljubljani in tudi v Mariboru.
Prav tako se vsako leto udeležimo tradicionalnega nočnega vzpona na Mrzlico,
ki ga vsako Miklavževo soboto prireja PD

Trbovlje. Kot neformalni vodja skupine
Hribolazec sem organiziral v dobrih 6
letih preko 400 dogodkov. Zaradi velikega števila članov skupine in posledično
ogromnega števila objav z gora je prišlo
v zadnjem letu do reorganizacije in ustanovitve nove skupine, izključno namenjene našim pohodom, da je zadeva še
bolj pregledna.
Naj še omenim, da ture niso vodene s
strani planinskih vodnikov, gre le za obliko samoorganiziranja za ture, da se ni
potrebno z vsakim posebej slišati po
telefonu, ampak se razpiše dogodek,
kjer se opiše pot, določi zborno mesto,
napiše, kako dolgo se hodi, kakšna je
zahtevnost in ostalo. Vsak udeleženec
se zaradi tega sam zaveže, da tura ni
prezahtevna zanj oziroma, da hodi na
lastno odgovornost. Do sedaj ni prišlo
še nikoli do neprijetnih dogodkov, sploh
pa kakšnih poškodb ali celo hujšega, da
bi morali posredovati gorski reševalci in
zdravniki. Naj ostane tako.
Varen korak vsem planincem še naprej,

Sašo Benetek

Fanči Moljk
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JUŽNA
Puding
Tokrat si bomo pobliže ogledali nekaj
zanimivosti o pudingu ter pripravili
odlično pudingovo sladico. Angleška
beseda pudding izvira iz istega korena
kot fr. boudin (krvavica). Jed se je iz Anglije sčasoma razširila po vsej Evropi in
naprej v Ameriko. V angleški kulinariki
pomeni puding mnogo več kot le industrijsko pripravljena sladica. Tako je
lahko njihov pudding sladek ali slan,
npr. iz jabolk ali ledvičk. V testo iz loja,
moke, drobtin in drugih sestavin zavije-

jo nadev in ga nato soparijo v posebnih
modlih. Priljubljen lojev puding je tako
imenovani božični puding. Prav slednji
je izvirna angleška sladica, ki sega daleč
nazaj v zgodovino, natančneje v srednji vek. Vseboval je 13 sestavin, kar je
bilo močno povezano z vero. Danes je
sestavin nekoliko več, saj se sladica ne
opira več toliko na vero.
Nekateri angleški pudingi, zlasti sladki, so postali priljubljeni tudi drugje
po Evropi, nastali pa so novi, npr. beljakov, penasti, ledeni, Helenin puding,
dubrovniški puding. V Franciji delajo
kruhov puding, ki je vrsta kolača. Star

Limonin kolač s pudingom

Križanka

kruh namočijo v sladkanem mleku,
dodajo rozine, rum, jajce in kandirane
lupinice pomaranče. Zmes nadevajo v
manjše posodice in skuhajo v sopari.
Ohlajene polijejo s sladkorno glazuro.
In kdaj smo dobili puding v prahu, zapakiranega v priročni embalaži? Leta 1837
se je v Angliji pojavil prvi prašek za puding, ki ga je razvil gospod Alfred Bird.
Njegova žena je bila alergična na jajca,
zato je namesto njih uporabil koruzni
škrob in tako je nastal prvi pakirani
puding (prašek za puding) imenovan
Bird´s Custard.

Irena Rebov

SESTAVINE
Za biskvit
4 jajca
125 g sladkorja
1 zavitek Vanilinega sladkorja
malo cimeta
125 g moke
1 žlica kakava v prahu
1 zvrhana žlička pecilnega praška
100 g pražene kokosove moke

PRIPRAVA

1

Segrejte pečico na 200 °C.

2

Za biskvit z mešalnikom (z
metlicami) pri največji hitrosti
penasto umešajte jajca, sladkor,
vanilin sladkor in cimet. V posebni posodi prepražite kokosovo
moko.

3

mešajte moko, kakav in pecilni prašek ter vse skupaj z kuhalnico ročno umešajte v zmes.
Na koncu umešajte še kokosovo
moko. Na namaščen pekač (30 x
40 cm) zlijte enakomerno testo.
Postavite pekač v segreto pečico
in pecite približno 10 minut.

4

Pekač postavite na mrežo
in počakajte, da se biskvit
ohladi.
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5

Za nadev v večjo posodo
stresite skuto. Prašek za
puding zmešajte s sladkorjem,
dodajte vodo in med stalnim
mešanjem zavrite. Odstavite z
ognja in umešajte limonin sok.
Zmes takoj umešajte v skuto in
pustite, da se ohladi. Iz sladke
smetane stepite čvrsto smetano
in jo umešajte v puding. S kremo
premažite biskvit in postavite v
hladilnik.

6

Za preliv iz praška za puding,
sladkorja in vode po navodilih na zavitku pripravite puding.
Odstavite z ognja in umešajte
limonin sok. Puding malo ohladite, nato pa ga razmažite po
nadevu in postavite v hladilnik,
da se strdi. Po želji posujte s
kokosovo moko. Dober tek! ;)

Za nadev
600 g polnomastne skute
2 zavitka praška za puding okus vanilija
200 g sladkorja
375 ml vode
125 ml limoninega soka
500 ml sladke smetane
Za preliv
2 zavitka praška za puding okus vanilija
100 g sladkorja
500 ml vode
200 ml limoninega soka
kokosova moka za posip

Viri in literatura:
Kuharska enciklopedija: svet gastronomije od A do Ž.
Novak B, Lenarčič S. (2009). Ljubljana: Modrijan. Str. 894.

Težje besede:
ABISAL, ANOFELES, SKUL, VEIT

Puding recepti: recepti za deserte in pecivo s pudingom.
[uredili Jasmin Gromzik, Svetlana Tišma]. 2010. Bielefeld
: Dr. Oetker. Str. 60.

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali srečnega
nagrajenca, ki prejme mini koš za košarko s penasto žogo Pure2Improve, ki ga podarja trgovina Loparji.si:

http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/11059055/
Puddings-how-they-have-changed-through-history.html

Gorazd Polovič, Brnica
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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. maja 2017 pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a
1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca,
ki bo prejel športni rekvizit, ki ga tudi
tokrat podarja trgovina:
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