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Prišla je pomlad...
… in končno tudi nova številka Hrastovega lista. Ustvarjalci nismo imeli zimskega spanca, ampak smo ustvarjali
časopis in spodbujali, da čim prej izide. No, tako kot si
ne moremo prav dosti pomagati s kislim vremenom, prav
tako tudi ni mogoče mimo nekaterih procedur in postopkov pri ustanavljanju časopisa. Pa četudi vsi vpleteni
v celoti podpirajo ustanovitev novega časopisa.
V prvi meri ste časopis podprli številni bralci, ki ste nas
s čestitkami in pohvalami spodbudili, da nadaljujemo z
zastavljenim delom. Na tem mestu bi se vam radi zahvalili in vam zagotovili, da si bomo ustvarjalci po vseh svojih močeh prizadevali, da bo Hrastov list v vaše domove
prinašal kvalitetno in široko paleto vsebin. In to redno. V
poskusni prvi številki so nam zagodli nekateri škrati, predvsem se lektor ni mogel načuditi, kako so se pojavile
določene napake, ki jih je sicer popravil … Malce smo
bili v časovni stiski, še neutečeni …, a v prihodnje bodo
porodne težave odpravljene.

področja. Tu moramo pohvaliti tudi vsa društva, ki so
nam posredovala informacije, saj je pomembno, da širša
javnost ve za njihove pestre dejavnosti. Vsem, ki pa bi
radi objavili kaj zanimivega o dogodkih, ki prihajajo ali
so se odvili v naši bližnji okolici, sporočamo, da so njihovi
prispevki dobrodošli.
Vabljeni k branju in na vse dogodke, ki prihajajo! Osrednji
bo gotovo festival Rdeči revirji, ki bo v Hrastniku potekal
med 23. in 26. majem. Pa lepo pomlad!

Naše namene je podprla tudi Občina Hrastnik, podprl jih
je župan, podprli so jih vsi občinski svetniki, razen enega,
ki pa je menda vedno proti, tako da smo s podporo zelo
zadovoljni.
Pobuda je šla v to smer, da je Občina z odlokom
občinskega sveta postala izdajatelj lokalnega časopisa
Hrastov list in s tem tudi njegov glavni financer. V tem
odloku pa so zadolžili Mladinski center Hrastnik za izvedbo, oblikovanje in urejanje, tako da je tehnično, strokovno in organizacijsko delo v domeni Mladinskega centra, medtem ko je imenovanje odgovornega urednika
zadeva izdajatelja oziroma občinskega sveta. S sprejetjem odloka je bil hkrati sprejet tudi sklep o imenovanju
začasnega urednika, da bi lahko ta številka izšla čim prej.
Procedura za stalnega urednika z mandatom štirih let še
teče. In kaj prinaša nova številka?
Poleg intervjuja s prvim možem Steklarne Hrastnik sta tu še
pogovora s prvim copatarjem, s Hrastničanom, ki je posnel film s fotoaparatom in s štirimi mladimi udeleženkami
projekta Podjetno v svet podjetništva. Izvedeli boste,
kdo vse in zakaj je dobil nagrado za 8. februar, kaj se
dogaja za občinskimi zidovi, kje hodijo hrastniški planinci
in popotniki, kdo je bil zdravilec z uroki in zagovori s Kovka in kakšni so bili ekološki problemi na Savi pred več
kot stoletjem. Oblikovali smo tudi rubriko »Južna«, kjer bo
govora – najbrž že veste – o dobri hrani. Ne manjkajo
pa številne zanimivosti in vesti z družbenega in športnega
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Davorin Peršič, v. d. odgovornega urednika
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ANDREJ
BOŽIČ

Predsednik uprave
Steklarne Hrastnik

Pred dobrimi tremi leti je krmilo največjega podjetja v
Občini Hrastnik prevzel Andrej Božič. Steklarni Hrastnik je
v usodnih trenutkih dal nov zagon in novo smer. Človek
volje, ki zna prisluhniti, a se zanaša le na lastno razsodnost, je skupaj s svojo ženo Ksenijo Božič, ki svetuje pri
delu s kadri, prevzel veliko odgovornost za upravljanje

te ključne tovarne v regiji. Zastavljeni cilji, zaradi katerih sredi največje krize slovenskih podjetij govorimo
o uspešni hrastniški »glažuti«, se uresničujejo z naporom
in prizadevanjem vseh zaposlenih. Tega se zaveda tudi
vodstvo.

Vodite podjetje s tradicijo,
kjer na stotine delavcev že
rodove ustvarja steklene
izdelke. Številna slovenska
podjetja s tradicijo niso
preživela zahtev globalnega gospodarstva. Zakaj to
uspeva Steklarni Hrastnik?

naprej.

Menim, da zato, ker smo
se najprej začeli ukvarjati z
ljudmi. Tehnično znanje, recepture, ta tradicija je obstajala. Mi pa smo najprej
pričeli ustvarjati osnovno
zaupanje v tovarni, ukvarjati smo se začeli z odnosi.
In potem seveda v taki industriji, kot smo mi, lahko
te potenciale, ta tehnična
znanja,
»know-how«
izkoristiš. Če podjetje ne
funkcionira optimalno, kar
pa ne more, če odnosi niso
urejeni, če ni motiviranih
ali zainteresiranih ljudi, da
dobro opravijo svoje delo,
potem ni dobrega proizvoda, saj v dnevni proizvodnji ni rutine. To pomeni,
da ne obvladuješ procesov, da delaš proizvode z
manj zahtevnimi dizajni in
na koncu nastane blago,
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ki ni ustrezne kakovosti.
Tega pa trg danes več ne
sprejme. Zato smo se mi
morali najprej obrniti vase,
pogledati ljudi, vzpostaviti zaupanje in interes za
medsebojno sodelovanje.
Rezultat je bil, da smo procese uredili do industrijske
ponovljivosti – rutine. To
pa nam je nato odprlo
kreativnost, kar pomeni,
da če jaz obvladam industrijsko rutino, imam
bolj urejeno tehnologijo in
potem lahko do konca izkoristim opremo in druge
tehnične omejitve. To je
kot smučanje. Tina je telesno odlično pripravljena
in obvlada vse tehnike
smučanja. Zdaj pa uživa v
smučanju in zato je trenutno najboljša. Mi smo začeli
mogoče malo uživati v
tem, kar delamo, in to se
potem tudi čuti. Zato se
ne ukvarjamo le s tistim
dnevnim – ali bo prišlo
več ali manj škatel ven –
seveda je dnevna rutina
še vedno tu, a sedaj že ta
užitek pri izdelavi steklenih
proizvodov
prodajamo

Tu je verjetno ključno
tudi prodajno vprašanje.
Najbrž ste morali najti tudi
nove trge?

to nekaj vredno. Če imamo opremo in smo zelo
fleksibilni, se znamo hitro
prilagajati, potem imamo
manjše serije, potem je
tudi to na trgu nekaj vredno. Pri obstoječih kupcih

Če ne bi ničesar spremenili, bi šla
tovarna v stečaj.
Če smo najprej uredili rutino, smo si s tem zmanjšali
stroške in zvišali produktivnost. To je bilo povsem
na tehnični ravni. Potem
smo poskušali razumeti, kje
smo boljši in drugačni od
drugih in seveda tudi ugotovili, kaj kupci potrebujejo.
To smo zložili skupaj. Nato
pa začeli vse prednosti
steklarne z večjo samozavestjo in večjim pogumom
zaračunavati. Če smo mi
v prednosti, da imamo
odlično steklo, je to na trgu
nekaj vredno. Če imamo
odlična tehnična znanja in
znamo narediti zahtevne
dizajne kozarcev, steklenic
ali česar koli, potem je tudi

smo torej pričeli prodajati boljše produkte po višji
ceni. Začeli smo se zavedati svojih prednosti in smo
jih poskušali na trgu tudi
unovčiti. To je ta prvi del
zgodbe.
Vendar je teh s takim pristopom veliko. To je v resnici
le domača naloga, ki jo
je potrebno tako ali tako
narediti. Videli smo, da se
na ta način, kot smo delali doslej, ne bo več izšlo.
Moramo biti boljši, hitrejši
od tistih, ki so veliko večji in
biti po obstoječih kanalih
na dolgi rok konkurenčni.
Zdaj moramo iskati druge načine trženja. Zdaj
moramo začeti proda-
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jati zgodbe. Se pravi, da
iščemo nekatere kanale,
ki so pripravljeni za te naše
posebnosti plačati več.
Tak primer je aktualni kozarec Speak ali navsezadnje
tudi steklenica Slovenija
vodka. To so pač malce
drugačni načini trženja,
deloma lastne blagovne
znamke.
Seveda smo bili preveč
orientirani samo na Zahodno Evropo. Zahodna
Evropa ima ničelno rast ali
se celo zmanjšuje, zato je
potrebno iti tja, kjer kupna
moč raste. Kalifornija, ZDA,
Kitajska, Brazilija. Oziramo
se tudi v Indijo, tipamo
Japonsko, deloma Južno
Afriko. Skratka, tudi geografsko se poskušamo
razporediti drugače.
Na začetku ste rekli,
da so ljudje, na katerih
ste najbolj gradili. Na
kakšen način ste se lotili te zahtevne naloge? Pri
večjih slovenskih podjetjih
je bilo pri organizaciji dela
tako, da so ljudje navajeni
določenih vzorcev in da je
to največkrat problem.
Tako kot v vsakem timu,
recimo športnem, ker ta
nam je najbližje, je bilo tu
najprej potrebno narediti
analizo. Potem smo se seznanili s stanjem. Če ne bi
ničesar spremenili, bi šla
tovarna v stečaj. Zato smo
naredili zavezo z vsemi
deležniki. Najprej je lastnik pristal na ta koncept,
ker če ne bi, tudi midva z

ženo ne bi prišla sem. Toliko
izkušenj že imam, to je moj
četrti primer, kjer so kadri
ključni. Najprej je lastnik
dovolil, da smo se na ta
način lotili projekta, potem
smo se s sindikatom dogovorili, da bodo potrebne
spremembe. Na koncu pa
mora biti plus za vse zaposlene. Ohranjanje delovnih
mest, boljši delovni pogoji,
boljše plače, osebni razvoj.
Tu smo imeli tudi podporo
lokalnega okolja, Občine
Hrastnik. Ne nazadnje smo
največje podjetje v občini
Hrastnik in ni vseeno, kaj se
bo z nami zgodilo.
Zato je bil način, ki je bil
takrat v Sloveniji mogoče
res nenavaden in tak, da
smo se vsi deležniki tega
lotili zavestno in se začeli
boriti za delovna mesta.
Če bi to počeli po klasični
metodologiji, kakor uči
ameriški model, potem
bi morali Opal in Vitrum
že zapreti in edini zmožen
preživetja bi bil Special.
Jaz pa sem rekel ne, če je
pomanjkljivost, da imamo
tri divizije, pa če smo res
majhni v branži, dajmo
to obrniti v prednost. Kje
so pa sinergije med divizijami? Delamo steklenice. Ali lahko delamo v
Opalu ročno izdelane
steklenice za promocijo?
Delamo luči. Zakaj pa ne
bi prodajali še žare, ki jih
sedaj začenjamo? Smo pa
v vseh nišah in po kvaliteti
med najboljšimi. Najdimo
kupce, ki bodo pripravljeni plačati. Zato je bil pa

potreben čas in potrpljenje. Bilo je atipično, saj smo
že v prvem letu sanacije
dvignili maso plač iz 7 na
8 milijonov. V tem času pa
smo si medsebojno dvignili
zaupanje, da smo nato
lahko šli naprej v druge
spremembe.

investicije. Seveda bo po
investiciji zelo pomembno, kako bomo začeli,
kako bomo to peč še
bolje izkoristili, kako bomo
uresničili tisto, kar smo si
zadali, in sicer da bomo
imeli nižje stroške, boljše
proizvode, boljšo kakovost.
To je ena stvar in druga
stvar, da to, kar se dogaja
zunaj nas, ne gre mimo
nas. Mi smo imeli podporo
naše banke za investicijo,

Lani je imelo vaše podjetje skupaj s hčerinskima
podjetjema 1,9 milijona
evrov dobička, kar je bilo
celo več od
pričakovanega.
Povedali
ste,
Ves dobiček je šel v
kateri so bili ti
razvoj. Mi tega denarja
strateški koraki
za tak rezultat.
nimamo v blagajni.
Kako pa je bilo z
dobičkom, je šel
ampak danes lahko dobiš
v razvoj?
denar za investicije, če
Ves dobiček je šel v razvoj. imaš svojo udeležbo, to je
Mi tega denarja nimamo v pri nas 20 %. Ne dobiš pa
blagajni. Ta denar je šel za kreditov za obratna sredstnova orodja, kar pomeni va. Ko smo mi od januarja
nove proizvode. Približno 2010 za več kot 30 % dvimilijon je šlo v nova orodja gnili prodajo, je to pomenilansko leto. Drugo je šlo lo, da smo imeli tudi večjo
tudi v povečanje zaloge. zalogo materialov in goTo smo morali povečevati tovih izdelkov. In to pomeni
zaradi te investicije, saj več denarja za obratna
moraš kupce oskrbovati. sredstva, za financiranje
In naš lastnik še ni dobil e- teh zalog. Pri bankah pa
nega evra dividende. Ves to danes zelo težko dobiš.
denar pušča v podjetju. In to je ena stvar, ki je zelo
turbulentna in povezana
Ves gre naprej v razvoj.
tudi z likvidnostjo. Sicer pa
Lahko rečete, da pluje sem optimist. Letošnje leto
Steklarna Hrastnik zdaj v mora biti še boljše, kot je
bilo lansko. Investicija v
mirnih vodah?
Vitrumu mora rezultirati v
Težko bi rekel, da je v tem, da bomo imeli nižje
mirnih vodah. Dogaja se stroške, da bomo porabili
toliko sprememb, nenehno manj energije in prodajali
so turbulence. Mi smo sredi boljše proizvode. V Vitrumu

Andrej Božič s sodelavci ob prejemu nagrade Zlata nit.
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je načrtovana še izguba
zaradi investicije, ker toliko
časa ne bomo proizvajali,
a računam, da mora biti
v tistih mesecih, ko bomo
polno proizvajali, Vitrum
že v dobičku. Opal je z bil
lani z izboljšavami že blizu
izravnalnega poslovanja.
Imel je še 100.000 evrov
izgube, ampak računam,
da bo letos pozitiven, saj
je lansko leto Opal dvignil
povprečno ceno za 14 %.
To pomeni, da prodajamo
veliko boljše proizvode. Za
Special računam, da bo
še naprej uspešen in da
bomo lanske investicije
letos izkoristili v celoti. Ima-

na zaposlenega, ker bodo
tudi sredstva nižja, saj ne
bo več omenjenega financiranja, kar je bilo od
države zelo pozitivno. Zdaj
se bomo osredotočili na to,
kako bi ta znanja še boljše
uporabljali. Orodje samo
po sebi še nič ne pomeni.
Če ilustriram: lahko imamo
v garaži najboljše stroje, a
če nimamo volje, da bi jih
uporabljali in kaj naredili,
nam to nič ne pomaga. Mi
smo sodelavce opremili.
In verjamem, da ima vsak
veliko specifičnih znanj,
a zdaj gre za uporabo
teh znanj in medsebojno
sodelovanje.

še naprej, saj moramo biti
bolj vitki. To je povezano z
investicijo, avtomatizacijo.
V Hrastniku ste že dobra tri
leta. Kakšni so vaši vtisi o
ljudeh in okolju?

Zelo dobri. Karakteristika
vseh takih sredin, vseh
_takih tovarn v manjšem
okolju je pripadnost podjetju. To ni moja prva
izkušnja – tudi v Nemčiji,
v Krškem, od koder prihajam, je bilo podobno. V
tem primeru za Steklarno
Hrastnik pa je na srečo
tudi pripravljenost menjati
službo kar tako manjša. Če
ne bi bilo tega, bi
Steklarna Hrastnik že propadla.
Mislim, da se je potrebno v življenju odločiti,
Če bi bili mi bližje
kaj je tvoje poslanstvo, kaj želiš delati, kaj te
Ljubljani, če ne bi
bili tako pripadni
zadovoljuje, kje se boš počutil zadovoljnein lojalni podjetju
ga in potem iti v to smer naprej.
in če bi ključni
kadri že zdavnaj
odšli, bi se podjetje zrušilo
mo tudi lastno blagovno
Omenili ste tudi, da se je samo vase. To je steklarno
znamko, lastne steklenice,
vsota plač povečala. So tudi v najtežjih časih obzato bomo en del proizplače vezane na finančno varovalo. Torej tozadevno
vodnje prodajali nepo- uspešnost podjetja?
imam samo pozitivne vtise.
sredno do kupcev in tam
To, da že nekaj generacij
unovčili tisto, kar znamo Ja, seveda. Mi imamo družinskih članov dela v
delati v razvoju. »Suma mesečno plačo delno tovarni, je tudi prednost,
sumarum» računam, da vezano na uspešnost, ima- zato ker je tako drugačen
bomo zapluli v mirnejše mo proizvodno uspešnost odnos
do
tovarne.
vode, seveda pa so izzivi in bonuse v povezavi z Računam pa tudi, da
še na vsakem ovinku.
uspešnostjo. Na začetku postajamo bolj privlačni
smo se tako dogovorili. za mlade, da bodo prišli
Veliko vlagate v stroko- To je eno, drugo pa je, k nam delat. Zato tudi
vno, a tudi v socialno in o- da je cilj, da je vsak od sodelovanje z osnovnimi
sebnostno rast zaposlenih.
nas čim bolj učinkovit in šolami, dnevi odprtih vrat,
Kakšni so ukrepi, ki jih da bomo, ko bo podjetje programi, da pridejo otroci
pripravljate
na
tem uspešnejše, lahko dvignili pogledat, kjer starši delajo.
področju?
tudi povprečno plačo. S tem smo bolj odprti in
Da bo pri nas potrebno tako tudi vabimo mlade.
Lansko leto smo zaključili število zaposlenih, a da
projekt kompetenčnega bodo primerno plačani. Je v vašem podjetju zacentra, ki je bil sofinanciran Mi imamo še vedno na poslenih veliko mladih?
tudi od države. Zato smo marsikaterem delovnem
vse te projekte takrat toliko mestu koga preveč. Ven- Mi imamo sicer relativno
bolj izvajali. 452 naših sode- dar smo se na začetku visoko povprečno starost,
lavcev se je izobraževalo dogovorili, da ne bomo šli mislim, da je nekje čez 43
ali za vodenje ali za v agresivno zmanjševanje let. Pomlajevanje je nujno,
različne veščine, tj. jezike, delovnih mest. Saj, kam pa a danes ni tako enostavuporabo
računalnika, naj gredo ti ljudje? Dolina no dobiti mlade, ki bi destrokovna znanja in po- tu je ozka, novih delovnih lali na tri izmene in v teh
dobno. Lansko leto je bil v mest drugje ni. Če pri nas težkih delovnih pogojih. Po
povprečju vsak naš zapos- dela hči, mati pa je bila drugi strani pa s tem, da
leni na izobraževanju 51 ur. odpuščena, družina ne se gremo družini prijazno
To je bilo zelo intenzivno in bo zadovoljna. Tu smo se podjetje, da vlagamo v
skoncentrirali smo se bolj zavedali te socialne odgo- kadre, karierno planiranje,
na individualna znanja. vornosti in delali to na prija- odnose, vrednote, tudi
Letos pa bo poudarek v zen način, z upokojevanji, verjamem, da jih bomo
povezovanju teh znanj za fluktuacija je bila torej pritegnili. Zdaj nas od zuskupno boljše delo. Ver- normalna. To bomo delali naj že gledajo drugače.
jetno bo malce manj ur
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Če povem anekdotično,
je bilo včasih tako, da ko
si šel v bife, si lahko slišal
vprašanje: »Kua, a ti si z
glažute? A še delate?«
Danes pa je tako, da
imamo že toliko prošenj za
službe, da se je kvaliteta
ljudi, ki bi želeli delati pri
nas, že malo obrnila.
Sicer poznate problematiko mladih? V smislu zaposlitev, stanovanja …?
Poznam in tu je seveda
včasih zelo težko. Name
se obračajo tudi sodelavci, ki imajo svoje otroke,
ki so končali šolanje, so
doštudirali in potrebujejo
neko zaposlitev. Težko je,
ker mi lahko pomagamo
v zelo omejenem obsegu.
Čeprav gledamo, da imajo prednost otroci naših
sodelavcev, da imajo
prednost ljudje iz lokalnega okolja. Že povsem iz
vseh teh pozitivnih dejstev,
ki sem jih prej navajal. Ker
nekdo, ki je iz Ljubljane, bo
mogoče prvo boljšo priliko izkoristil in šel drugam.
Nekdo, ki pa je iz Hrastnika,
pa najbrž ne. Torej v okviru možnega poskušamo
nekaj narediti. Drugič, v
okviru skromnih možnosti
podpiramo aktivnosti v
soseščini. Naši proračuni
so še zelo omejeni. Podpirati skušamo pozitivne
stvari tudi zato, da ne bi
imeli še več mladih na ulici
pod vplivom alkohola ali
drog. Mislim, da je to kar
izziv v naši sredini. Upam,
da bomo imeli še boljše
rezultate, da bomo lahko
še bolj aktivni na tem
področju.
Prepoznavni
ste
kot
podpornik
nekaterim
društvom, aktivnostim in
projektom v Hrastniku. Se v
bodoče obeta kaj posebnega?
Jaz verjamem in vidim pri
vlogah, ki jih dobivam,
da bi bilo prav podpreti
številna društva in aktivnosti. Tu izkoriščam tudi vaš
časopis, da pojasnim, da
smo, kar se tiče prioritet, še
vedno usmerjeni v zagotovitev obstoja tovarne. Ta ni
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zagotovljen, ne glede na
te pozitivne premike. Mi
moramo še vedno zelo veliko investirati in nadoknaditi tisto iz preteklosti. Veliko moramo še vlagati v
to, da bomo obstali. Zato
vsega, kar bi bilo dobro,
ne
moramo
podpreti.
Posebno ne s finančnimi
sredstvi. Poskušamo, kjer
se da z našimi proizvodi
ali kako drugače. Česa
posebnega torej ta trenutek ne pripravljamo,
ko pa bomo finančno
uspešnejši, se bomo lahko
tu več angažirali. Zavedamo se svoje vloge v okolju.
Sicer pa poskušamo vsaj
prek programov za naše
zaposlene, recimo z rekreacijo, s preventivnim
izobraževanjem za izognitev posledic v težkih
delovnih pogojih, ki se ga
je udeležilo že 180 ljudi.
Med drugim tudi zdrava
prehrana itd. Na tak način
poskušamo dvigniti kvaliteto življenja. Ker če so sodelavci iz tega okolja bolj
zadovoljni, bolj mirni, ko
pridejo domov, računam
na to, da so potem tudi
družine bolj zadovoljne in
tudi vsi ostali v okraju boljše
funkcionirajo. Kakor koli,
smešno se to sliši.

drugačne komunikacijske
možnosti, da se da. In če
žal v Hrastniku ni možnosti,
so pa morda v Londonu ali
v San Franciscu. Pa nikogar
nikamor ne ženem. Mislim,
da so priložnosti drugačne,
kot jih je imela moja generacija.

Kaj bi bil – na kratko – vaš
nasvet mladim v sodobni
krizni družbeni situaciji?

Imate dve mladi hčeri,
lahko kaj poveste o njiju?

Ja,
ne
podleči
tej
prevladujoči klimi tarnanja
in brezizhodnosti v Sloveniji.
Mislim, da se je potrebno v
življenju odločiti, kaj je tvoje poslanstvo, kaj želiš delati, kaj te zadovoljuje, kje
se boš počutil zadovoljnega in potem iti v to smer
naprej. Ker sem prepričan,
glede na to, da smo v Evropski uniji, da je svet širok,
da imamo danes povsem
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In kaj bi bil vaš nasvet
starejšim v odnosu do mladih?
Menim, da je vsaka generacija drugačna. Nobena mlajša generacija ni
slabša od prejšnje. In tu
moramo mi, ki smo že bolj
zrelih letih, razumeti, da je
različnost bogastvo. Mladi
so drugačni in morajo biti
drugačni, saj je to gibalo
napredka. Po drugi strani
pa imamo mi starejši, ki
imamo več izkušenj, tudi
odgovornost, da pri tem
medgeneracijskem
dialogu prvi ponudimo roko.
To moramo razumeti. Po
drugi strani pa moramo
iz druge strani dobiti tudi
nek del razumevanja, da
smo na tem svetu že toliko
časa, da je vredno naše
izkušnje vsaj slišati. Tu gre
torej za strpnost in toleranco, ki je v slovenskem prostoru tako manjka.

Zelo sem ponosen na svoji
dve hčeri, ker sta v našem
družinskem gnezdu zrasli v samozavestni in neodvisni osebnosti. To mi je
v ponos in veliko zaslug za
to ima predvsem žena, ki
je bila le tista, ki je skrbela
doma za družino, ko sem
jaz bezljal okrog po svetu.
Drugo je, da imamo vsi
izzive, tudi moji otroci, kaj
bodo v življenju počeli. Ker
sam ne želim zaposlovati

prek zvez, tudi ne morem
nikogar prositi, da bi zaposlil moji hčeri. Jaz jih moram le usposobiti za to,
da bosta konkurenčni na
tem trgu. Pravim jima le to,
da je svet širok. Če ne bo
priložnosti v Sloveniji, bodo
pa kje drugje. Všeč mi je,
da imata vrednote, prav
je, da spoštujeta tudi druge, da imata radi živali, da
skrbita za to, da se okolje
ne onesnažuje. Tukaj sta mi
včasih tudi dobri spodbujevalki ali pa zrcalo. Pri mladih vidim velik napredek.V
primerjavi z mojo generacijo je pozitivni napredek tudi to, da mladi niste
več pripravljeni delati kariere za vsako ceno. Da je
pomembno tudi druženje,
mreženje s prijatelji, da je
pomemben čas za stvari,
ki jih rad počneš. In mislim,
da bo to spremenilo svet.
Sem velik optimist, in če
gledam pri svojih hčerah
in njunih prijateljih, boste
tisto, kar smo slabo počeli
v moji generaciji – tu moramo biti pošteni – sedaj
mladi popravili. Vendar
pa vam moramo pustiti,
morate priti zraven. In to je
največji izziv.
Nimate
veliko
prostega časa. A kaj najraje
počnete, ko niste v službi?
Rad berem. Zato sem sedaj
vesel, da imam končno v
stanovanju, v katerega sva
se preselila – hiše nimamo
več, saj sta hčeri že šli na
svoje – knjižnico. In v roku
dveh tednov bo ta zmontirana in potem bom vse
knjige, ki jih imam na raznih
koncih, spravil v knjižnico,
kjer bova imela oba z ženo
kotiček za prosti čas, ko sva
doma. Sicer pa zelo rada
potujeva, hodiva okrog in
raziskujeva različna kultur-

na področja. To pomeni,
da naju ne zanimajo toliko metropole z različnimi
znamenitostmi. Zanimajo
naju naravne znamenitosti, neokrnjena narava,
slapovi … V mestih pa se
rada usedeva in mesto
občutiva. Iščeva stik z lokalci. Svet zunaj ni sovražen,
je prijateljski, je različen in
bogat. In to se naučiš, če
potuješ. Zato spodbujam
vse, da čim več potujemo
okrog, ker potem bomo
spoznali, da imamo v svetu
veliko zaveznikov. Da niso
zunaj le sovražniki, seveda
pa so tudi kakšni, ki se jih je
potrebno paziti. Človek ne
sme biti naiven.
Z ženo se pa sicer tudi zelo
rada druživa z umetniki. In
v okviru skromnih sredstev,
ki jih imava, rada umetnine
tudi kupujeva. Predvsem
slike, deloma tudi kipe.
Ponosna sva na najino
zbirko. Ni nama pomembno, koliko je vredna,
ampak da nama je všeč.
Poznava vse umetnike, od
katerih sva to kupila in s katerimi sva se tudi družila. In
če ne bi bili takšni karakterji
in pozitivne osebnosti, od
njih slik tudi ne bi kupila.
To so ti prostočasni interesi, ki pa te bogatijo in
omogočajo en del kompetenc za to delo, ki ga sam
počnem.
Navsezadnje
vodenje podjetja ni samo
bilanca, samo strošek, ampak tudi kaj drugega. Tudi
intuicija, domišljija je veliko,
potrebno je imeti posluh za
kakšne kreativne ideje. To
pa dobiš tudi pri druženju
s takšnimi in drugačnimi
ljudmi.

Davorin Peršič
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PORTRET
Andrej
Pogačnik,

dr. med.
spec. ginekologije in
porodništva

“Pomagaš, če lahko.”

V akciji Moj zdravnik, ki
jo vsako leto organizira
zdravstvena revija Viva,
je med ginekologi največ
glasov prejel Hrastničan Andrej Pogačnik. Ginekolog in porodničar trboveljske porodnišnice je povedal, da ga je
priznanje Moj ginekolog 2013 prijetno presenetilo, a poleg spodbude predstavlja tudi določeno breme za naprej.
»Zmeraj moraš biti na vrhu, podobno kot pri nogometu. Če si nosilec igre, potem se to od tebe vedno pričakuje. Čutiš
breme, ki ga moraš izpolniti. Da daš najboljše, kar zmoreš, od sebe.
Primerjava z nogometom pri Andreju
Pogačniku ni naključna. V mladosti
je igral pri jugoslovanskem prvoligašu
Spartak Subotica. Bil je kader, na katerega se je računalo. Ko pripoveduje o teh časih, zažari: »To so bili
prekrasni dnevi. Bili so interesenti za
podpis profesionalne pogodbe iz
takratne velike četvorke, konkretno
iz Zvezde in Partizana – imeli so me
na očeh.«
A se je odločil – za medicino. »Šola,
treningi cele dneve, nikoli doma.
Spraševal sem se, ali je to smisel mojega življenja.« Prelom in dokončno
odločitev pa je predstavljala zgo-

dnja smrt očeta. »Oče je umrl mlad,
ko sem bil star 17 let in pol. Bil je
veterinar – ljudje so ga kar naprej
potrebovali in on se je razdajal. Delal je dneve in dneve. Ostala je ta
humanitarna nota. Mama je bila
profesorica jezika. Tudi ona zmeraj
na razpolago drugim. To je verjetno
osnova za mojo odločitev.«
Andrejev oče je bil Ljubljančan in je
po študiju veterine v Zagrebu prišel
delat v Vojvodino. Andrej se je rodil
v Subotici, tam hodil v šolo in gimnazijo. Medicino je študiral v Beogradu
in nato specializacijo opravil v splošni
bolnišnici Subotica. »Vedno sem si
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želel priti v Slovenijo, zdela se mi je
krasna. Tudi del družine, ki je tukaj, mi
je bil vedno pri srcu.« Lahko bi delal
kjer koli v Sloveniji. Ponudbe so prihajale z Univerzitetnega Kliničnega
centra Ljubljana, Jesenic, Maribora,
Novega mesta ... Pred približno desetimi leti se je odločil za Trbovlje. »Tukaj se mi je zdel oddelek “luštkan,”
urejen, ne prevelik. Če si prepričan
vase, če obvladaš, lahko delaš s polno svobodo. Nisem naredil napake.«
Je pa treba biti ves čas seznanjen z
novostmi v medicini, s tehnološkim
napredkom. Treba se je ves čas
izobraževati, je odločen Pogačnik,
ki suvereno trdi,
da se trboveljski
ginekološkoporodni oddelek
lahko primerja z
vsemi
sodobnimi
centri. Tudi zato so
se ostro uprli, ko so se
pojavili predlogi o zapiranju porodnišnice
v Trbovljah. »Prednost nas, ki delamo v
manjših bolnišnicah, je,
da imaš široko možnost
delovanja tako v ginekologiji kot v
porodništvu. Imamo tudi ogromno
posegov vseh vrst, tako da smo po
tej strani v dobri kondiciji.« V nekaterih primerih je seveda nujna napotitev v terciarni center. To je tudi
način, da se pacientu pravočasno
nudi potrebna pomoč. »Delujemo
po logiki primum non nocere –
najprej, ne škoduj. Tako da smo tudi
v tem pogledu varni.«
In kako je pridobil zaupanje pacientk, ki so ga izglasovale za
najboljšega ginekologa leta? »Obstaja maksimalna želja, da pacientu
pomagaš v okviru svojih možnosti.

Človek začuti v očeh in dejanjih, da
resno delaš za njega. Ko je pacient
tam, obstajata samo on in njegov
problem. Vse narediš, da ga rešiš.«
Kot prednost izpostavi dejstvo, da v
bolnišnici delajo tudi v ambulantah
in tako opravijo obravnavo pacientk
od začetka do konca. »Od sprejema
in ambulantne diagnostike do operacije, poroda ali kar koli drugega.
En človek zaokroži celo zadevo in to
pomeni veliko, ker imajo pacientke
zaupanje od začetka do konca.«
Časa, ki je na voljo za posameznega pacienta, je zmeraj malo, a
Pogačnik premišljeno ugotavlja, da
ga je pač treba maksimalno izkoristiti
in narediti tisto, kar je potrebno.
»Včasih se moraš opravičiti, da nimaš
več časa, radi bi se še pogovarjali,
še kaj naredili, gledali ultrazvok, ker
jim je seveda lepo gledati svojega
otroka. Tako pa pač korektno pogledamo in gremo naprej, saj ljudje
to razumejo.«
Nogometa ne igra več, saj pojasnjuje, da to ni rekreativni šport.
Če nimaš kondicije, se lahko resno
poškoduješ. Zdaj za rekreacijo igra
tenis, vendar tudi za to prepogosto
zmanjkuje časa. Ko mu povemo, da
mnogi v Hrastniku in celo na Dolu
ne vedo, da eden najboljših ginekologov in porodničarjev živi na Brnici, ni presenečen. »Seveda, ker
me ni doma, kar naprej sem v službi.
Ambulanta, popoldanske izmene,
dežurstva v soboto in nedeljo ...« A
se s tem niti najmanj ne obremenjuje. Ker to ni pomembno. Pomembno je, kot skromno pravi Andrej, da
izkoristiš svoje možnosti in pomagaš,
če lahko.
Jani Medvešek, foto: Grega Žunič
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Urejanje mestnega jedra
Hrastnika in sanacija
vrtca Dolinca
Občina Hrastnik bo za urejanje mestnega jedra Hrastnika (Log-Montigny)
prejela nekaj več kot 750 tisoč evrov
evropskih sredstev, za rekonstrukcijo
in energetsko sanacijo vrtca Dolinca
pa 572 tisoč evrov. Razpisa za izbiro
izvajalcev se že pripravljata, obe investiciji pa naj bi bili zaključeni do
septembra prihodnje leto.
Občina je 12. aprila 2013 prejela
sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sofinanciranja obeh projektov z evropskega razpisa za razvoj regij. Projekt
obnove mestnega jedra - celotni

V občinah Hrastnik,
Radeče in Trbovlje na pobudo poslanca v Državnem
zboru, Matjaža Hana, že od januarja
poteka vrsta aktivnosti in pogovorov za pristop k programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore. Gre za projekte, ki
jih omogoča Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, kadar z rednimi ukrepi razvojnih politik
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Pripravlja Jani Medvešek

stroški operacije znašajo
nekaj več kot milijon evrov - zajema ureditev ulic
in okolice na severnem delu
od križišča (lipa) vzhodno od
Upravne stavbe Občine Hrastnik
proti zahodu do tovarne Sijaj in v nadaljevanju proti jugu do odcepa do
doma starejših. Projekt bo zagotovil
izboljšanje bivalnih pogojev in prometne varnosti, ureditev površin za
parkiranje in zelenih površin, ureditev
površin za pešce ter prenovo komunalne infrastrukture.
Pri rekonstrukciji vrtca Dolinca bodo
naredili toplotno izolacijo, zamenjali
okna, vrata, streho in tlake. Izkoristili bodo tudi obnovljive vire energije za ogrevanje sanitarne vode.

Poraba energije za ogrevanje prostorov in vode se bo tako zmanjšala
za kar 40 odstotkov. Predvidena je
tudi gradnja prizidka in preureditev
dela obstoječih prostorov, s čimer
se bodo notranje igralne površine
povečale za 58 m2. Celotna vrednost te operacije znaša nekaj več
kot 800 tisoč evrov.
Direktor občinske uprave Jani Kraner je povedal, da se že pripravljata
razpisa za izbiro izvajalcev. “Postopek izbire izvajalcev bo predvidoma
zaključen v juniju. Predvsem se nam
mudi z vrtcem, ker želimo izkoristiti
čas počitnic - da bi čim več postorili
letos. “ Kraner je še pojasnil, da naj
bi bili obe investiciji končani do septembra prihodnje leto.

Razvojna podpora v Hrastniku, Radečah in Trbovljah
ni mogoče izboljšati gospodarskih
razmer. Občine želijo na ta način
zmanjšati zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko
rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati
prometno in gospodarsko infrastruk-

turo. V vseh treh občinah upajo, da
bo postopek obravnave in sprejema
programa ukrepov v Vladi Republike
Slovenije hitro zaključen, da bi lahko
čim prej začeli izvajati potrebne razvojne projekte.

HRASTOV LIST št. 2

7

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Energetska sanacija
hrastniške osnovne šole

Direktor občinske uprave Jani Kraner
je pojasnil, da je občina oktobra lani
oddala prijavo za projekt Prenove
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Projekt je ocenjen na 3,46
milijona evrov, pri čemer so glede na
razpisne pogoje pričakovali nepovratna evropska in državna sredstva
v višini 2,5 milijona €. »2.
januarja letos nas je ministrstvo uvrstilo na seznam
občin, ki so na razpisu uspele. Prejeli smo več kot
80 točk in bili torej več kot
upravičeno uvrščeni na
seznam upravičencev do
teh sredstev,« je povedal
Kraner.
Ker so bili na razpisu
uspešni, so jih, tako kot to
predvidevajo razpisni pogoji, pozvali še k predložitvi
ostale
dokumentacije.
»Mi smo dokumentacijo
pravočasno oddali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Po
oddaji dokumentacije nismo prejeli
nobenega zahtevka za pojasnilo ali
dopolnitev posredovane dokumentacije, zato smo pričakovali le še
sklep o odobritvi sredstev,« pojasnjuje direktor občinske uprave. To pa se
na njihovo presenečenje ni zgodilo,

Nadzor nad
vodenjem psov
Iz Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Zasavje so sporočili, da
bodo v mesecu aprilu občinski redar-

Občina Hrastnik je vložila tožbo na Upravnem sodišču proti
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MZIP) ki je po mnenju
občine neupravičeno zavrglo njihovo vlogo za energetsko
prenovo Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Župan
občine Hrastnik Miran Jerič pričakuje ugoden razplet zadeve, saj
je na podlagi dokumentov, ki jih je občina pridobila na ministrstvu,
razvidno, da je bilo v vodenju postopka izbire veliko nepravilnosti.

pač pa so v petek, 8. marca, prejeli
sklep ministrstva, da se vloga Občine
Hrastnik zavrže. Kraner povzema: »V
sklepu je ugotovljeno, da je operacija po pogojih razpisa prejela visokih
80,15 točk, da je občina po pozivu
dostavila
zahtevano
dokumentacijo, ampak da so po pregledu

posredovane dokumentacije ugotovili neskladje z vlogo v segmentu
investicijske dokumentacije in da se
zato vloga zavrže brez kakršnega koli
zahtevka za pojasnilo ali dopolnitev
dokumentacije.«
Občina

Hrastnik

je

po

temeljiti

ji opravljali poostren nadzor nad vodenjem psov in
puščanjem pasjih iztrebkov v
mestnih parkih in sprehajalnih
poteh v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Po občinskem odloku je na javnih
površinah prepovedano voditi živali

proučitvi prejetega sklepa na ministrstvo vložila zahtevo za vpogled
v celotno postopkovno dokumentacijo, ki je bila pridobljena oziroma
oblikovana v dosedanjem postopku
javnega razpisa. Župan Miran Jerič
po pregledu zapisnikov in drugih dokumentov iz postopka ocenjevanja
vloge Občine Hrastnik
ugotavlja, da je tožba
na Upravnem sodišču
upravičena: »Mi imamo
izdelano in sprejeto vso
potrebno dokumentacijo
za projekt. Ugotovili smo,
da je sklep ministrstva nepravilen in nezakonit, saj
so bile nekatere določbe
zakonodaje
uporabljene nepravilno, pravila
postopka pred izdajo
spornega sklepa pa so
bila kršena.«
Sanacija šole je po besedah župana ena izmed
prioritet občine, saj je šola energetsko zelo potratna, kar pomeni zelo
visoke stroške za ogrevanje na letni
ravni. Na občini zato vzporedno s
tožbo že pripravljajo tudi potrebno
dokumentacijo za morebitno prijavo
na drug razpis ministrstva za energetsko sanacijo stavb.
brez povodca, jih puščati brez ustreznega nadzora ter pse ali druge
domače živali kopati v fontanah. V
primerih onesnaženja javnih površin
z živalskimi iztrebki morajo lastniki
oziroma vodniki živali iztrebke na primeren način takoj odstraniti.

Zima je močno obremenila občinski proračun

Zaradi obilice snega
so se stroški za pluženje
in posipavanje cest v občini
Hrastnik v tej dolgi zimi močno
povečali. Zabeležili smo kar 62 snežnih
dni, kar je več kot trikrat toliko kot lani. Koncesionarja sta za vzdrževanje cest porabila
več kot 2500 kubikov gramoza in 1305 ton
soli. Stroški zimske službe so tako narasli
na skoraj 573 tisoč evrov brez upoštevanja
zadnjih intervencij v mesecu marcu.
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Tomaž Sihur, vodja Oddelka za
prostor, okolje in gospodarske
javne službe je povedal, da se
zimska služba v Hrastniku izvaja
na osnovi podeljene koncesije, ki
jo izvajata podjetji AGM Nemec
d.o.o. in KSP Hrastnik d.d. »Stroški
za vzdrževanje približno 130 km
občinskih cest so v letošnji zimi za

84 % presegli tiste v prejšnji sezoni
in za skoraj 120 % tiste izpred dveh
let,« je pojasnil Sihur in dodal, da
bodo pripravili predlog županu,
kako v rebalansu proračuna
zagotoviti dodatna sredstva
za pokritje stroškov glede na
predvidene vire v občinskem
proračunu.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Občinski svet Občine Hrastnik je na 20. redni
seji 28. marca izdal soglasje k imenovanju Mateje
Planko za nov petletni mandat na mestu direktorice
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. V razpisnem roku se je
na razpisano mesto prijavila samo dosedanja direktorica,
ki ji prvi mandat poteče junija. Občinski svet je imenoval
tudi člane Sveta knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Naslednje štiriletno obdobje bodo v svetu zavoda Cvetka

V
občini
Hrastnik
je
bil lani izrečen
101 ukrep glede
napačnega
parkiranja. Redarji
so napisali 48 kazni
in izrekli 53 opozoril, je
razvidno iz poročila o delu Medobčinskega inšpektorata
in redarstva (MIR) za Zasavje za leto 2012, ki ga je na
marčevski seji občinskega sveta predstavil vodja MIR Sebastjan Zmrzljak.

Več reda pri
parkiranju

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Možina in Andreja Pavlič Udovč kot predstavnici ustanovitelja, Jana Štojs in Jože Razpotnik kot predstavnika
uporabnikov knjižnice ter Ana Černuta in Tanja Butara
kot predstavnici delavcev knjižnice.

Zmrzljak ocenjuje, da je dosledno delo občinskih redarjev na terenu pripomoglo k izboljšanju problematike
mirujočega prometa. Glede na leto 2011 je bilo lani ugotovljenih za skoraj 60 % manj napačnih parkiranj. Največ
zabeleženih prekrškov je bilo v preteklem letu na lokacijah Novi Log, Trg Franca Kozarja in Log.
MIR je sicer lani opravil tudi 40 inšpekcijskih ogledov in
izdal deset opozoril in tri odločbe. Izdane inšpekcijske
odločbe se nanašajo na odstranitev divjih odlagališč.
Prav tako pa se je na ravnanje s komunalnimi odpadki
nanašala tudi večina izdanih opozoril.

Poslanska skupina
SD v Hrastniku
Župan občine Hrastnik Miran Jerič
je sprejel predstavnike poslanske
skupine Socialnih demokratov (SD),
ki so se mudili na delovnem obisku
v Zasavju. Poslanci so pred tem
obiskali Steklarno Hrastnik, kjer so
si ogledali proizvodnjo in se sestali
z vodstvom. Pridružila se jim je tudi
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr.
Anja Kopač Mrak, ki je v spremstvu
župana obiskala še Dom starejših
Hrastnik.
Na sestanku pri direktorju doma
Dragu
Kopušarju
in
njegovih
strokovnih sodelavcih je beseda
tekla predvsem o predvidenem
združevanju hrastniškega doma z
domom starejših občanov v Trbovljah in domom v Preboldu. Dogovorili
so se, da se ne bo sprejela nobena
odločitev o morebitni pripojitvi brez
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predhodn e g a
natančnega
elaborata
o
učinkih takšnega
združevanja. Ministrica je še zagotovila, da bo v končno
odločitev vključena tudi lokalna
skupnost.
Na srečanju z ministrico, poslanci in
strokovnimi sodelavci poslanske skupine SD je župan Miran Jerič najprej
na kratko predstavil občino Hrastnik.
Navzoče je pozval, naj podprejo
prizadevanja Hrastnika, Radeč in Trbovelj za pristop k programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore, ki jih omogoča
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Župan je izrazil upanje, da se bo
cesta Hrastnik-Zidani Most uvrstila na
seznam prednostnih programov, saj
je poleg splošnih razvojnih priložnosti
pomembna tudi za projekt hidroelektrarn na srednji Savi. Župan se je zavzel tudi za to, da se revidira Zasavski
zakon in da se na državni ravni podprejo ključni energetski projekti, ki
imajo širše politično soglasje v regiji.
Vodja poslanske skupine SD Matjaž
Han je obljubil, da bodo Zasavju
nudili vso možno pomoč pri razvojnih
prizadevanjih.
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SVETNIKA SE PREDSTAVITA
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V Hrastniku
ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list.
V vsaki številki predstavljamo dva svetnika. Vsem dvajsetim bodo zastavljena enaka vprašanja iz štirih
pomembnih področij, zanimalo pa nas je njihovo videnje problema in rešitve.

1. Področje: kakovost bivanja
Menim, da se je kakovost bivanja v Hrastniku precej izboljšala,
vsaj glede onesnaženosti zraka z
emisijami CO2-ja. Tudi hrastniška
industrija je naredila precejšen
korak z investiranjem v ekološke
posodobitve svojih obratov. Se pa
strinjam, da je potrebno v bodoče
še naprej vlagati v ekologijo. Pohvalil
bi delovanje knjižnice, ki prispeva k
raznoliki kulturni ponudbi in kakovosti
življenja občanov. Slabšo kakovost
bivanja v Hrastniku pa vidim predvsem izven centra, kjer ni zadostnih
površin za parkiranje, otroških igrišč je
premalo ali pa so zanemarjena, cestna infrastruktura je v katastrofalnem
stanju, cene komunalnih storitev so
previsoke. Za izboljšanje kakovosti
bivanja bom poleg odprave zgoraj
naštetih slabosti podprl tudi izdelavo
kolesarske mreže Hrastnika.
2. Področje: mladi
Zaenkrat je za mlade v Hrastniku
težko. V kratkoročnem obdobju vidim
možnosti dodatnega zaposlovanja
v Hrastniku predvsem v takoimenovanem Socialnem podjetništvu, ki
ponuja možnosti zaposljivosti ranljivih skupin, med katere zagotovo
sodijo tudi mladi. Solidarnost, enakopravnost in poštenje, to so vrednote,
na katerih morajo mladi graditi svojo
bodočnost in bodočnost Slovenije.
3. Področje: gospodarstvo
Pred nami niso rožnati časi, zaenkrat
se bodo stvari še poslabšale. Marsikatera podjetja, tudi v Hrastniku,
bodo še vedno ogrožena, če jim
država ne bo pomagala. Moj predlog
bi bil začasna oprostitev plačevanja
nekaterih davčnih obveznosti za
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Denis
Meterc
ogrožena
podjetja.
Naj se podjetja finančno poberejo, da bodo
spet lahko plačevala davke. Nujno
potrebno je privabiti investitorje v
naš kraj. V preteklosti se je zaradi nesoglasij in trmoglavosti posameznikov izpustila marsikatera priložnost
privabljanja podjetnikov v Hrastnik.
Glavno je, da se pripeljejo v Hrastnik
nova, ekološko sprejemljiva delovna
mesta.

vikendom umaknemo na deželo,
kjer lahko obiščemo turistične
kmetije, kupimo domače pridelke,
se nadihamo svežega zraka in
občudujemo lepote našega kraja.
Največje nazadovanje pa vidim v
trgovini. V občini nimamo niti ene
drogerije, nimamo športne trgovine,
otroške trgovine, ekološko trgovino
lahko le sanjamo, ni ponudbe ročnih
obrti, kot so čevljarstvo, urarstvo, še
ključev si nimamo kje dati izdelati.

datum rojstva:
15.11.1965
stranka/lista:
SNS
mandat:
ne šteje mandatov (svetnik
že v času župana Grošlja)

4. Področje: primer dobre in slabe
prakse
Dobro prakso gospodarjenja vidim v
turističnih kmetijah v
povezavi z ekološko
tržnico v Hrastniku.
Obojestranska korist je, da občani kupujejo hrano, pridelano v našem kraju.
Kmetije
preživijo,
mladi ne odhajajo
s kmetij, kupci pa
kupujejo zdravo, v
domačem
okolju
vzgojeno zelenjavo
in sadje. Ljudje se
vse bolj zavedamo
nezdravega
okolja, v katerem
živimo, zato se med
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1. Področje: kakovost bivanja
Kakovost življenja v nekem kraju
je odvisna od tega kaj nam ta kraj
nudi in kaj lahko mi prispevamo k
temu. Hrastnik nam nudi dobro
zdravstveno in socialno varstvo,
otroško varstvo brez čakalnih vrst,
osnovno šolo s sodobnimi oblikami
poučevanja, skrb za ljudi s posebnimi potrebami ter občutek varnosti,
da bomo lahko ostali v domačem
kraju, ko ne bomo zmogli skrbeti
zase. Ob tem pa imamo na uporabo
športne objekte, ponudbo kulturnih
prireditev, aktivnosti različnih društev,
a Hrastničani smo taki, da rabimo
čas in malo spodbude, da se česa
udeležimo. Morda je vzrok tudi v tem,

Ljudmila
Deželak

V občini smo storili veliko na področju
skrbi za okolje. Z napeljavo toplovodnega omrežja po večjih krajevnih skupnostih ni več toliko individualnih kurišč in kvaliteta zraka je
bistveno boljša. Bili smo med prvimi
občinami v Sloveniji, ki imajo urejeno
sortiranje in odlaganje odpadkov ter
kolektorsko omrežje s čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda. Ven-

čase,
ko
so
mladi odhajali za delom
v tujino in se v Hrastnik
vračali na starost. Kaj storiti? Odgovor je - delovna
mesta z višjo dodano
vrednostjo.
3. Področje: gospodarstvo

datum rojstva:
22. 06. 1949
stranka/lista:
LDS
mandat:
4. mandat

da se Hrastnik v svoji legi razteza na
vse štiri strani neba in nima nekega
izrazitega mestnega jedra. Kulturno,
športno in društveno življenje se zato
odvija po krajevnih skupnostih in ni v
neposrednem stiku z vsemi občani.
2. Področje: mladi
Mladih v naši občini je vedno manj.
Vsa naša prizadevanja, da se jim
pomaga v obdobju šolanja in študija
s štipendijami, izgubijo svoj namen,
ko po končanem izobraževanju
zanje ni ustrezne zaposlitve. Če pa
zaposlitev izven kraja pridobijo, zanje
v domačem kraju ni ustreznih stanovanj, da bi lahko začeli samostojno
živeti. Dobre podpore nudimo mladim na področju druženja, športa,
imamo Mladinski center, ki je nosilec nalog pri delu z mladimi, vendar
bo njihova odločitev, da ostanejo
v Hrastniku, v veliki meri odvisna od
možnosti pridobitve ustrezne zaposlitve. Vse to me spominja na
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Imamo dva paradna
konja, Steklarno Hrastnik in Tovarno kemičnih
izdelkov, ki se z tradicijo
in smelim razvojem borita na zahtevnem trgu.
Včasih, ko je bila energetika naša prioriteta,
smo nanju gledali malo z
viška. Sedaj omogočata
socialno stabilnost kraja.
Zavedajoč se, da so naše
možnosti v manjših – mikro
podjetjih, je treba podpreti podjetništvo v obliki
ponudbe prostora in z
večjimi finančnimi spodbudami s strani občine.
Ob dobri turistični promociji, znotraj projekta V
tri krasne, so dane možnosti za razvoj turizma na podeželju. V sinergiji
s sosednjimi, turistično bolj razvitimi
kraji, se odpirajo možnosti ponudbe
trženja naših kulturnih spomenikov,
industrijske dediščine, posebnosti
naše kulinarike in športnih aktivnosti.
Dobro pripravljeni razvojni program
občine za razdobje 2014-2020 bo
omogočal možnost pridobitve evropskih sredstev in ob tem hitrejši razvoj kraja.
4. Področje: primer dobre in slabe
prakse

dar skrb za okolje ni nikoli končana
naloga. Zavedati se moramo, da ne
živimo pod nepropustno pokrovko
in da so problemi s prašnimi delci in
drugimi izpusti v zraku, ki jih imajo v
sosednjih občinah, tudi naši problemi. Mladi bi rekli, da je naša občina
stara dama, ker ni v celoti pokrita z
internetom in ne omogoča njegove
brezplačne rabe.

Pripravila: Mateja Jecl
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PRIZNANJA KULTURNIKOM OB
PREŠERNOVEM DNEVU
7. februarja je bila v Hrastniku osrednja proslava ob kulturnem prazniku. Zveza kulturnih društev Hrastnik
ob tej priložnosti vsako leto podeli
Priznanje 8. februar kot najvišje
priznanje za delo na področju ljubiteljske kulture. Letos so priznanje
prejeli Kristina Lesjak, Slavko Drobne,
Slobodan Filipovič in Miran Planinc.

Priznanja je izročil predsednik Zveze
kulturnih društev Hrastnik Jurij Bantan,
ki je v slavnostnem govoru poudaril:
»Premalo se zavedamo, da društva
v naši dolini delujejo na kulturnem
področju že desetletja, da imamo
posameznike, ki tudi v slovenskem
merilu pomenijo veliko. Beseda, pesem, glasba in podobe so tisto, kar
nas spremlja in osrečuje ves čas, vsak
dan. Le videti, vedeti in priznati si mo-

ramo, da smo del tega tudi mi ...«
V dvorani delavskega doma so se
ob tej priložnosti zvrstili različni glasbeni ustvarjalci: KUD Veter Hrastnik,
pevka Neva Hafner Marn, ansambel
Tu pa tam, kvintet trobil Rudarske
godbe Hrastnik in dramska sekcija
KUD Svoboda Dol z Laro Jerkovič in
Juretom Aškercem. Točke je povezoval Matej Kaiser.

Letošnji nagrajenci:
je dobila priznanje za dolgoletno in predano delo
na področju zborovskega
petja. Končala je Akademijo za glasbo v Mariboru,
službovala pa na OŠ Studenec pri Sevnici, nadaljevala
na Blanci, v Trbovljah ter v Hrastniku in na Dolu, nazadnje pa v Laškem. Vodila je otroške in mladinske pevske
zbore, zbor Svobode Dol pri Hrastniku, zadnjih osem let
pa mešani pevski zbor Marno, s katerim razveseljujejo
obiskovalce različnih prireditev v domači okolici pa tudi
izven nje.

je bil nagrajen za dolgoletno udejstvovanje na
področju
zborovskega
petja. Slavko Drobne je začel prepevati v pevskem
zboru na Dolu pri Hrastniku že davnega leta 1972. Član
zbora s krajšo prekinitvijo je bil od ustanovitve dalje.
Leta 2007 se je priključil pevcem Moškega pevskega
zbora Steklar, kjer je aktiven tudi v organih društva in pri
organizaciji različnih nastopov. S svojim aktivnim sodelovanjem prispeva k ohranjanju in širjenju ljubiteljske kulture, predvsem slovenskih pesmi.

je prejel priznanje
za dolgoletno aktivno delo na glasbenem področju. Slobodan Filipovič je že kot učenec
Glasbene šole Hrastnik s svojo harmoniko nastopal na
različnih prireditvah. Po vojaščini je ustanovil glasbeno
skupino Sence, jo kasneje preimenoval v Odmev, zdaj
pa se skupina imenuje Veter. Posebno popularnost so
dosegli z Belo snežinko in Hrastniško deklico. Kot učitelj
na Glasbeni šoli Hrastnik je leta 2005 ustanovil KUD Veter. V okviru društva deluje več skupin, ki jih lahko slišimo
na raznih prireditvah skozi celo leto.

je dobil priznanje za dolgoletno udejstvovanje na
področju zborovskega petja. Miran Planinc je narodne pesmi vzljubil že v otroštvu,
saj so v družini veliko prepevali ob različnih priložnostih.
Nekaj let je pel v pevskem zboru Svobode na Dolu pri
Hrastniku, v letu 2000 pa se je pridružil pevcem moškega
pevskega zbora Svoboda, kjer poje drugi tenor. Redno
hodi na vaje, saj mu druženje s pevci veliko pomeni,
med svojimi kolegi pa je tudi priljubljen. Za svoje delo
v zboru je leta 2004 prejel bronasto Gallusovo značko.

KRISTINA LESJAK

SLOBODAN FILIPOVIČ

SLAVKO DROBNE

MIRAN PLANINC

Fanči Moljk, Fotografija: Branko Klančar
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ČESTITKA ŽUPANA OB KULTURNEM PRAZNIKU
Ob slovenskem kulturnem prazniku
je občankam in občanom čestital
tudi župan občine Hrastnik, Miran
Jerič. Zahvalil se je prizadevnim kulturnikom in jih spodbudil, naj si s svojo
kreativnostjo še naprej prizadevajo
za medsebojno povezanost in razumevanje.
Župan je med drugim zapisal, da
je prepoznavanje bogate kulturne
tradicije v hrastniški občini nadvse
pomembno, saj se moramo zavedati, od kod prihajamo. »Prvotni

lastniki hrastniške industrije, tujci, so si
želeli ponižnih delavcev. Ljudi so zato
skušali odvrniti od kulturnega ustvarjanja. Na srečo to najnaprednejših
posameznikov ni ustavilo pri svobodnem izražanju in ustvarjanju.
Z ustanovitvijo številnih kulturnih
društev in ustanov so ustvarjali
odprte in svobodne prostore. Zgradili
so trdne temelje, na katerih še danes
sloni naše delovanje in iz katerih izvira
naša skupna moč,« je zapisal župan
in dodal, da se moramo tega zavedati predvsem danes, ko razmišljamo

o premagovanju gospodarskih težav
in o naši prihodnosti.« Danes je jasno,
da ravno domiselnost in ustvarjalnost ljudi ustvarjata pogoje za razvoj.
Kultura pa ima pri tem prav poseben
pomen. Razvoju daje smisel in smer.«
Hrastniški župan je zaključil z
optimistično mislijo, da nam bo tudi
s pomočjo kulture uspelo ohraniti
skupne moralne vrednote in najti
odgovore, kako do lepše prihodnosti.		
		
Jani Medvešek

Rokopisne Zdravilske bukve
Filipa Orožna s Kovka nad Hrastnikom

Filip Orožen
Filip Orožen se je rodil 1. 5.
1846 na Kovku nad Dolom
pri Hrastniku. Odločil se je
za poklic duhovnika, vendar je študij kasneje opustil.
Bil je pisec in vsestranski
izumitelj ter mojster, saj je
sam izdeloval inštrumente,
čevlje, perutnice za letanje, risal načrte za hiše ipd.
Bil je bogoslovec, ki ni znal
zdraviti samo z zdravilnimi
rastlinami, ampak tudi z
zagovori. Z njimi je zdravil
tako ljudi kot živino in odganjal naravne nesreče.
Umrl je leta 1935, njegov
nagrobni kamen je postavljen v Dragi nad Hrastnikom. Nedavno sta bila
odkrita njegova
roko-

april 2013

pisa,
Zdravilske
bukve in Kolomonov žegen, ki
so jih hranili rodovi
družine
Orožen
vse do danes.
Na naslovni platnici
knjižice
z
okrašenimi
posrebrenimi malimi
tiskanimi črkami
piše v narekovajih Oklicna knjiga.
Natisnjen naslov
se seveda ne
ujema z vsebino
knjižice,
vendar
lahko
sklepam,
da se je Orožen
poznal s cerkovniki dolske župnije
in se po pripovedovanjih in nekaterih zgodovinskih zapisih
o Hrastniku pri njih nekaj
časa
učil
bogoslovja,
vendar je verjetno zaradi
vraževerja, ki ga je cerkev
zavračala, moral odstopiti.
Rokopis Zdravilske bukve
je do danes edini najdeni dokument ljudskega
zdravilstva v Zasavju in
je ostanek zelo razširjene
bukovniške dejavnosti, ki
se je na Slovenskem razvijala vse od protestantizma
dalje. V Ziljski dolini na
Koroškem so skrivni protestanti, ki so se ohranili med
kmeti, skrbno varovali slo
venske protestantske knjige in jih razmnoževali s

prepisovanjem. To je bil
začetek bukovništva, ki
se je v 18. stoletju razširilo
predvsem na Koroškem
in v manjši meri tudi na
Gorenjskem. Zanimivo je,
da so si kmetje sami prevajali iz nemščine različne
molitvenike, prešli celo k
zapisovanju ljudskih pesmi,
zapiskov gospodarskega
in
ljudsko-zdravniškega
značaja, v 19. stoletju pa
prešli k bolj samostojnemu
pisanju (ur. Sluga, 1979:
351). Kljub prevladovanju
zasavskih narečnih jezikovnih značilnosti analiza
Orožnovih Zdravilskih bukev kaže na vplive predlog
iz bukovniške dejavnosti,
ki se odražajo z drugimi
narečnimi odrazi, predvsem koroškimi in štajerskimi,
ter pri besedju s številnimi
izposojenkami iz nemščine,
opaznimi v izrazoslovju
ljudskega zdravilstva.
Zdravilska knjižica je sicer
razdeljena na posamezna poglavja, vendar ne
povsem dosledno. Njeno
prvo poglavje se začne
z naslovom Boleizen na
žil spoznat. V njem pisec
piše o boleznih notranjih človeških organov. V
drugem poglavju začne
z boleznijo oz. poškodbo,
v katerem, kot kaže,
poglavje namenja vsem
dermatološkim boleznim
in ga zaključi z zapisom

Konec trekih bukou. V
tretjem delu rokopisa piše
o zdravilnih rastlinah in njihovih zdravilnih pripravkih,
ki
je
najobsežnejši
razdelek. Pisec v Zdravilskih bukvah v 4. in 5. delu
opisuje zdravilne rastline in
njihov zdravilni učinek ter
natančno opiše, kako koristno uporabiti določeno
rastlino
za
določeno
bolezen.
Opaziti je, da z opisovanjem začne le pri nekaterih
rastlinah. To lahko pomeni,
da je bila rastlina težko
prepoznavna, zato je pri
opisovanju poudaril posamezne dele. Pri nekaterih
drugih opisih sem opazil,
da je izpostavil značilnosti
kraja oz. območja, kjer
raste (npr. na polju, ob
starih zidovih, pod brezami
itd.). Pri ostalih rastlinah, ki
so bile takrat verjetno prepoznavne, opredeljuje le
njihov zdravilni učinek.
Na koncu poglavja o
zdravilnih rastlinah zapiše
Konec zdravilnih rož in
nadaljuje
z naslednjim
poglavjem, tj. Šeste bukve
– Zdravile za ževino, kjer
piše o boleznih živine.
Po tem poglavju sledijo
Pite bukve, v katerih prav
tako piše o boleznih in
poškodbah živine. Predpostavljam, da je bi lahko
določeni zapisi izvirali iz
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v rokopisu. Sorodniki in
sosedje, ki so mi pripovedovali o Filipu Orožnu,
menijo, da bi lahko bil
drugi zapisovalec domnevno njegova prav tako
izobražena žena Marija
Steinberger, s katero se je
poročil leta 1875 in se preselil k njej v Hrastnik v vas
Studence nad Birtičevo
domačijo.

zdravilske knjižice za zdravljenje živine z naslovom
Nützlicher Unterricht, ki jo
je našel Johann Gottlieb
leta 1775.
Med tem poglavjem je
nekaj praznih strani, vmes
pa je popisan list z naslovi
njegovih znancev in sorodnikov (Peter Orožen
Maribor ob Dravi; Franc
Kostelc, višji fina. Pristavnik,
Ljublana) ter zelo pomemben zagovor, Bolečine
zagovorit. Ta zagovor je
ločen od ostalih zapisov,
verjetno ga je v praksi
večkrat uporabljal in ga
med praznimi stranmi v
nujnih primerih tudi lažje
našel. Šeste bukve namenja svojim zagovorom, ki jih

Hiša Filipa Orožna v Hrastniku
imenuje pane.
Rokopis v knjižici z zdravilnimi rastlinami kaže na dve
različni obliki pisave, zato

menim, da sta prepisovala
dva zapisovalca. Prevladuje Orožnova pisava,
saj jo poznam po njegovih lastnoročnih podpisih

Podobnosti med Orožnovo in
Bunčikovo zdravilsko knjižico:

Rokopis Filipa Orožna, spodaj tudi
njegov podpis

Orožen: Romene lase storit,
douge lase narodit, lasje
pregnat; Bunčik: Kader vaſi
ven grejo na glavi, Kaj ſtorij
Laſsi raſtit, zherna Laſi storit;
Orožen: Za voči in njeh boleizen; Bunčik: Od bolesni teh
ozhies, gdar kei v ošese zleize;
Bunčik: ſa zherve v Vuſhasah
ali kai drujega pride noter, Za
nos Recnije; Bunčik: za Nueſs
itd.

Ugotovljeno je bilo, da
so Orožnovemu rokopisu
vsebinsko zelo podobne
koroške Arcniske ročne
bukvice iz leta 1817, ki jih
je po predlogi Josepha
Schaga napisal župnik Johan Bunčik iz Dobrle vasi.
Čeprav so bili prepisovalci večinoma preprosti
kmetje in samouki, so bili
zelo izobraženi, saj je po
jezikovni analizi rokopisa
videti, da so bili jezikovno dosledni, znati pa so
morali tudi druge jezike,
saj so prepisovali iz drugih
tujih predlog, predvsem
nemških. Pisni viri Filipa
Orožna dokazujejo, da je
bil vsestransko nadarjen
izobražen Hrastničan, saj
so ga kot zdravilca poznali
vsi ljudje tudi iz okoliških
krajev.
Tadej Kralj

Orožen je v zdravilski knjižici pisal:

o boleznih notranjih človeških organov in drugih boleznih:
za želodec, za jetko na jetrih, boleizen na vranc, za serce, za žule, za skrumbe, za raka, za lešaje, za bredavice, za gobe, za vse stare rane itd.;
recepte za različne zdravilne pripravke iz zdravilnih rastlin:
lrinov olje, orehov listje voda, bezgouga pirje voda itd.;
o značilnostih posamezne zdravilne rastline in njenih učinkih:
kresnica, mišje ušesa, mačkova detela, metlika, krvavi mlečnik, morava itd. Žensk vrednik rase neirai pod
breizam je meihnu drobnu zelše jima pirje ma 5 al 7 voglu al kraju skerčeno romeno cvede ima erdeče
korenine je zapro ženska rožo. Želše in korenine žunft noter jemat obvarje pred kugo in vrečino.;
o boleznih živine:
kadar krava keru ščije, kadar je ževina za couprena, če jima ena krava erdeč mleik, za kugo per ževin, za
bolne jetre, gobe al iker per prešičeh itd.;
o molitvenih zagovorih zoper bolezni:
Prisat zagovorit, Za strup za vse oddelat, Za šen, Za bramarje, De ne bo pšenica smetliva.
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V slovenske kinomatografe je januarja prišel nov
slovenski film Prelomnica režiserja Miša Šušaka.
29-letni Hrastničan je s trdim delom s pomočjo
prijateljev in znancev uspel posneti film brez
denarnih sredstev z navadnimi fotoaparati. Z njim
smo se pogovarjali o novonastalem filmu, ki je
posredno povezan tudi s Hrastnikom.
Malokdo ve, da ste pravzaprav
Hrastničan. Kaj vam je v domačem
kraju še posebej pri srcu? Ste kmalu
odkorakali v širni svet?
Ne vem, če bi lahko kaj sploh izpostavil, ker kakšnega večjega napredka že vrsto let ne vidim, razen
nove infrastrukture. Če sem malo
kritičen, vidim, da se tukaj vedno
nekaj »novega« gradi in veliko se
zapravlja, za mlade pa je čas obstal.
Potrebno bo spremeniti veliko stvari,
če naša občina želi, da mladi tukaj
ostanejo, ker se nas vedno več seli v
druge kraje in iščemo boljše možnosti
za ustvarjanje. V Hrastnik se vračam
zaradi družine in prijateljev. Osnovno
šolo sem obiskoval v Hrastniku, srednjo šolo pa na Srednji lesarski šoli Ljubljana. Zato se vse od srednje šole

HRASTNIK JE POSTAVLJENA
FILMSKA SCENOGRAFIJA

te uprave smo snemanje lahko
uspešno izvedli.
Kako samo hrastniško okolje in
Zasavje nasploh vpliva na filmsko ustvarjanje. Ste morda dobili
kakšno podporo?
Ne vem, če lahko vpliva, se pa
vsekakor da v Zasavju snemati
nekatere prizore, ki so seveda
povsem odvisni od scenarija in
same scenografije. Pri filmu je
sodelovalo kar nekaj prijateljev iz
Hrastnika, ki so bili predvsem statisti. Ko pa sva govorila z županom,
sem mu o snemanju vse podrobno
razložil. Rekel je, naj pošljem prošnjo,
kar sem tudi storil in ker po nekaj tednih nisem dobil odgovora, sem ga
poklical po telefonu, a je bil pol leta
skupaj zaseden. Bi pa izpostavil, da
mi je bil v veliko pomoč naš občan
Gregor Pajić, bivši direktor Viba filma. Z njegovimi nasveti mi je tudi uspelo speljati film do konca. Je človek
z ogromnim znanjem in izkušnjami na
vseh področjih.
Bi lahko iz filma izpostavili katero
izmed značilnosti, ki so značilne za
naše kraje?

bolj pogosto zadržujem v Ljubljani,
Hrastnika pa dejansko nikoli nisem
zapustil, tukaj sem doma, le bolj
poredko se zadržujem tukaj.
V filmu so določeni izseki posneti
tudi v Hrastniku. Nam lahko zaupate,
zakaj ste se odločili za določene
lokacije?
Za Davčno upravo Hrastnik sem se
odločil v zadnjem trenutku, ker v Ljubljani nisem dobil že dogovorjene
lokacije, se pravi banke. Ker je bila
za snemalni dan organizirana že vsa
ekipa, sem moral najti lokacijo, ki je
podobna banki ali pa menjalnici.
Na srečo je prijateljeva mati zaposlena na tej davčni upravi in z njeno
pomočjo ter pomočjo direktorja
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Someščani, ki so videli film, so lokacije vsekakor prepoznali, se pa v filmu
kakšne značilnosti o Hrastniku ne vidi.
Spomnim pa se, ko se je ekipa pripeljala v Hrastnik na snemanje, je nekdo
rekel, da je Hrastnik že sam po sebi
»postavljena filmska scenografija«.
Na družbenih omrežjih so oboževalci
vašega filma pohvalili prizor pregona z avtomobili …
Verjetno zato, ker tega še ni bilo v
nobenem slovenskem filmu in cel
film ni mukotrpen za gledanje. Ves
čas se nekaj dogaja in ti pri tem ni
potrebno razmišljati. Verjetno bodo
zdaj začeli tudi drugi snemati pregone z avtomobili … Jaz jih vsekakor bom in upam, da mi naslednjič
med vožnjo uspe kakšnega obrniti
na streho. Prizore smo posneli v eni
noči, polovico posnetega pa smo v
montaži tudi izrezali.

Kako opredeljujete družinske vrednote v filmu? Se vam zdi prizor
tipično slovenski v postmoderni
družbi, ko zbrana družina v stanovanju zdolgočaseno molči?
Nobena družina ni popolna. Prizor iz
filma je zelo tipično slovenski, ko se
družina zbere na kupu in si na štiri oči
nima kaj za povedati. Tudi ko bi lahko
zgladili spore in bi vsaj naprej nekako
normalno funkcionirali, se njihove
besede izgubijo v tišini. V realnosti je
primer povsem enak. Za nekatere
je beseda »oprosti« in priznati svoje
napake zelo ponižna stvar, saj branijo svoj ego. Primer: ko se določena
tašča vmešava v življenje dveh mladih oseb in pri tem misli, da ima vedno prav (ker je samo pač starejša od
njiju), ter ko na koncu »zakuha dober
kup komposta,« so njene besede in
priznanje napak pokrite s tišino njenega ega.
Če ste do svojega filma malo kritični,
bi znali povedati, kaj ste ustvarjalci
filma spregledali in bi popravili?
Pri filmu bi vsekakor izboljšali zvočni
zapis. Zvok ni slab skozi celoten film.
V enem delu filma je zvočni zapis res
slab, ampak glede na to, da smo
za montažo imeli le domači studio,
smo za izboljšavo zvoka izkoristili vse
možne možnosti. Zdaj, ko gledamo
za nazaj, bi marsikatero stvar izpeljali
bolje, ampak v tisti dani situaciji, ko je
snemanje potekalo, smo iztisnili maksimalno, kar smo lahko.
Tadej Kralj,
fotografije: osebni
arhiv Miša Šušaka
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Kreativne zgodbe Steklarne Hrastnik

KOZAREC SPEAK
Če bi kdo na začetku lanskega
leta trdil, da bo Steklarna Hrastnik
kmalu oblikovala kozarec, ki bo
požel svetovno slavo, bi mu rekli
pravljičar. Pa se je zgodilo ravno to
– hrastniški kozarec Speak so proti
koncu leta 2012 predstavili v londonski restavraciji Fifteen, znani tudi
po njenem lastniku, zvezdniškem kuharskem šefu Jamieju Oliverju. Ustvarjalci kozarca so poželi izjemno
navdušenje.
V skupini S projecta iz Ljubljane, kjer
so usmerjeni predvsem k socialnemu
podjetništvu, so začeli razmišljati,
kako bi si pridobili sredstva, ki jih
potrebujejo za izobraževanje mladih

med 18 in 25 letom. Njihov program
je učinkovit, saj jih izkušeni posamezniki v pol leta izurijo v samostojne, kvalificirane ljudi, ki lažje najdejo
zaposlitev. Prepričali so tudi fundacijo Jamieja Oliverja, ki pomaga z nasveti, ekipa S Projecta pa je začela
objavljati tudi na blogu, natančneje
na Jamiejevi uradni spletni strani.
In kakšna je pri tem vloga Steklarne
Hrastnik? Njihove poti so se križale z
željo S projecta, da bi izdelali uporabniku privlačen kozarec. Takšnega,
da bi pritegnil pozornost ljudi. S
prodajo bi steklarna del denarja
dodelila izobraževanju mladih, S projekt pa bi v zameno plasiral prodajo

tudi na angleškem področju, kjer so
sicer že prisotni.
Nadaljevanje zgodbe je prevzel
glavni oblikovalec Grega Likar, Primorec, ki stanuje v Celju, našel pa se
je med hrastniškimi glažarji: »Izdelali
smo vrtljivi kozarec, za katerega mislimo, da se bo na prvi pogled vsak
hip prevrnil. Njegov delovni naslov je
bil zato pijani kozarec... Spodnji del
je namreč oblikovan v konico, če
ga obrnemo na glavo, pa dobimo
iluzijo vrha – angl. peak. Ker pa vsebuje socialno noto, saj govori o socialnem vrhu, socialnem čutu obeh
partnerjev, je tudi speak (govoriti).
Na trgu dosegajo ti kozarci višjo,
nekonkurenčno ceno, ker jih izdelujejo s tehniko pihanja stekla.«
Na začetku letošnjega leta pa so se
v steklarni lotili novega podviga. Razvili in izdelali so tehnično zelo zahtevno steklenico za edinstveno vodko z
dodatkom ajde, imenovano Slovenia Vodka, ki jo trži ameriško podjetje
Good Voda.
Steklenica v velikosti 750 ml. ustvarja vtis ledene kocke. To so dosegli s
štirimi enakimi stenami steklenice z
enakomerno porazdelitvijo stekla in
hkrati z njegovo čistostjo, ki sodi med
najboljše na svetu.
			
Fanči Moljk

Zadnji dnevi rudarjenja v Hrastniku?
Adijo, knapi ..., so se poslovili Orleki
iz Zagorja s svojo pesmijo pred leti.
V Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) pa
so odkopali zadnje tone premoga v
ponedeljek, 8. aprila 2013. Opremo
v jami Ojstro bodo demontirali, odkope zalili z vodo. V zadnjih dvesto
letih so nakopali hrastniški rudarji
okoli 80 milijonov ton premoga.
Direktor RTH Aleš Berger je pojasnil,
da je bilo zadnje odkopno delovišče
locirano v jami Ojstro, v Terezija
polju na k.30, in je obratovalo od
septembra lanskega leta do prvih
dni aprila letos. “V tem času smo
za potrebe Termoelektrarne Trbovlje iz tega delovišča zagotovili cca
132 tisoč ton premoga” je povedal
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Berger. “S tem so bile
tako rekoč tudi vse zaloge na področju jame
Ojstro odkopane, tako
da tudi na tej lokaciji
sledi samo še proces
zapiranja.”
Berger upa, da zadnji odkop v okvirih RTH
ni bil tudi zadnji na
področju
Hrastnika:
“Načrtujemo, da bi
lahko ob prenovi kotla
v Termoelektrarni Trbovlje s premogom iz novega rudnika, ki
smo ga poimenovali Brnica, gre pa
za področje zaprte jame Hrastnik,
termoelektrarno delno oskrbovali

vsaj še nadaljnjih dvajset let, s čimer
bi med drugim tudi ohranjali okrog
sto kvalitetnih delovnih mest.”
Fanči Moljk in Marko Funkl
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TESTIRAJ IN IZVEDI
V mesecu novembru je Regionalni center za razvoj (RCR) objavil javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo. Med desetimi izbranimi so tudi štiri
Hrastničanke - Aleksandra Zgonjanin, Marjanca Potočin, Maja Jenko in Anja Hercog. Čeprav vse
z diplomo iz družboslovnih smeri, so jih trenutne neugodne razmere za mlade primorale k vključitvi
v projekt, saj so, kot pravijo, spoznale, da službe ne bo in da bo potrebno razviti podjetniško miselnost.

Štiri dekleta so tako z decembrom dobile zaposlitev za dobo petih mesecev, v tem času pa naj bi
vsaka razvila svojo poslovno idejo. A po končanem projektu vse ne bodo odprle lastnega podjetja. Z
njimi smo govorili mesec dni pred zaključkom usposabljanja.

Aleksandra Zgonjanin

Prvotna ideja Marjance
Potočin je bila lastna
ekološka prodajalna z
osebnim pristopom do
kupcev, nekakšna trgovinica z dušo, kot bi rekla
sama. A z vstopom v usposabljanje se je naučila
najpomembnejše
lekcije - da je lažje prodajati
storitve, sploh če nimaš
potrebnega
kapitala.
‘’Želela sem odpreti lastno
prodajalno,
ogledovala sem si že morebitne
poslovne prostore, potekala so tudi dogovarjanja
o prevzemu manjše trgovinice s prav takšnim konceptom v Celju, a se za
to nisem odločila. Sredstva, potrebna za zagon,
bi bila prevelika, sploh v
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Aleksandra
Zgonjanin,
diplomirana upravna organizatorka, je vključitev
v projekt izkoristila v
največji možni meri in že
pred koncem usposabljanja zagnala svojo dejavnost. Od prvotne ideje
o lastni trgovini s prodajo
tuje blagovne znamke
oblačil, je prišla do ideje
o prodajnih delavnicah.
‘’Po posvetih s trenerjem
Marjanom
Kramarjem
sem ugotovila, da bi bil
za trgovino potreben pre
velik finančni vložek, zato
sva se posvetila iskanju
tistega, kar najbolj znam.
In to je prodaja, saj sem
na tem področju pred
vstopom v projekt delala
sedem let ‘’ razloži spreteh negotovih časih. Trg
na tem področju sicer ni
zasičen, a kupna moč v
Zasavju je premajhna,’’
pove diplomirana socialna delavka in prehranska
svetovalka. Vesela je, da
se je v program vključila,
saj je v tem času na osebnostnem razvoju pridobila
ogromno. Razvila je tudi
lastni trimesečni program
za spremembo življenja,
ki bo ena od ponujenih
storitev v prodajalni v Trbovljah, ki svoja vrata
odpira prav v teh dneh. A
trgovine ne odpira sama,
temveč se le pridružuje
kot poslovni partner brez
finančnega vložka, v trgovini pa bo poleg prodaje
pokrivala tudi področje

membo podjetniške ideje.
Njene izkušnje sta skupaj
oblikovala v delavnice
in treninge namenjene
usposabljanju
prodajalcev za doseganje boljših
prodajnih rezultatov. V štirih
mesecih, kolikor program
že traja, je idejo razvila,
pripravila poslovni načrt in
pridobila prve naročnike,
za katere je že izvedla
nekaj delavnic. Delavnice
je izvedla skupaj s poslovno partnerko Tino Grilc, s
katero sta se spoznali prav
pri projektu Podjetno v
svet podjetništva. ’’Nekaj
delavnic sva s Tino že
izpeljali, samo v aprilu imava dogovorjeni še tri, za
možnost sodelovanja sva
se dogovarjali z eno tujo
prehranskega svetovanja. Čeprav ne bo odprla
lastnega podjetja, pa
je uspeh usposabljanja
že to, da je v tem času
uspela najti zaposlitev.
Kot največjo oviro pri
razvoju lastne ideje je
izpostavila pomanjkanje
podjetniške miselnosti.
‘’V šolah manjka spodbujanja
podjetniške
miselnosti. Sama prej nisem nikoli razmišljala o
podjetništvu, niti mi noben ni dal te možnosti, vsi
imamo v glavi začrtano
pot šola – faks – služba.
A služba danes ne čaka
več, za podjetništvo pa
rabiš idejo, voljo, znanje
… težko je brez tega.’’

firmo s področja svetovanja, usposabljanje pa
nama je omogočilo tudi
vzpostavitev stika z gospo
Ksenijo Božič iz Steklarne
Hrastnik, s katero trenutno
skupaj pripravljamo štiri karierne delavnice,’’ pove
Aleksandra. Svojo poslovno idejo želi v prihodnosti
še nadgrajevati, saj bo z
vsemi referencami le še
lažje, zato se v tem poslu
vidi tudi kasneje v življenju.
In njen nasvet mladim?
‘’Testiraj in izvedi. Če boš
idejo le testiral, testiral in
testiral, je ne boš nikoli izvedel. Potrebno je iti na trg
in če na trgu ni potrebe po
tvoji dejavnosti, potrebo
ustvari.’’

Marjanca Potočin
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GOSPODARSTVO
Maja Jenko se je v projekt
prijavila
s
tremi
različnimi idejami – pomoč
starejšim na domu, izdelava obrambnih načrtov
ter spletna prodajalna
domače hrane. Skupaj z
mentorji se je odločila za
slednjo. ‘’Moja podjetniška
ideja je pridelava, predelava ter prodaja domače
hrane ter izdelkov za
zdravje in nego telesa v
spletni prodajalni,’’ pove
magistrica obramboslovja. Zaenkrat je na domači
kmetiji registrirala le dopolnilno dejavnost, saj odkrito
priznava, da še vedno
išče službo v svoji stroki. Po
zaključku
usposabljanja
bo spletno stran v vsakem
primeru zagnala, saj jo
med drugim veže tudi ob-

Anja Hercog

veznost do lokalnih kmetov, s katerimi je v tem času
podpisala pogodbo o odkupu pridelkov z rizikom
prodaje na njeni strani. A
kako bo v prihodnosti ne
ve oziroma ne ve, če bo
idejo kdaj nadgradila in
jo iz dopolnilne dejavnosti
razvila v kaj več, saj so
pogoji za kmete iz leta v
leto strožji. Za vključitev v
projekt ji vseeno ni žal. ‘’V
teh petih mesecih smo
imeli motivacijska predavanja, pa predavanja z
različnih področji, od prava in računovodstva do
poslovnega bontona, še
posebej pa sem hvaležna
za vse individualne ure z
gospodom
Kramarjem,
ki si je res vzel čas za vsakega izmed nas in prav iz
Z
eno
zanimivejših
podjetniških idej pa se
je v projekt prijavila Anja
Hercog,
diplomirana
komercialistka. Anja želi
gojiti polže Helix in jih skupaj z ostalimi slovenskimi
gojitelji prodajati v Italijo.
Idejo je v času usposabljanja dodatno razvila,
si ogledala primer dobre
prakse v Stični ter pridobila potrebna znanja
o gojenju. Pripravila je
poslovni načrt ter celo
podpisala pogodbo o
odkupu polžev. A lastnega podjetja zaenkrat
vseeno nima namena
ustanoviti. ‘’Moj prvi cilj
po zaključku usposabljanja še vedno ostaja
najti redno zaposlitev v
vrtcu, kasneje, a ne prej

teh svetovanj so nastali
konkretni rezultati.’’ Čas
usposabljanja je izkoristila tudi za iskanje možnih
sredstev za lažji začetek
ter
uspela
pridobiti
nekaj sredstev iz razpisa
za razvoj podeželja.
Seveda pa to ni dovolj,
sploh glede na dejstvo, da jim po zaključku
usposabljanja ne pripada subvencija za
odprtje samostojne dejavnosti, saj je ta denar
namenjen
njihovemu
petmesečnemu usposabljanju. In kaj je tisto, kar
se je v času projekta najbolj naučila? ‘’Potrebno je biti odprt, poslušati
kupce in predvsem takoj iti na trg.’’
kot čez kakšno leto, pa
odprtje
popoldanskega
s.p.-ja. Sezona gojenja
polžev traja namreč le od
maja do oktobra, kar pa z
mojo trenutno kvadraturo
zemlje ni dovolj za celoletno preživetje, kapitala
za najem dodatne zemlje in postavitve nove infrastrukture pa nimam,’’
nam obrazloži svojo
odločitev. Bolj bi se
ji izplačala prodaja v Sloveniji, saj
bi za kilogram
polžev
lahko
dobila
kar
trikrat več, a tu

Maja Jenko

najprej prepričati v odkup,
šele nato bi lahko stekla
dejanska prodaja. Ideje
nima namena opustiti,
žal pa so z izvedbo povezane finance, ki jih kot
mlada diplomantka brez
službe trenutno nima.

povpraševanja
ni, zato bi bilo
treba
gostince

Mateja Jecl

Podjetno v svet podjetništva
Zasavje kot postindustrijska
regija še vedno išče svojo
identiteto ter perspektive, ki bodo nadomestile
rudarstvo kot osrednjo
panogo regije. Izzivi, ki jih
pred nas postavljata realnost ter situacija v državi
in po svetu, zahtevajo
drugačen, bolj inovativen
pristop. Tako je v letu 2010
Regionalni center za raz-
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voj pilotno izvajal_operacijo Podjetno v svet
podjetništva. Projekt je bil
sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj ter občine Zagorje ob
Savi. Spodbudni rezultati
so pripomogli k dejstvu,
da je Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti to operacijo uvrstilo med ukrepe

aktivne politike zaposlovanja za celotno Slovenijo.
V prvi izvedbi operacije
je bilo vanjo vključenih 40
udeležencev mlajših od
35 let z območja občine
Zagorje ob Savi. Začetni
cilj - ustanovitev vsaj dveh
novih podjetij ter vsaj deset novih zaposlitev – je bil
krepko presežen. Ustanovljenih je bilo osem podjetij

oziroma samozaposlitev,
devet udeležencev se
je zaposlilo pri drugem
delodajalcu, dva sta svojo dejavnost registrirala
kot osebno dopolnilno
delo, dva pa sta registrirala kmetijsko dopolnilno
dejavnost. Letos je v program vključenih 30 mladih
iz Zasavja ter 250 iz celotne
Slovenije.
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Operacija Podjetno v svet
podjetništva je namenjena predvsem mladim
izobraženim ljudem, ki
želijo svoje znanje razviti v
podjetniško idejo in je povezana z lokalnim okoljem.

Skozi operacijo mladi pridobijo določena znanja
s področja podjetništva,
na voljo so jim poslovni
prostori s potrebno infrastrukturo, z njimi sodelujejo izkušeni mentorji,

zunanji strokovnjaki ter
preizkušeni podjetniki. Prav
tako je vsem vključenim
v operacijo zagotovljena
zaposlitev za dobo šestih
mesecev. Končni cilj ope
racije je pomagati mla-

dim, da vzpostavijo svoje
lastno podjetje, v katerem
se nato tudi zaposlijo.

Mateja Jecl in
Marko Funkl

NOVICE

RAZSTAVA ROČNIH DEL
DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK
Članice sekcije ročnih del Društva invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) so 4. marca v Galeriji Delavskega doma Hrastnik pripravile tradicionalno razstavo
ročnih izdelkov. Poleg Sončnic, kot se
članice sekcije sedaj imenujejo, so se
s svojimi izdelki predstavile tudi oskrbovanke Doma starejših Hrastnik. Na
otvoritvi razstave sta zbrane obisko-

valce, ki jih je bilo preko sedemdeset, nagovorila predsednik DI Hrastnik, Rajko Žagar, ter župan občine
Hrastnik Miran Jerič, za spremljevalni program pa je poskrbela recitatorka Mihaela Deželak ter pevci
Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik.
MJ
Foto: Rajko Žagar

MARČEVSKI IN APRILSKI UTRINKI
DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK

Tradicionalno
srečanje
članic
Društva invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) ob mednarodnem dnevu žena
je potekalo 9. marca v Aqua Romi
v Rimskih Toplicah. Udeležilo se ga
je preko 80 članic. Ob prazniku pa
tako kot vsako leto niso pozabili niti
na članice, ki se zaradi zdravstvenih
razlogov oziroma težje invalidnosti
ne morejo udeležiti srečanja, zato
jih obiščejo na domu in v domovih
za starejše. Ti obiski so namenjeni
priložnostni obdaritvi ter krajšemu
klepetu, prav slednje članicam
pomeni največ.

kratkim preminulega
prvega predsednika
samostojnega
DI
Hrastnik Antona Mlakarja. Po zboru je v
čast 40-letnice delovanja društva sledila
še pogostitev za vse
udeležence.

15. marca so uspešno izpeljali Zbor
društva v Športni dvorani na Logu,
kjer se je zbralo 257 rednih in podpornih članov ter gostov. Na zboru
so potrdili vsa poročila o delovanju
društva v letu 2012 ter sprejeli program dela za leto 2013, z minuto
molka pa so se spomnili tudi na pred

Aprila pa je društvo
odprlo letošnjo kopalno sezono -- za
prvo
organizirano
kopanje so si izbrali Terme Olimia v
Podčetrtku. Gre za projekt rednih
mesečnih kopanj v različnih slovenskih naravnih zdraviliščih, ki od aprila

ZUMBA PARTY S
ŠOHTOM

vadbo udeleženk. Na voljo so bili
zdravi prigrizki, vse udeleženke so
prejele tudi darilce. Dogodek je
popestril bogat spremljevalni program, in sicer nastop plesne skupine BIT iz Trbovelj, pevski nastop
dijakinje trboveljske gimnazije, Kim
Žekar, predstavitev oblačil znamke
Befree Nataše Kerin, posneli so tudi
vsem dobro znani Harlem Shake.

Študentski klub ŠOHT je 9. marca
v Športni dvorani Hrastnik organiziral 1. Zumba party. Na dogodku
je sodelovalo šest inštruktoric in en
inštruktor, ki so poskrbeli za intenzivno
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do septembra potekajo vsak prvi
četrtek v mesecu. 9. maja sledi obisk
Term Zreče, kamor vabijo vse svoje
člane in članice.
		 		MJ

Da je zumba v zadnjih dveh letih postala ena izmed najbolj priljubljenih
oblik rekreacije med ženskami, priča
tudi visoka udeležba, saj se je dogodka udeležilo okoli sedemdeset
pripadnic nežnejšega spola različnih
starostnih skupin. Z uspešno izpeljanim dogodkom je klub ŠOHT poskrbel za promocijo zdravega načina
življenja.
				MJ
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KUD SVOBODA NOVIM
IZZIVOM NAPROTI
Po izjemnem uspehu komedije Vstajenje avtorskega dela Jureta
Aškerca se gledališka skupina KUD
Svoboda Dol pri Hrastniku že pripravlja na ponovno zavzetje odrskih desk.
Tokrat so se lotili dela Vinka Möderndorferja z naslovom Mama je umrla
Eden vidnejših slovenski botanikov
Matjaž Mastnak je v začetku aprila
v Knjižnici Antona Sovreta predstavil
svojo novo knjigo Cvetoča pomlad,
kjer na poseben način predstavlja
cvetje od konca zime do kresa.
Bogate ilustracije predstavljajo vse
cvetice od prvih zvončkov (kronic,
noric), lapuha, trobentic, teloha,

dvakrat, predstavo
pa si bo moč ogledati tako v Hrastniku
kot na Dolu. Prvič
bodo nastopili 22.
aprila ob 19.30 v
okviru abonmajskih
predstav in izven v Delavskem domu
Hrastnik, ponovitev predstave pa bo
11. maja ob 19.00 na Dolu pri Hrastniku.
Prav nič manj aktivne pa niso
članice Ženskega pevskega zbora

V knjižnici zadišalo
po pomladi

žafrana,
jarice,
marjetic,
jetrnika,
tevja, vijolic, narcis, spominčic …
do velikonočnic na
Boču oziroma v Ponikvi. O vsaki ve povedati kakšno zgodbo, pozna njihove
lastnosti in razširjenost. Tako je na
primer Napoleon nabiral vijolice za

Naša šola se vsako leto 8. januarja spomni narodnega
heroja Rajka in obletnice njegove smrti. Na ta dan imamo
organizirane različne dejavnosti, ki se iz leta v leto spreminjajo. Letos smo se učenci v najrazličnejših delavnicah
seznanjali s kulturno dediščino, natančneje z življenjem, z
naravo in ohranjanjem kulturne tradicije. Za vsakogar se je
našlo kaj zanimivega.
Učenci so se tako lahko pod budnim očesom izkušenih mentoric učili
klekljanja. Pri tej dejavnosti so uporabljali punkelj in kleklje ter z njimi
izdelali več različnih čipk. Potico so
na več različnih načinov pekle že
naše babice. Naši učenci so se lotili
peke skutne in orehove. O peki so se
najprej pogovarjali, nato pa prebrali
recepte in po njih spekli potici. Nekateri so se raje odločili za izdelovanje
lutk. Večina izmed njih je že poznala
osnove, tako da so svoje znanje le še
nadgradili. Pri izdelovanju mačk so
potrebovali šivanke, gumbe, blago,
polnilo, šivalni stroj in sukanec.
Tisti, ki imajo radi tehniko, so iz lesa
izdelovali zaboje. Najprej so seveda
naredili načrt, šele nato pa odšli
brusit, lepit in rezat. Pripomočki, ki so

KUD Svoboda Dol pri Hrastniku (ŽPZ),
ki že pridno vadijo za nastop na Reviji odraslih pevskih zborov. Revija bo
potekala v torek, 16. aprila, v Delavskem domu Hrastnik s pričetkom ob
18. uri, pripravlja pa jo Zveza kulturnih
društev. Članice ŽPZ bodo nastopile
s priporočljivim programom Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, kar
zajema eno slovensko ljudsko pesem, eno umetno pesem slovenskega avtorja in eno pesem po izboru.
				MJ

svojo prvo ženo, šopek vijolic pa so
darovali v preteklosti tudi spremljevalkam ob operni predstavi.
			
Fanči Moljk

8. JANUAR- DAN ŠOLE

jih uporabljali, so bili
les, svinčniki, ravnila in
lepilo. Ljubitelji kemije
so se lotili izdelave
ognjičeve
kreme,
za katero so poleg
ognjičevih
cvetov
potrebovali še vosek
in oljčno olje. Kasneje
so se preselili v drugo učilnico, v kateri je potekala delavnica polstenja,
kjer so izdelovali torbico za telefon.
Polstenje je postopek, pri katerem iz
volne, vode in z mehansko predelavo naredijo blago. Pri delu so potrebovali barvno volno, vodo in milo iz
oljčnega olja.
Bodoči umetniki so ustvarjali panjske končnice. Najprej so si ogledali
nekaj primerov, nato pa se sami lotili skice in kasneje še barvanja lesa.
Na plesni delavnici je bilo največ
devetošolcev, ki že imajo nekaj plesnega znanja in so ga tam le še izpopolnili. Učili so se raznih ljudskih
plesov, na koncu pa zaplesali

še oblečeni v narodne noše.
Nekateri učenci pa smo zelo radovedni, zvedavi in zgovorni. Takšni
smo hodili po
delavnicah, si
ogledovali, kaj
počnejo naši
sošolci in njihovi mentorji, ob
tem tudi kaj
povprašali in
na koncu vse
skupaj zapisali.
Zakaj? Ker smo
o dejavnostih
ob dnevu šole
želeli obvestiti
tudi vas!

Barbara Haberl in Anja Pavčnik
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
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IZ VRTCEV DIŠI
PO DOMAČEM
Da bi priprava tradicionalnih
jedi dejansko potekala tako
kot nekoč, smo v vrtec povabili
babice, da so nam pomagale
pri peki in kuhi. Prav vsaka jed,
ki so jo otroci pripravili skupaj z
babicami, je otrokom teknila.
Le redko se je kdo izmed otrok
odločil, da določene jedi ne
bo poskusil, čeprav je prav vsak
zavzeto pomagal kuhati. Ob
odhodu domov so navdušeni

V okviru projekta Turistične zveze Slovenije so otroci iz vrtcev na Dolu in v
Hrastniku spoznavali značilne jedi naših krajev. Od novembra do konca
januarja so se tri naše enote spremenile v prave kuharske delavnice. Otroci niso spoznali le imen jedi, kot so funšterc, beli žganci, ocvirki, štrudelj,
matevž, granadir marš ..., ampak so se v pripravi teh jedi tudi preizkusili.
otroci zaupali staršem, kaj so
si tistega dne pripravili in da je
bilo »strašno dobro«.
Že v lanskem šolskem letu
so se strokovne delavke
vključile v projekt Turistične
zveze Slovenije, v katerem so
predšolski otroci spoznavali
domači kraj, predmete, ki so
jih uporabljali nekoč, spoznali
so, kakšna so bila nekoč
stanovanja … Novi časi sicer
prinašajo nove
jedi in nove
okuse, vendar
pa smo letos v
vrtcu poskrbeli,
da naši najmlajši
ne bi pozabili na
domačo kuhinjo
naših babic.

Posvet pred pripravo jedi ..., treba se
je držati recepta, da je jed okusna.

Slavica Pavlič,
ravnateljica vrtca

Tudi dedek obvlada veščine kuhanja
seveda ob neutrudni pomoči otrok.

SREČANJE
LUTKOVNIH
SKUPIN ZASAVJE

Zveza kulturnih društev Hrastnik in Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti sta 6. marca v Delavskem domu Hrastnik organizirala Območno srečanje lutkovnih skupin Zasavja. Strokovni
spremljevalec na reviji, Klemen
Markovčič, ki si je ogledal predstave tudi v ostalih petih izposta-

Skupnih petdeset let
zakoncev Ćakić
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Babica pripravlja bele žgance.

Zlatoporočenca Stanislava in Ljubo Ćakić
sta zaobljubo po petdesetih letih skupnega
življenja obnovila 2.
marca v Rimskih Toplicah. Dolana sta svojo
mlado, a veliko ljubezen okronala s poroko leta 1963. V prijetni družbi zakoncev Ćakić je
bilo vedno veliko ljudi in tako je
bilo tudi na praznovanju zlate
poroke. »Bodita ponosna, da
sta znala živeti drug ob drugemu celih petdeset let in da
sta znala ohraniti medsebojno
spoštovanje in pripadnost drug
drugemu,« sta zaželela nasmejanima zlatoporočencema
župan Miran Jerič in matičar

vah, je odločil, da se na regijsko
osrednjeslovensko raven uvrsti tudi
predstava Vragov svak v izvedbi
društva
Marionetno
gledališče
Jurček iz Hrastnika. Predstava je torej
med tistimi, ki so dosegle visok nivo
kvalitete in so primerne za regijsko
srečanje.
				 JM

Rok Jenko.
Ljubo Ćakić si je z vztrajnostjo in požrtvovalnostjo vsa leta
nesebično prizadeval za razvoj in
obstoj kegljanja v Hrastniku, poleg tega pa je dosegel številne
tekmovalne uspehe. V delovni
sredini v Steklarni Hrastnik je veljal
za zelo predanega, marljivega in
strokovnega delavca. Stanislava
je bila v mladosti marljivo dekle,
veselega duha, z neizmerno željo
po dodatnem šolanju, ki pa ji zaradi težjih življenjskih razmer ni bilo
omogočeno. Danes so ji v veselje
branje knjig in vnuka, ki jo obiščeta
na domu. 		
			Rok Jenko
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Meritve krvnega
sladkorja in tlaka
Na svetovni dan ledvic, 14. marca
2013, so člani Društva ledvičnih bolnikov Zasavje v prostorih trgovine
Spar v Hrastniku obiskovalce seznan-

Krajevna skupnost Marno
praznuje svoj praznik 12. januarja – v spomin na krajane,
ki so jih tega dne med drugo
svetovno vojno odpeljali v
taborišče. Običajno imajo
krajevno prireditev, na kateri
sodelujejo starejši pevci, ki jih
vodi Kristina Lesjak, in mlajši
pevci pod vodstvom Lidije
Jakopič. Prireditev popestrijo
tudi z dramskimi točkami.
Letos pa se je Damjana
Napret, daleč naokoli priljubljena vrtnarka, spomnila,
da bi januarja organizirali
še pohod na bližnji hrib Ostri
vrh. »Vremenska napoved
je bila slaba, zato sem bila
prepričana, da bom hodila

sama,« je dejala. Pa se jih
je zbralo okoli dvajset, med
drugimi tudi predsednik njihove KS Jože Velikonja, poslanec v državnem zboru.

		

17. januarja je bil gost hrastniške
knjižnice
Trboveljčan
Bogdan
Barovič, nekdanji župan in poslanec.
Poznamo ga tudi kot novinarja, TV
voditelja, slikarja, pevca ... Tokrat pa
je predstavil svojo prvo knjigo. Ta-

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je
7. februarja na predvečer kulturnega
praznika gostila učence Osnovne
šole Litija, ki so pripravili glasbenorecitatorski program z naslovom »Kaj
bi čas brez sanj?«. Učiteljica Jana
Štojs, sicer Hrastničanka, je pripravila
z vokalno skupino deklet Vokalčki prijetno glasbeno uro slovenskih in tujih
pesmi, z recitatorji Fantastičnih pet
pa deklamacije pesnikov, ki pišejo o
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V tej akciji so sodelovali: glavna sestra Alenka Ostrožnik, Anton Greben,
Dušan Kumlanc, Meta Legvart in
učenki zdravstvene šole Anja Bantan in Tina Zore. Opravili so 87 meritev sladkorja in ravno toliko meritev
krvnega tlaka.
			

Fanči Moljk

POHOD NA OSTRI VRH

»Rahlo pršenje ni nikogar
motilo,« je nadaljevala Damjana, »vsi smo bili navdušeni
nad zimsko idilo. Uživali so tudi
otroci, ki jih je štelo za tretjino
od vseh udeležencev. Čudili
so se sledem divjih svinj, ki jih
je menda okoli trideset v tem
koncu ...« Na poti domov so
se ustavili na kmetiji Lužar, ki
je tudi del KS, kjer so jih lepo
sprejeli in pogostili.

BARABE ŽIVIJO
DOLGO
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jali, kako veliko vlogo
igrajo našemu zdravju
visok krvni tlak in preveliki odmerki sladkorja v
krvi. »Nudili smo jim meritve in jim delili brošure,«
je dejal Dušan Kumlanc,
član društva. »Ljudje so bili navdušeni
nad akcijo in nam zastavljali še dodatna vprašanja.«

Fanči Moljk
Fotografije: D.N.

kole je med drugim povedal: »Kriminalni roman Barabe živijo dolgo
sem prepletel s politiko, kriminalom
in ljubezensko zgodbo. Dogaja se v
Sloveniji, Avstriji, Švici in na Hrvaškem,
bralcu pa odpira vprašanje – Kaj pa
če je vse res? Seveda pa je podobnost oseb iz romana z osebami s slovenske politične scene, iz katere sem
črpal, zgolj naključna ...«
Povedal je še, da bo s pisateljskim

delom nadaljeval, vendar še ni
odločen, ali bo napisal nadaljevanje
Barab ali nekaj novega. Obiskovalci
so si na koncu lahko ogledali tudi
razstavo njegovih slikarskih del z naslovom Ljudje, kjer prepleta tematiko
solin, kamor rad zahaja in rudarjenja, ki je pomemben del njegovega
domačega kraja.
			

Fanči Moljk

UČENCI OŠ LITIJA V
HRASTNIŠKI KNJIŽNICI

življenju.
Nastopajoči so v program vtkali tudi nekaj
naše
zgodovinske
preteklosti, sedanjosti,
svoja razmišljanja o
medsebojnih odnosih
– vse na duhovit, radosten in sproščen
način. Pri tem sta pomagala učitelja
s podružnične šole, defektologinja
Sandra Rihter, in zborovodkinja, ki je

tudi pela ter Vili Guček, športni pedagog in član glasbene skupine Hiša
iz Trbovelj, ki jih je spremljal s kitaro.
			

Fanči Moljk
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SNEŽAKI V GORAH

Društvo Želodki po uspešno
zaključenem prvem letu
delovanja zagnano nadaljuje z družinskimi aktivnostmi. Glede na lanskoletni odličen odziv so se aktivisti v
društvu brez oklevanja odločili, da
ponovijo Zimsko želodkijado. 26.
januarja so se tako spet zbrali pri
Planinskem domu v Gorah – v
družinskem tekmovanju za najbolj
izvirnega snežaka je sodelovalo kar
14 ekip.
»Prav nič me ne zebe,« je veselo
pripomnil štiriletni Maks in se s svojim prijateljem pognal po snežnem
labirintu. Organizatorji opažajo,
da se je zimska prireditev že uvel-

Člani Foto kluba (FK) Hrastnik so lokal
Chicago, znano zatočišče navijačev
Petra Kauzerja ml., na začetku februarja obogatili s starimi fotografijami
Hrastnika. »Na stenah jih je trenutno
dvajset,« je povedal tajnik kluba Simon Tanšek. »Ker smo ugotovili, da
je še dovolj prostora, jih bomo dodali
še šest ...« Najstarejša je iz leta 1923,
najnovejša pa iz leta 1980.
Vsi originali so arhiv FK Hrastnik,
razstavljene pa so reprodukcije. Fotografije prikazujejo zanimive do-

javila med ljudmi. »Ljudje so nas
že spraševali, kdaj bo spet tekmovanje v izdelavi snežakov in vidi se,
da so se letos še bolje pripravili,« je
povedala ena izmed organizatork,
Kristina Čušin Medvešek. »Naredili so
prave snežne umetnine, tako da v
nekaterih primerih lahko govorimo
že o pravih snežnih skulpturah.«
Končni izdelki so bili tako prava paša
za oči, a organizatorji poudarjajo,
da tekmovanje ni najbolj pomembno. »Glavno je, da otroci in cela
družina preživi kakovosten čas na
prostem, skupaj in ustvarjalno,« je
dejala članica društva, Simona Koren.
		
Jani Medvešek

STARE HRASTNIŠKE
REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE

godke,
kot
so na primer
gradnja mostu čez Savo,
delovne brigade, rekonstrukcija steklarne 1973, Titov obisk
1968, povodnje pod Rošem leta
1976 in podobno. Avtorji so: Jože
Gerhard, Srečko Kačič, Milan Tanšek
..., ki so nekdanji člani kluba, nekateri
posnetki pa so od neznanih avtorjev.
Večer odprtja razstave 1. februarja

so popestrili pevci KUD Svoboda
Hrastnik. Razstava je uvod v praznovanje, ko praznuje Foto klub Hrastnik
80 let. Ustanovni sestanek kluba je bil
v četrtek, 23. novembra leta 1933,
ob 20. uri v gostilni Karla Logarja – Pri
Logarčku.
			

Fanči Moljk

OTROŠKO PUSTOVANJE
V DOLANKI
Občinska zveza prijateljev mladine
(OZPM) Hrastnik je letos organizirala
otroško pustovanje v dvorani Dolanka
na Dolu pri Hrastniku v soboto, 9. februarja. Najmlajše maškare je zabavala
Mojca Robič, pri tem pa so ji pomagali
plesalci plesne šole Spin.

Priznani novinar Večera Vasja Jager
je 13. februarja predaval na novinarskem tečaju, ki je zadnje mesece
potekal v okviru Mladinskega centra
Hrastnik. Glavna tema srečanja je
bila novinarska etika. »Dober človek
je tudi dober novinar,« je teza preiskovalnega novinarja Vasje Jagra.
Udeleženci srečanja so se prepričali,
da to velja tudi zanj.
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Krofe in sokove so
maškaram in njihovim
spremljevalcem
delile
prostovoljke, v glavnem
učiteljice z Dola in iz
Hrastnika. Marina Kmet,
ravnateljica osnovne šole in predsednica OZPM, je bila vesela, da so se
pustnih vragolij udeležili otroci v tako
velikem številu.
			
Fanči Moljk

NOVINARSKI TEČAJ Z
VASJOM JAGROM

Jager je član Novinarskega
častnega
razsodišča, ki skrbi, da
avtorji novinarskih besedil spoštujejo etična
in profesionalna pravila.
»Pritožbe pošiljajo bralci,« je povedal, „in res je, da kršitelje
novinarskega kodeksa mi ne kaznujemo. Imamo le to možnost, da pri
posamezniku sprožimo razmislek o

njegovem ravnanju.« Vasja Jager je
poudaril, da tudi novinarji obsojajo
svoje kolege, če pridobijo informacije na nedovoljen način.
		
Fanči Moljk
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TEŽAVE S SNEGOM
23. februarja se je pozno popoldne v zaselku
Boriče (Podkraj – dostop
z radeške strani) v občini
Hrastnik zaradi obilice
snega povesilo ostrešje
starejše
stanovanjske
hiše. Zaradi napovedi
novega snega je obstajala resna nevarnost,
da bi ostrešje pod težo
snega popustilo, zato je
občan na pomoč poklical reševalce.
Na teren so se odpravili
člani
Prostovoljnega
gasilskega
društva

(PGD) Hrastnik – mesto
in PGD Dol, svetovalec
za zaščito in reševanje
občine Hrastnik in ekipa
izpostave Uprave RS za
zaščito in reševanje iz Trbovelj. Zaradi nedostopnega terena je bilo
treba splužiti približno pet
kilometrov gozdne ceste
in z nje odstraniti podrto
drevje. Reševalci so se
s terenskimi vozili prebili
do ogrožene hiše, kjer so
podprli ostrešje z lesenimi
tramovi in odstranili sneg
s strehe.
		
JM

RIFLE NA
HRASTNIŠKEM ODRU
V
Delavskem
domu v Hrastniku je bila v okviru gledališkega
abonmaja 13.
marca
2013
uprizorjena
monokomedija
Star fotr v izvedbi
legendarnega Janeza Hočevarja
– Rifleta. Predstavo je režiral
Jurij
Zrnec,
zato ni čudno,
da so obiskovalci dodobra napolnili hrastniško
dvorano. V uvodnem
spremljevalnem filmu je
nastopila Polona Vetrih.
Z vlogo novopečenega
starega očeta se je lahko
marsikdo identificiral. Dodatne salve smeha pa so
dopolnili smešni dogodki,
ki jih piše življenje in jih zna
na poseben način predstaviti le popularni Rifle.
Čeprav je avtor komedije Islandec Bjarni Haukur

Thorsson, so jo prevedli
tako, da je pisana na
kožo našemu igralcu.
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je v letošnjem
letu pripravil šest predstav gledališkega abonmaja, ki se počasi izteka.
Vsako gledališko sezono
prodajo kar dve tretjini
sedežev, preostanek je
namenjen ostalim, ki niso
redni obiskovalci abonmaja.
Fanči Moljk

domače
proizvode
pa
je
ponujalo sedem
okoliških
kmetij.
Največ
zanimanja so obiskovalci pokazali
za suho robo, kovaške izdelke,
trsne cepljenke, sadike sadnega drevja, orodja, pa tudi za
med, domače pecivo in kruh,
suho sadje, domači kis, jabolčni
sok, seme vrtnin … Manj gneče
je bilo pri tekstilcih, obutvi in
bižuteriji.

KRAMARSKI SEJEM
Kramarski sejem, ki ga vsako
leto organizira Turistično društvo
Hrastnik, je potekal 9. marca
pred športno dvorano Dolanka
na Dolu pri Hrastniku. Tradicionalni sejem so mnogi izkoristili za
ugodne nakupe, vendar je sejem tudi priložnost za družabno
srečanje krajanov.
Vseh trgovcev oziroma proizvajalcev je bilo sedemnajst,

			

SOŽITJE V GORAH
Člani društva Sožitje so se 9. marca
kljub slabi vremenski napovedi odpravili na planinski pohod v Gore.
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Pri osnovni šoli v Hrastniku se
jih je zbralo kar osemnajst. Z
avtomobili so se odpravili proti
Turju, od tam pa se jih je večina
odpravila peš proti planinskemu
domu v Gorah. Tisti člani, ki malo
težje hodijo, so se peljali še delček

poti z avtomobilom. V planinskem
domu so si privoščili skodelico čaja
in porcijo zelo dobrega domačega
jabolčnega zavitka. V dolino so se
vrnili še pred kosilom in dežjem.
				 JM
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V prostorih bivše pivnice nad hrastniško
tržnico so 14. marca odprli novo trgovino za
kmetijske in vrtnarske artikle. »Takšno trgovino že dolgo čakamo,« smo slišali pripombe
številnih obiskovalcev, »saj je ne premoremo
vse od Trbovelj do Laškega ...«
Največja gneča je bila ob vinotoču,
kjer so obiskovalci preizkušali primorska vina, ki bodo tudi vnaprej na
voljo v trgovini. Z vinom je postregla
Nada Grešak, domačinka, ki bo v
trgovini pomočnica poslovodje in

TRGOVINA ZA KMETIJSTVO IN
VRTNARSTVO V HRASTNIKU

svetovalka. Lastnik in prokurist podjetja Agrolit, Franc Grošelj, iz Litije je
razložil, da se ukvarjajo s proizvodnjo
gnojil, drugi del pa predstavlja veleprodaja in maloprodaja kmetijskih
in vrtnarskih izdelkov. Direktor Urban

Rado Kališnik – mojster
stekla, svetlobe in barv

Grošelj pa je izrazil željo, da krajani
povedo, če v trgovini kaj pogrešajo.
Z veseljem bodo odpravili pomanjkljivosti.
			

Kulturni center v Hrastniku je 27. marca v
galeriji
delavskega
doma odprl razstavo
steklarskih
umetnin,
Rada Kališnika, ki je
svoje življenje posvetil
steklu. V Steklarni Hrastnik je bil zaposlen 40 let,
zdaj pa se vrača v tovarno v popoldanskem
času, kjer združuje svoje
dragocene strokovne
izkušnje z ustvarjanjem
umetniških
skulptur,
obogatenih z barvami,
ki so čudovito ujete v
svetlobi. »Zelo sem vesel, da nam Steklarna
Hrastnik to omogoča,
saj ni veliko delovnih
organizacij, ki bi šle
na roke svojim upoko-

Fanči Moljk

jencem,« je med drugim
dejal Rado v svojem govoru.
Številnim
obiskovalcem
sta najprej spregovorila
podžupana – Soniboj
Knežak iz Hrastnika in
Jože Žnidarič iz Sevnice.
Mnenje o njegovi ustvarjalnosti je podal tudi kipar, slikar, pesnik in grafik
Rado Stopar iz Sevnice.
Tam ima Rado namreč
mnogo prijateljev in na
sevniškem gradu je imel
pred leti svojo prvo razstavo. Dogodek so popestrile
pevke Svoboda Dol.
		
		
		
				
Fanči Moljk

Luzar in Tanšek
blestela na premieri
v Zagorju
6. aprila je bila v Delavskem domu Zagorje slovesna premiera filma Srečen
za umret, trpka komedija
o upokojencu, ki zaživi ob
prihodu v dom starejših.
Udeležili so se je nekateri legendarni igralci in
seveda oba Zasavčana
– Zagorjan Matevž Luzar, režiser in scenarist
ter direktor fotografije Simon Tanšek iz Hrastnika.
Občinstvo ju je nagradilo s
stoječimi ovacijami, saj se
oba ponašata tudi z vesno,
nagrado 15. portoroškega
filmskega festivala za leto
2012.

april 2013

V
obrazložitvi komisije za
Simona Tanška je med
drugim tudi pohvala, da je
bil ob izrisovanju svetlobe
pozoren do zlitja svetlobe.
Vprašali smo ga, kaj to
pomeni. »Z lučmi sem svetil
v bele odbijajoče površine
in šele nato po odboju je
bila svetloba usmerjena na
igralce pred kamero. Tako
jih je osvetljevala mehka,
nekontrastna svetloba,« je
razložil Tanšek.
Zagorska dvorana ima
modern 3D digitalni projektor, kjer se film projicira

z diska in ne s filmskega traku. Zato filma v
Hrastniku zaenkrat še
ne bomo videli. Obema Zasavčanoma pa
čestitamo za presežek v
slovenski filmski produkciji.
		
Fanči Moljk

Simon Tanšek, Fanči Moljk,
Evgen Car in Matevž Luzar
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V veliki dvorani Državnega zbora
je 8. aprila potekal 23. nacionalni
otroški parlament. Udeležilo se ga je
tudi pet delegatov zasavske regije.
„Debata je potekala v štirih sklopih:
medsebojni odnosi, ljubezen in spolnost, samopodoba in prihodnost,“
je povedala njihova spremljevalka
Lavra Izgoršek iz Trbovelj.
Naše barve je zastopala Neža Nap-

Letni koncert
MoPZ Svoboda
Člani Moškega pevskega zbora
(MoPZ) Svoboda Hrastnik so imeli 10.
in 11. aprila 2013 v dvorani delavskega doma letni koncert z gosti. Kot
običajno je potekal v treh delih. Najprej so zapeli nekaj ljudskih, potem je
nastopil ansambel Hinko Krček s prijatelji in Rudi Šantl, tretji del pa je poleg zabavnih priredb in solistke Ag-

Hrastniški folklorniki iz kulturnega
društva Sava so na tekmovanju,
ki je potekalo 23. marca v Cerkljah na Gorenjskem, dosegli izjemen uspeh. Plesalci Save Hrastnik, ki jih vodi koreograf, mentor
in pedagog Milan Glamočanin so
se uvrstili na Evropsko tekmovanje

STAREJŠI ZA
STAREJŠE
Projekt Starejši za starejše za boljšo
kakovost življenja doma, ki deluje v
okviru Društva upokojencev, v Hrastniku izvajamo šesto leto. V projekt
je vključenih več kot 850 občanov,
starejših od 69 let. Med njimi je veliko
bolnih in osamljenih, zato so najbolj
veseli pogovora, samo da jih nekdo
posluša. Poleg druženja nekaterim
prinesemo stvari iz trgovine, lekarne,
jih pospremimo k zdravniku, opravimo manjša gospodinjska dela, beremo, pomagamo urejati različne vrste

Otroški parlament
o odraščanju

ret, devetošolka z Dola
pri Hrastniku: „Odločila
sem se za skupino, ki
je razpravljala o medsebojnih odnosih. Pri
odraščanju
so
zelo
pomembni. Na splošno
pa me je prijetno presenetilo dejstvo,
da se v Sloveniji zelo veliko mladih
ukvarja s prostovoljnim delom, kar
tudi ugodno vpliva na samopodobo

nes Kumlanc vseboval
še humoristični vložek.
Letos so se lotili kolin.
Igralski tim, ki poleg
članov MoPZ vključuje
še zunanje sodelavce,
med katerimi blesti
humoristka Joži Hriberšek, je
že zelo uigran. Koncert so
poživili še harmonikar Boris
Gunzek ter Štefan Kajič in
Dušan Drnovšek s kitaro. Zbor
vodi Mateja Škorja, točke pa
je povezovala Nina Pader.
		

srbske folklore, ki bo potekalo od 17. do 19. maja v Nišu.
Na prireditvi, ki je posvečena
1700. obletnici podpisa Milanskega edikta bo nastopilo
2500 folklornikov iz številnih
evropskih držav.
			
JM

mladostnikov ...“ Za naslednji otroški
parlament so izbrali temo Razmere v
družbi.
			
FM

		

Fanči Moljk
Fotografija: Maja Petan

Uspeh kulturnega
društva Sava

državnih pomoči, vdovskih pokojnin
ipd. Lani je v projektu sodelovalo 20
prostovoljk, vse smo upokojenke, ki
smo skupaj opravile 1706 obiskov, za
kar je bilo porabljenih 3154 prostovoljnih ur.
Na začetku marca smo prostovoljke
med tiste z najmanjšimi pokojninami
razdelile 44 paketov različnih prehrambenih izdelkov in tako zelo razveselile 52 ljudi. Živila, skupaj vredna
nekaj manj kot 1.700 EUR, so bila kupljena z denarjem, ki so ga donirali
delavci Studia Moderna iz Ljubljane.

pripravimo tudi družabno srečanje
s kulturnim programom v hrastniški
knjižnici. Prva letošnja prireditev je
bila posvečena dnevu žena in materinskemu
dnevu.
Udeleženke,
bilo jih je več kot 80, so uživale
ob recitacijah osnovnošolcev in
dveh članov DU , plesu najmlajših
iz bližnjega vrtca, igranju na citre
učenke in učiteljice iz Glasbene šole
Hrastnik, petju moškega pevskega
zbora in še posebej v predstavi humoristke Joce. 		
			
Joži Umek

Vsako leto 2-krat za
svoje
»varovance«

Projekt že štiri leta uspešno poteka tudi na Dolu pri Hrastniku. Karol Šmuc iz dolskega Društva upokojencev je
povedal, da v njihovi sekciji Starejši za starejše trenutno
deluje 14 aktivnih prostovoljk in prostovoljcev. Lansko
leto so obiskali več kot 400 starejših občank in občanov
in tako presegli predvideni načrt obiskov.
JM
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Šiviljsko - predelovalna delavnica
Mladinski center Hrastnik je
9. marca organiziral šiviljskopredelovalno delavnico z
naslovom TI-SHIRT, TI WAU! Na
delavnici so se udeleženci
pod mentorstvom ustvarjalk iz izdelovalnice Anselma
spoznali z delom na overlock
stroju, s šiviljskimi tehnikami za
obdelavo elastičnih materi-

Mladinski center Hrastnik je konec
lanskega leta začel z brezplačnim
trideseturnim začetnim tečajem
nemščine, ki je zaradi izjemnega
odziva mladih potekal v dveh
skupinah. Tečaj sta obe skupini letos marca uspešno zaključili, vsi
udeleženci so prejeli potrdilo o
opravljenem tečaju. Z aprilom pa je
mladinski center mladim ponudil še
brezplačni dvajseturni nadaljevalni

Z aprilom začetek nadaljevalnega tečaja nemščine
tečaj nemščine, ki poteka vsak torek
v prostorih RCR-ja, vodi pa ga germanist Gregor Strniša. Odziv je bil
tudi tokrat nad pričakovanji, saj so
bila vsa prosta mesta takoj zasede-

tor pridobiti potrebno
licenco ter zadostiti
številnim tehničnim pogojem. Dogodki so nekomercialne
narave,
pripravljeni na prostovoljni osnovi.

16. marca se je v Delavskem domu
v Trbovljah odvil prvi Ted X dogodek
v Zasavju. Organizacijsko ekipo dogodka so sestavljali prostovoljci iz
celotnega Zasavja. Rdeča nit je bila
prilagojena vprašanjem, ki so zanimiva za Zasavje in vključujejo trajnostni razvoj, medijsko umetnost in
tehnologijo ter kreativno razmišljanje.
Moto dogodka je bil “življenje po
življenju”.
Za večino prebivalcev rdečih revirjev je že ime TED X Trg Svobode
predstavljalo odklon od dogodkov,
kakršnih smo vajeni v Zasavju. Velike
rdeče črke X so se pred dogodkom
pojavljale v malone vseh revirskih krajih. Toda kaj sploh je Ted dogodek?
Gre za mednarodno uveljavljen
model prireditve, kjer govorci delijo
svoje ideje z obiskovalci. Za vsak
takšen dogodek pa mora organiza-
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alov ter hkrati pridobili
znanje o prekrojitvi starih
oblačil. Iz starih majic, ki
so jih prinesli s seboj, so
na koncu nastali novi
unikatni kosi garderobe,
kot so krila, torbice, hlače in
drugo. Štiriurna delavnica je
bila uspešno izpeljana, zanimanje udeležencev za nadaljevanje pa veliko, zato
bodo v mladinskem centru
tovrstne delavnice še organizirali. 		
		
Mateja Jecl

na, kar kaže na to, da mladi odprtih
rok sprejemajo možnost ponujenih
dodatnih izobraževanj.
				MJ

TED X TRG SVOBODE

V Trbovljah smo lahko prisluhnili
različnim govorcem. Med domačimi
govorci sta bila Maša Jazbec, ki je
govorila o novomedijskem mestu
in Jure Vetršek, ki je predaval o
tehnologiji za trajnostno prihodnost.
Za predstavitev dobrih idej so poskrbeli tudi Bianca Žvorc Morris (o odnosu do planeta in svoji poti), Saša
Kerkoš (o vizulanih poteh čustev),
Nastja in Matjaž Mulej
(hči in oče o dopolnjevanju) ter gost iz
Portugalske,
Tiago
Martins (o igranju in
igrah, ki povezujejo
svetove).

iz Hrastnika, ki vsako leto organizira
tudi istoimenski festival zasavske kulinarike. Dobrim odzivom obiskovalcev, ki so v Trbovlje prispeli iz različnih
krajev Slovenije, je sledilo še povabilo na naslednji Ted dogodek, ki bo
jeseni v Hrastniku.
Več o samem dogodku si lahko
preberete tudi na spletni strani:
www.tedxtrgsvobode.com
		

Marko Funkl

Za popestritev dogajanja je poskrbela
lutkovna
skupina
“Lučka” iz Trbovelj,
med odmorom pa so
obiskovalci prireditve
poizkusili funšterc, ki
ga je pripravila ekipa
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V Hrastniku bo
med 23.
in
26.
majem
znova
zaživel
Festival Rdeči revirji. Letos bo že
enajsta pomlad odkar je Branko
Potočan, plesalec, ustanovitelj in
umetniški vodja festivala, v Hrastniku zagnal večdnevno kulturnoumetniško karavano. In tokrat bo
festival v novih dimenzijah, saj sta
se Hrastniku pridružila tudi Trbovlje
in Zagorje. Rdeči revirji bodo tako

Prihaja festival
Rdeči revirji

Med zadnjim majskim četrtkom
in nedeljo lahko tako v Hrastniku
pričakujemo res živahno odrsko
dogajanje, saj se bodo dogodki
vrstili čez cel dan. Preko trideset
povsem brezplačnih prireditev bo
namenjeno različnim generacijam, okusom in interesom. Festival
bo zajel vse od plesno gledaliških
predstav domačih in tujih izvajalcev, do sodobnega cirkusa, lutkovnih predstav, razstav, instalacij,
uličnih predstav do koncertov in filmov.
Poleg pestrega prepleta lokalnih
in tujih ustvarjalcev med drugim
pričakujemo vrhunsko predstavo
»Štirinajst«
plesnih
ustvarjalcev,
Rosane Hribar in Gregorja Luštka in
plesno gledališko predstavo »Očetje
in sinovi«, Branka Potočana.
Otvoritev Rdečih revirjev bo 17. maja
v Zagorju z velikim dvodnevnim koncertom zasavskih glasbenih skupin
»Krasen džumbus«. Festival pa se
bo zaključil v Trbovljah s prireditvami
med 29. in 31. majem, kjer bo en dan
posebej posvečen romski kulturi.

v celoti upravičili svoje ime. Tudi organizacija je to leto okrepljena, soorganizatorji festivala bodo namreč
mladinski centri Hrastnika, Trbovelj in
Zagorja.

Športna
z v e z a
Hrastnik
v
torek,
23. aprila,
ob 19. uri
v Športni
dvorani Hrastnik organizira že 36. prireditev Večer
športa, glasbe in razvedrila.

Večer
športa

Branko Potočan osvetli dejstvo, da
je »festival tekom let postal stalna
oblika kulturnega sodelovanja in izmenjave lokalnih, slovenskih in tujih
kulturnih projektov in skupin v občini
Hrastnik. Že pred leti je prerasel tudi

KAJ JE
NA VIDIKU?
v mednarodni kulturni dogodek, ki
v dobršni meri prispeva k kulturni
oživitvi in identiteti mesta Hrastnik.
Sedaj pa prinašamo bogato kulturno
dogajanje tudi v sosednji občini.«
In kaj je namen takšnega festivala?
Branko Potočan izpostavi: »Izhodišča
festivala so v spoju tradicionalnih
vrednot in sodobnih vsebin, predstavljanju različnih žanrov in oblik
kulturne produkcije, umetniški pestrosti in uprizoritveni neposrednosti,
ki prinaša oživitev dogajanja na ulici
ter skrbi za približanje umetniških vsebin najširšemu krogu ljudi. Ne gre
pozabiti tudi na izobraževalni vidik
festivala. V povsem sveži obliki bomo
temu sledili tudi letos.«
K sodelovanju na Rdečih revirjih so
še vedno vabljene vse zasavske kulturne organizacije, skupine in posamezniki, ki ustvarjajo na področju
kulture.
		
Davorin Peršič
Fotografija: Simon Tanšek

Podelili bodo priznanja za
najboljše športnike preteklega leta,
priznanja
za tekmovalne dosežke in
pa Bloudkove značke za
večletno delo v društvih.
Prireditev bodo popestrile
plesalke iz plesno-navijaške
skupine Zverinice.

Lanskoletni nagrajenci z županom Miranom Jeričem. In
še zanimivost - najboljša športnica Hrastnika za leto 2011,
Sabina Fazlič (na fotografiji), se poteguje za laskavi naziv
Miss športa Slovenije 2013. (Foto: Branko Klančar)

Vadba v vodi
za dojenčke
Kulturnorekreacijski
center Hrastnik 7. maja
2013 pričenja z vadbo
plavanja za dojenčke
s Fredovim plavalnim
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obročem. Vadba bo
potekala vsak torek
ob 14. uri v hrastniškem
bazenu.
Program
v
Sloveniji že štirinajsto
leto zapored organizira
Plavalna zveza Slovenije, vključenih pa je preko
tisoč otrok in staršev. Več
informacij o vadbi lahko
dobite
na
www.pla-

vanje-dojenckov.com,
prijavite pa se lahko na
solaplavanja-krc@siol.net
ali na tel. 031/236-714.
Še vedno pa je vsak
torek, sredo in petek od
7. do 9. ure bazen odprt
za dopoldansko rekreativno plavanje.
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organizirata proslavo ob slovenskem
prazniku - dnevu
boja proti okupatorju. V kulturnem
programu
bodo
sodelovali
godbeniki steklarske godbe,
oktet Fantje s Katarine in
osnovnošolci z recitacijami.

Dan upora
proti okupatorju
Občina Hrastnik in Zveza
združenj borcev za vrednote NOB v četrtek, 25.
aprila, ob 18. uri v Delavskem domu v Hrastniku

Blagoslov
motorjev

Občinska zveza prijateljev
mladine
(OZPM) Hrastnik že
vrsto let sodeluje v
projektu Zveze prijateljev
mladine
Slovenije “Evropa v
šoli”. 24. aprila bo
v Delavskem domu
Hrastnik
zaključna
regijska
prireditev,
kjer bodo razglasili
najuspešnejše učence
in njihove mentorje. V
maju pa jih bodo peljali tudi na zaključno
državno
prireditev.
Letošnja tema je “Kot
evropski
državljan
pravice in priložnosti

Občina Hrastnik in Prostovoljno gasilsko društvo
Prapretno vabita na
tradicionalno kresovanje, ki bo pri Zadružnem
domu v Prapretnem,

Moto klub Schlossberg v
četrtek, 2. maja, ob 10. uri pred
športno dvorano Dolanka na
Dolu pri Hrastniku prireja tradicionalni blagoslov motorjev. Za
hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Evropa v šoli
imam - kako dobro
jih poznam?” OZPM
Hrastnik kot regijski
koordinator za Zasavje
osnovne in srednje
šole poziva k sodelovanju, jih obvešča o
poteku, zbira dela s
sodelujočih šol (literarna, likovna, raziskovalna, projektna, fotografska, video) in
imenuje komisije za
pregled prispelih del.

Kako prepoznam diskriminacijo?
Je delo pravica ali dolžnost? Kašne
pravice imam kot zaposleni/iskalec
zaposlitve? Kakšne pravice imam
kot pripadnik etnične manjšine? Ali
veš, da je kršitev, če osnovnošolsko
izobraževanje ni brezplačno in obvezno za vse otroke? Ali veš, da kar
tretjina svetovnega prebivalstva
nima dostopa do nujno potrebnih
zdravil? Ali veš, zakaj je Evropa tako
burno reagirala na napovedano pri-
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Kresovanje

Na
ploščadi
pred Delavskim
domom
Hrastnik bo 10. maja
potekala
prireditev “S kulturo
čez hrib”, v organizaciji
Zveze kulturnih društev
(ZKD) Hrastnik in ZKD Trbovlje. Obeta se pester
kulturni program, predstavila se bodo nekatera kulturna društva iz
Trbovelj.
Organizatorji
načrtujejo, da bo pri-

Zažig kresa bo predvidoma ob 20.30.

S kulturo čez hrib

Tradicionalno 14. odprto
prvenstvo Zasavja v mini
rokometu (Handball cup
Zasavje 2013) bo potekalo v
soboto, 25. maja, z začetkom
ob 11. uri. Igralo se bo v
športnih dvoranah Dolanka
na Dolu pri Hrastniku in v
športni dvorani v Radečah.
Tudi tokrat je slogan prvenstva “Rokometna žoga je naša

vatizacijo vodnih virov?
Pridruži se interaktivni delavnici
‘’Pravice ali prav(lj)ice’’ o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah z
malo teorije, veliko prakse in še več
prostora za vsa vprašanja in ideje.
Delavnico bodo vodili trenerji z bogatimi izkušnjami v uradu Varuha
človekovih pravic, Združenih narodih
in Evropski Uniji.
Delavnico bosta izvedla Ekvilib
Inštitut in klub ActRight v sodelo-

v torek, 30. aprila, s
pričetkom ob 18.30. V
kulturnem
programu
bo sodelovala Rudarska godba Hrastnik, za
zabavo pa bo poskrbel
ansambel Fantje izpod
Lisce.

reditev postala tradicionalna,
namenjena
pa
je
predstavitev
hrastniških društev v Trbovljah in trboveljskih
društev v Hrastniku. Lani
je bila prireditev prvič
v Trbovljah – “čez hrib”
so potovala kulturna
društva iz Hrastnika.

Zasavje Cup
2013
droga”. Med turnirjem in po
njem bo zabava za fante in
dekleta, pomerili se bodo v
moči meta na gol, spretnosti
in še čem.

Delavnica: PRAVICE
ALI PRAV(LJ)ICE
vanju z Mladinskim centrom Hrastnik.
Potekala bo v petek, 26.4.2013, ob
17.00 v prostorih RCR v Hrastniku.
Delavnica je brezplačna, prijave zbiramo na info@mch.si ali 040-466-409.
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TURNO SMUČANJE
Ker Slovenci radi smučamo in ker je bila
letošnja zima še posebej bogata s snegom,
smo se v tokratni številki odločili, da predstavimo turno smučanje. Z zadostno mero
znanja in primerno opremo se ga lahko loti
skoraj vsak rekreativni smučar.
Turno lahko smučamo pravzaprav
na vsaki gori, ki ima zadostno količino
snega. V Zasavju so priljubljene predvsem Čemšeniška planina, Kum in
Mrzlica. Ampak najlepše je seveda smučati v alpskem svetu. Turni
smuk pomeni, da se povzpnemo
na določen vrh, greben ali sedlo,
nato pa se nazaj v dolino spustimo s smučmi. Za težavnost spusta
se je uveljavila posebna lestvica
s številkami od 1 do 7. Ocena 1 na
primer pomeni pobočje majhnega
naklona brez prepadov. Pri oceni
3 pa se začne pravo alpinistično
smučanje, ki je bolj nevarno in poteka po vse bolj strmem in prepadnem
terenu.

Bistvo turnega smučanja
največkrat sploh ni v
tehnični
zahtevnosti
smučanja, temveč v
Člani PD Hrastnik na enem izmed
doživetju pristne narave
najlepših evropskih turnih smukov;
v nepopisno lepem in
Haute Route (Francija, Švica).
mogočnem visokogorskem ambientu. Najlepši
turni smuk na svetu
bih razmer Haute Route zaključi
poteka pod najvišjimi vrhovi Alp, t. i.
predčasno. Ker so stroški potovanja
Haute Route (Visoka pot). Začne se v
dokaj visoki, saj na osebo vse skupaj
francoskem Chamonyju pod Mount
šteje približno 600 evrov, bi bil priokus
Blancom in konča v švicarskem
o neuspeli turi še toliko bolj grenak.
Zermattu pod znamenitim MatA fantom je uspelo. Po šestih dneh
terhornom. Lansko leto so Haute
smučanja po deželi neskončnih
Route presmučali nekateri naši člani
ledenikov in mogočnih vrhov so vsi
Planinskega društva Hrastnik: Uroš
srečno in brez težav prišli do cilja.
Rigler, Andrej Rigler,
Vojko je ocenil, da so na poti narAleš Kupec in Vojko
edili okoli 7500 višinskih metrov vzpoZupančič.
Predsedna in približno 9000 metrov spusta.
nik društva, Vojko
Prenočevali so v planinskih kočah,
Zupančič, je povedal,
ki poleg prenočišča nudijo tudi toda se za turo niso
ple obroke. »Ob uspešnem zaključku
posebej
kondicijsko
ture, kot je Haute Route, so občutki
pripravljali, so pa dores neverjetni,« je navdušeno povbro naštudirali potek
edal Vojko. Morebitne občane, ki bi
smeri in čakali na
se želeli ukvarjati s turno smuko, pa
ugodno
vremensko
toplo vabi v Planinsko društvo Hrastnapoved.
Statistični
nik, kjer vas bodo z veseljem sprejeli
podatki
namreč
in vpeljali v svet turnega smučanja.
pravijo, da
Fantje imajo v načrtu že nove izzive
polovica
na smučeh in morda se jim na nasmučarjev
slednji turi pridružite tudi vi.
zaradi
sla-

Vzpon v veliki strmini poteka s smučmi
pripetimi na nahrbtnik.
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Seveda pa ne bo šlo brez
turnosmučarske opreme, ki se razlikuje od tiste za alpsko smučanje.
Smuči so nekoliko krajše, širše in
mehkejše od klasičnih alpskih, kar
služi lažji vodljivosti v različnih snežnih
razmerah.
Vezi omogočajo dvigovanje pete,
tako je gibanje navzgor podobno
hoji. Pred spustom petni del spet
pritrdimo, da je vez med smučanjem
toga.
Čevlji so podobni alpskim, le da imajo gumijast podplat in gibljiv del na
gležnju, ki ga pri spustu blokiramo.
Kože so pripomoček, ki ga med
vzponom prilepimo na drsno ploskev smuči. Omogoča drsenje smuči
samo naprej in onemogoča zdrs
nazaj.
Srenači so pripomočki za hojo po
zaledenelem, strmem terenu. So
nekakšne dereze za smuči, ki jih pritrdimo na vezi. Pri vsakem koraku se
zapičijo v sneg in preprečujejo zdrs.
Smučarske palice so lahko alpske.
Najmanj primerne pa so pohodniške
(zložljive), saj velikokrat niso kos velikim obremenitvam, ki jih izvajamo
med smučanjem.
Plazovna oprema je prav tako obvezen del opreme. Sestavljajo jo
zložljiva lopata, plazovna sonda
(zložljiva palica, dolga približno dva
metra, s katero prebadamo snežno
odejo in iščemo zasutega pod snegom) in plazovna žolna. Žolna je
posebna napravica, ki oddaja signal
in s tem našo lokacijo. Prav tako ima
funkcijo sprejemanja signala drugih
žoln, tako da z njeno pomočjo najdemo zasutega veliko prej, kot če je

nimamo.
Z razvojem tehnologije so na trg prišli
še nekateri drugi pripomočki, kot je
posebna cevka za dihanje pod snegom in nahrbtnik, ki ima vgrajeno
zračno blazino. Sprožimo jo v primeru plazu, blazina pa nas obdrži na
površju ter zaščiti vrat in glavo pred
morebitnimi poškodbami. Edina slabost teh pripomočkov je cena, ki je
precej visoka.
Poleg naštete opreme je v visokogorju obvezna tudi ostala potrebna
alpinistična oprema.
Na začetku je najbolje kupiti rabljeno
opremo, ki je cenejša. Prednost pred
alpskim smučanjem je predvsem ta,
da za turno smuko ne potrebujemo
dragih smučarskih kart.
Na turnem smuku nas poleg vseh

prednosti čaka tudi kup nevarnosti.
Največja nevarnost v gorah so pozimi snežni plazovi. Plaz se lahko sproži
spontano, velikokrat pa ga sprožijo
prav smučarji. Zelo nevarni so vremenski preobrati, zdrsi v prepade
itd. Nezadostno znanje in precenjevanje lastnih sposobnosti je v gorah
zelo nevarno in neodgovorno. Zato
se moramo takšnega športa lotiti
zares sistematično in celostno. To je
edini način, da bomo morebitne nevarnosti preprečili, še preden se dejansko zgodijo.

Sebastjan Leskovšek,
fotografije: PD Hrastnik

Priprave na spust.

ŠPORT
Miha Halzer- državni prvak
Hrastničan Miha Halzer je 23. marca v Ajdovščini zmagal na tekmi za
državno prvenstvo v gorskem kolesarjenju – tekmovanju v krosu na izpadanje (XC eliminator). »Proga je
bila najboljša, kar sem jih vozil doslej. Le štartno ravnino bi moral malo
skrajšati in ciljno podaljšati, da bi se
lahko bolj razvil v šprint,« je bil nad
traso, ki je vodila skozi gozdiček in po
kolovozu v strmi spust, navdušen lanski svetovni podprvak.
Halzer je kvalifikacije dobil z osmimi
sekundami
naskoka
Lanska
dobrodelna
dražba pred članskim
prvakom v olimpijskem krosu, Urbanom Ferenčakom. V velikem finalu članov pa se je pomeril z Rokom
Korošcem, Urbanom Ferenčakom in
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Matjažem Budinom. Na sezono je
dobro pripravljen: »Deset dni pred
tekmo sem prebolel bronhitis, a kljub
temu nisem imel težav. Treniral sem
na Kanarskih otokih, na Primorskem,
skupaj količinsko precej več kot
lani, tako da je moja osnovna
pripravljenost letos na višjem
nivoju. 6. aprila bom nastopal
na domačem terenu z močno
mednarodno konkurenco Avstrijca Daniela Federspiela, maja
pa bo že prva dirka svetovnega
pokala.«

terem se zaradi padca v prvem zavoju ni uvrstil v finale. Odrezal se je
tudi Kristjan Sladič, član KD Hrastnik,
ki je v svoji kategoriji U13 zasedel 3.
mesto.
			
Fanči Moljk

Miha Halzer, član moštva EnergijaTeam Domžale, se je z zmago
odkupil za lansko prvo državno
prvenstvo v tej disciplini, na ka-
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Denis Šketako, ambasador
tekmovanja Tristar
Denis Šketato iz Hrastnika je
januarja postal ambasador
mednarodnega tekmovanja
Tristar v triatlonu. Izvolitev za
ambasadorja TriStarja mu
prinaša vrsto ugodnosti na
tekmovalnem področju, saj
je doslej vsa tekmovanja financiral iz svojih prihrankov.
Ambasadorji pa se tristarovih
tekmovanj lahko udeležujejo
brezplačno. Denis je bil z imenovanjem seveda zelo zadovoljen: »Vodilo me je tudi
to, da bi se na teh svetovnih
tekmovanjih slišalo ime Sovenije. Že ob prvem krogu so
na primer napisali, da se je
prijavilo veliko kandidatov iz
mnogo držav – od Brazilije do
Slovenije ...«
V drugem krogu jih je od
dvajsetih izbrancev ostalo
le še deset in vsak je moral
posneti predstavitveni film o
sebi kot športniku. Izbor je bil
odvisen od všečkanja filma
na družbenem omrežju Fa-

cebook.
Poleg tega pa je
bilo
potrebno
s svojo osebnostjo prepričati
petčlansko komisijo, kako
bo širši publiki približal vizijo
TriStarja – to je zabava, varstvo okolja in družbena odgovornost.
TriStar je ena od treh
največjih organizacij tekmovanj v triatlonu na svetu. Tekmovalci morajo premagati
111 kilometrov, od tega en
kilometer plavanja, sto kilometrov kolesarjenja in deset
kilometrov teka. Organizatorjem je v interesu, da se
lahko tekmovalec v kratkem času večkrat udeleži
tekem, ker je telo zaradi
krajših razdalj manj izčrpano
kot pri klasičnem tekmovanju
Ironman, ki šteje 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja
in 42,2 km teka. Šketako je
naziv Ironman – jekleni mož –
kot prvi Zasavčan osvojil leta
2011 v Celovcu.
		
		
Fanči Moljk

Mladi Hrastniški strelci
nepremagljivi
Pionirska ekipa Strelskega društva
Rudnik Hrastnik, ki jo sestavljajo
Matic Sapor, Matic Rot in Aleks
Pavlič, je 17. marca na zadnjem turnirju Pokala prijateljstva – državne pionirske lige v
Črenšovcih še šestič v tej sezoni
zmagala. Posamezno sta osvojila
bron pionir Matic Sapor, ki je sicer
zmagal v skupnem seštevku, in
kadetinja Mateja Napret, ki je bila
tretja v skupnem seštevku.

Pionirska ekipa je tako v tej sezoni
zmagala na prav vseh tekmah za
Pokal prijateljstva v streljanju s serijsko
zračno puško in tako tudi v skupnem
seštevku osvojila prvo mesto. Strelci
SD Rudnik Hrastnik so se odlično
odrezali tudi v posamezni razvrstitvi
skupnega seštevka. Najboljša sta bila
Matic Sapor z osvojenim 1. mestom
in Matic Rot z 2. mestom. Aleks Pavlič
je osvojil skupno 7. mesto, Valerija
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Tišler pa 20. mesto.
Hrastniški strelci so uspešno nastopali tudi v državni ligi za kadete in
mladince za Pokal Slovenije. Kadetinja Mateja Napret, sicer tudi članica
slovenske kadetske reprezentance,
je osvojila skupno 3. mesto, mladinka
Eva Pavčnik 9. mesto in kadet Patrik
Gnus 20. mesto.

Članska ekipa Rudnika, ki nastopa v
II. državni ligi – vzhod, se je po zadnjem krogu rednega dela povzpela
na odlično 2. mesto. Hrastničani se
bodo zdaj v kvalifikacijah potegovali
za vstop v I.B državno ligo.
Jani Medvešek
Fotografija: SD Rudnik Hrastnik
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Hrastničani nastopili med
svetovno karateistično elito
V dvorani Tri lilije v Laškem je 16. in 17.
marca potekal svetovni pokal v karateju. Udeležba na tekmi svetovnega pokala je bila izjemna, zvrstilo
se je več kot 400 tekmovalcev iz 38
držav, ki so tekmovali v 12 kategorijah. Svetovnega pokala Karate 1
World Cup Thermana Slovenija – v
dveh dneh si ga je ogledalo več kot
3500 ljudi – sta se udeležila tudi člana
Karate kluba Hrastnik.

Aleš Gruden
Pižmoht je
napredoval
dva kroga,
v tretjem pa
je zaradi kazenskih
točk izgubil proti
Reprezentantu iz
Italije. Simon Kumlanc pa je v drugem krogu izgubil
proti Hrvatu. Na
svetovnem pokalu je nastopila tudi Hrastničanka Sabina Fazlić, ki nastopa za karate klub
Dinamik Celje. Osvojila je 7. mesto v
športnih bojih za članice.

			
JM
Fotografija: Karate klub Hrastnik

Kauzer in Peterlin trenirala
blizu Dubaja

Po navadi so odšli naši najboljši slove nski slalomisti na divjih vodah pozimi trenirat v Avstralijo na olimpijsko
progo v Penrith, letos pa so se na
novo sezono pripravljali v Združenih
arabskih emiratih. V Al Ainu, 130 kilometrov od Dubaja, sta od 14. januarja do 8. februarja trenirala tudi člana
BD Steklarna Hrastnik, Peter Kauzer
ml. in Janoš Peterlin.
Izmed Slovencev so prvi novo progo
preizkusili Peter Kauzer ml., dvakratni

svetovni prvak,
Janoš
Peterlin
in kanuist Luka
Božič, ki je na
trening pripotoval prvič brez trenerja, Saše Taljata:
»Zdaj treniram s
Kauzerjem in Peterlinom in delam
precej drugačne
treninge kot prej.
Poskušam
se
prilagajati njima,
poleg tega pa
čim bolj slediti
programu, ki mi ga je napisal Dejan
Testen.«

Nad novo progo je navdušen tudi
Peter Kauzer ml.: »Drugače je kot v
Avstraliji, saj tam voda ni tako hitra
in divja, tako da ni tako velikega
preskoka z mirne na divjo vodo. Tukaj pa je cela proga zelo dolga in
zahtevna ... Ko veslaš, se zdi, da ni
konca ovinkov na tej progi. Predvidevam, da bo to postala priljubljena destinacija za številne Evropej-

ce.«

Trojica Slovencev ter lanskoletni
zmagovalec skupnega seštevka
svetovnega pokala, Francoz Etienne
Daille, so si privoščili tudi nočni trening pod reflektorji, ki se za našega
Petra ni najbolje končal. V spodnjem delu proge je namreč s čolnom
nesrečno zadel ob skalo ter ga resno poškodoval. Svoj čoln je moral
začasno zamenjati za testnega, svojega pa dobro zakrpati.
Tudi Janoš, Petrov klubski in
reprezentančni kolega, je pohvalil
pogoje treninga v tem vodnem
parku: »Proga je zelo dobra, saj je izredno dolga. Ima sicer veliko mest z
ostrimi kamni, zato je treba kar paziti.
Verjetno je to trenutno ena izmed
najboljših prog na svetu ...«
Bolj privlačna je tudi manjša časovna
razlika, predvsem pa precej nižji
stroški v primerjavi z deželo na spodnji polobli.
Fanči Moljk
Fotografija: Nina Jelenc

Uspehi mladih igralcev NTK Hrastnik
Mladi igralci Namiznoteniškega kluba (NTK) Hrastnik so to leto znova
dosegli številne zavidljive uspehe in
se uspešno vračajo na pota stare
slave kluba z dolgoletno tradicijo, ki
je v svoji zgodovini vzgojil že ogromno vrhunskih igralcev. Najbolj perspektivna sta kadetska reprezentanta
Darko Jorgić in Tamara Pavčnik.
Kadetska ekipa NTK Hrastnik, ki jo
sestavljajo Darko Jorgić, Natan
Urh, in Erik Drnovšek, je na ekipnem
državnem prvenstvu konec februarja v Novem mestu dosegla 4. mesto.
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Mladinci, tekmovali so Darko Jorgič,
Luka Selan, Aljaž Klenovšek in Natan
Urh, pa so dva tedna prej na Ravnah
na Koroškem zasedli 8. mesto.
Aktualni kadetski državni prvak
Darko Jorgić, ki zaseda 7. mesto na
evropski lestvici kadetov, je imel v tej
sezoni nekaj izjemnih uspehov. Novembra je pod vodstvom selektorja
Jožeta Urha na odprtem prvenstvu
Slovaške z Erikom Paulinom zmagal
v dvojicah in zasedel 3. mesto med
posamezniki. Aktualna državna prvakinja Tamara Pavčnik pa se je v

dvojicah uvrstila v četrtfinale. Na
mednarodnem prvenstvu Bahraina
je bil Jorgić drugi, konec maja pa ga
čaka nova tekma za evropsko kadetsko reprezentanco.
Članska ekipa NTK Hrastnik v 2.
slovenski namiznoteniški ligi zaseda
6. mesto, vendar je treba ob tem
poudariti, da so v drugem delu tekmovanja dali možnost igranja predvsem mlajšim igralcem.
		
		
Jani Medvešek
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Kegljači Sineta odlični v
najmočnejši državni ligi
Kegljaški klub Sinet Hrastnik je 24. marca v zadnjem 18. krogu I.A državne
lige v kegljanju v nabito polnem
kegljišču na Logu z rezultatom 6 : 2
premagal neposredne konkurente
Ljubelj iz Tržiča. Sinet je tako zasedel
4. mesto v najmočnejši slovenski ligi
v kegljanju. Za ekipo so nastopali:
trener Jože Drame, kapetan Vojko Šeško, Iztok Logar, Gregor Skalicky, Zlatko Drame, Ivan Serec, Karli
Medved, Matej Hribar, Bogdan Hribar, Miran Jazbinšek, Slavko Zorman in
Aleksander Šparemblek.

postal državni prvak
v sprintu (4. mesto),
in Iztok Logar (5.
mesto).

Pravico do nastopa na državnem

prvenstvu so si na letošnjem posameznem posavsko-zasavskem tekmovanju priigrali: Vojko Šeško s 1.
mestom, Aleksander Šparemblek z
2. mestom, Gregor Skalicky, ki je že

Hrastniški košarkaši
zaključili sezono

pokazati še kaj več.’’

Članska ekipa košarkarskega kluba
(KK) Hrastnik je 13. aprila odigrala
zadnjo tekmo sezone 2. SKL. Na
domačem parketu športne dvorane
na Logu v Hrastniku so se pomerili
z ekipo iz Portoroža, ki je po tej sezoni zasluženo napredovala v prvo
slovensko košarkarsko ligo. Hrastniški
igralci so v tej tekmi, ki so jo izgubili
z dvajsetimi točkami razlike 59:79,
po mnenju domačega trenerja
Vladimirja Rizmana igrali v krču in
za dobro predstavo ni bilo zadostne
sproščenosti. Kljub temu moramo igralcem čestitati za trud ter borbenost
na vseh tekmah.
V letošnji sezoni so hrastniški košarkaši
vknjižili 12 zmag ter 12 porazov, kar jih
uvršča na končno 8. mesto na lestvici 2. SKL. Za klub, katerega obstoj
je pred začetkom sezone 2012 / 2013
‘’visel v zraku’’, kot radi rečemo, je
to vsekakor zadovoljiv uspeh. Trener
Vladimir Rizman: ‘’Kljub porazu na
zadnji tekmi sezone sem gledano
celotno sezono zadovoljen, predvsem s predstavami v drugem delu
tekmovanja. Hrastnik ima mlado, a
kvalitetno ekipo, za katero upamo,
da bo v prihodnosti imela priložnost

Vodenje športnega kluba v današnjih časih ni
enostavno. Primanjkuje
sponzorskega denarja,
zaostrijo in spremenijo
se pravila krovne zveze,
nastane vrzel v igralskih vrstah, ko se sestavi
ekipa, se mora ujeti še
trenerjem... Izzivov je
več kot dovolj. Toda
košarkarski entuziasti se
nikdar ne vdajo. Košarka
se v Hrastniku resneje igra
vse od leta 1950 in zapreti
vrata tako dolgi tradiciji preprosto
ni prišlo v poštev. V Hrastniku so dolgoletni ljubitelji košarke pred očmi
imeli predvsem otroke in mladino, ki
jih je še potrebno usmerjati v prave
tokove življenja in ki potrebujejo čim
več možnosti za dober razvoj. Šport,
še posebej pa košarko, so od nekdaj videli kot idealno priložnost za
realizacijo svoje vizije. Z zanosom,
voljo, upanjem ter predvsem močno
ljubeznijo do košarke jim je uspelo,
da je KK Hrastnik odprl vrata tudi v
sezoni 2012/2013.
Da na mladih svet stoji, je star slov-

Ekipi je po lanskoletnem
uspelem
nastopu na evropskem prvenstvu v
Banja Luki, kjer je
zasedla 9. mesto
med 23 ekipami
iz 14 držav, uspelo
ponoviti uspeh in
si pridobiti pravico
nastopa tudi letos.
Udeležili pa se bodo tudi evropskega prvenstva v NBC pokalu, ki bo
letos potekalo oktobra v nemškem
Augsburgu. 			
				JM

enski rek in po njem so se ravnali tudi
košarkaši. Uspeli so pripeljati novo,
mlado moč, voljno prostovoljnega
dela. Vodenje hrastniške košarke
je ob pomoči nekaj starejših prevzel Uroš Godicelj, ne dolgo nazaj
hrastniški košarkar in trener mlajših selekcij: ‘’Program kluba ni enoleten,
njegovi sadovi se bodo pokazali
čez malo daljše časovno obdobje.
Pomembno je, da smo znali dobro
zaorati osnovno košarkarsko brazdo, čas bo pa pokazal, kakšna bo
žetev.’’
		
Mojca Lavrič,
		
KK Hrastnik

Tek za Ruth Podgornik Reš
Prvi vikend v marcu je po sprehajalni
poti okrog Bleda potekal humanitarni tek društva Vztrajaj – Never give
up, ki je bil letos posvečen spominu
na nedavno preminulo vrtnarko,
predavateljico, pisateljico strokovnih
knjig in svetovno znano športnico
Ruth Podgornik Reš. Prireditve z na-
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slovom Ruth in tek se je udeležila tudi
ekipa zasavskih oziroma hrastniških
občudovalk legendarne Ruth in tako
počastila njen spomin.
V Hrastniku smo jo imeli za svojo,
ker nas je obiskovala že vrsto let in
nesebično predajala svoje drago-

cene izkušnje s področja vrtnarjenja
in urejanja cvetja. Zelo je cenila tudi
našo vrtnarko Damjano Napret, s
katero sta bili tesni sodelavki in prijateljici.
			

Fanči Moljk
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Dolskim rokometašem se obeta
boljša uvrstitev kot lansko leto, ko so
končali na šestem mestu in v celotni
sezoni zbrali 23 točk. Letos jih imajo
po 19-ih krogih 28 in trdno držijo tretje
mesto na razpredelnici.
»Fantje so leto dni starejši, izkušnejši.
Naredili so korak naprej. Zelo se nam
pozna tudi vrnitev Gregorja Klepeja,
ki z Mitjo Lesjakom skrbi za sredino
obrambe,« je razloge za napredek
pojasnil trener Robert Šafarič.
V igralskem kadru so večinoma

Nočni rokometni turnir
na Dolu
RK Dol TKI Hrastnik je konec lanskega
leta organiziral dvodnevni turnir ob
50-letnici igranja rokometa na Dolu.
Dogodek je sovpadal s 30. obletnico
ustanovitve rokometnega kluba na
Dolu, kar so počastili s trideseturnim
igranjem tekem v dvorani Dolanka.
Pomerile so se vse selekcije, igrali pa
sta tudi ekipi Celja Pivovarne Laško
in ženske mladinske reprezentance.
»Smo si rekli – ker je 30 let od ustanovitve kluba, bomo igrali neprekinjeno
30 ur. Tega ni v naših krajih v Sloveniji
do sedaj storil še nihče,« je pojasnil
Rok Petrič, predsednik rokometnega

“

Prva liga na dosegu
dolskih rokometašev
mladi fantje, vzgojeni v rokometni
šoli na Dolu. Med izkušnejšimi »tujci«
v moštvu sta Celjana Mitja Lesjak
in Zlatan Bratanović ter nekdanji
reprezentant iz Trbovelj Rok Tržan,
ki pa je v zimskem premoru klub zapustil.
Največjo okrepitev so Dolani verjetno dobili ob vnovični vrnitvi Gregorja
Klepeja v matični klub. Poleg tega,
da je nepogrešljiv v obrambi, igra
zelo učinkovito tudi v napadu in je s
129-imi goli trenutno osmi strelec lige.
Dolani so v realnem položaju, da jim
uspe napredovati na drugo mestu,
ki še pelje v prvo rokometno ligo.

kluba Dol TKI Hrastnik.
Vsa organizacija turnirja je potekala prostovoljno. »Na dan turnirja je
pomagalo od 50 do 60 delavcev,« je
povedal Petrič. »Zelo smo zadovoljni
z organiziranim. Tudi obisk
gledalcev je bil zelo dober.«
Program je povezoval
starosta nacionalne televizije Ivo Milovanovič. Rezultati so bili drugotnega
pomena, bolj pomembno je bilo druženje in
ponovno srečanje igralcev. Navdušenje so
pokazali tudi gledalci,

»Kolikor sem govoril s fanti, je tole prvi nočni turnir v
bivši Jugoslaviji. S katerim koli sem govoril, vsak je bil
zelo zadovoljen.«
Dejan Milinovič, nekdanji igralec RK Dol
»Organizacija je bila na visokem nivoju in bila je
odlična priložnost za srečanje nekdanjih soigralcev,
s katerimi se preredko videvamo. Komaj čakam
naslednji podoben turnir!«
Dejan Selak, nekdanji igralec in kapetan RK Dol

Po uspešno izpeljanem jesenskem
delu tekmovalne sezone se za nogometni klub aprila začenja spomladanski del tekmovanj, zato vabijo
k vpisu. V klub se lahko včlanijo vsi
otroci med petim in štirinajstim letom, vpis pa poteka tekom celega
šolskega leta. Trenutno je v klubu
registriranih preko štirideset igralcev v selekcijah U-6, U-8, U-10 in
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»Do konca sezone igramo še trikrat.
Če naslednje tekme zmagamo,
[drugouvrščeni] Slovan pa kiksne,
potem smo skupaj. Zato bo odločilni
medsebojni dvoboj v zadnjem
krogu, ko se bomo udarili na Dolu,«
pravi Šafarič in dodaja: »Želimo si, da
nam uspe. Fantje si to želijo in naredili
bomo vse, da to uresničimo.« Jesensko tekmo na gostovanju pri Slovanu
so Dolani izgubili za šest golov.
Do konca sezone ostaneta še dve
domači tekmi. Prihodnja bo 20.
aprila proti Kočevju in poslednja 11.
maja, že omenjena proti Slovanu.
Dol TKI Hrastnik sicer še ni igral v elitni
slovenski ligi in za ta podvig bodo
fantje potrebovali glasno podporo
navijačev s tribun.
		
Nejc Lekočevič

ki so oba dneva množično napolnili
Dolanko. Seveda najbolj na tekmi
Celja, ko je dvorana pokala po šivih.
		
Nejc Lekočevič

»Takšen dogodek je zelo dobra ideja. Lepo se je bilo
ponovno srečati s prijatelji. Zelo mi je bilo všeč.«
Marko Cvetko, nekdanji igralec RK Dol
»Igrati ponoči je nekaj novega zame! Edina škoda
je, da je manjkalo nekaj veteranskih ekip, ki so po
navadi vedno zraven. Drugače pa super!«
Sibila Roth, igralka veteranskega kluba ŽRK Zamet

“

Igralci rokometnega kluba Dol TKI
Hrastnik v letošnji sezoni kažejo
odlične predstave. Tri kroge pred
koncem 1. B državne rokometne lige
so na tretjem mestu, in sicer pet točk
za mestom, ki vodi v prvo ligo.

Nogometni klub Hrastnik vpisuje nove člane

U-12, izmed vseh selekcij
pa so najbolje uvrščeni
igralci U-10, ki so v svoji
skupini pred pričetkom spomladanskega dela na prvem mestu. Nogometni klub Hrastnik je včlanjen
v Medobčinsko nogometno zvezo
Celje, kjer mladi igralci tudi tekmujejo svoja ligaška tekmovanja.
Več informacij o vpisu lahko do-

bite na nkhrastnik@gmail.com ali
070/718-466, mlade tekmovalce pa
lahko pridete spodbujat že 20. in 21.
aprila na domače igrišče v Hrastniku.
				MJ
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ROM POM PON
2. februarja je na Dolu pri Hrastniku
potekalo tradicionalno mednarodno cheerleading in cheer dance tekmovanje Rom Pom Pon 2013. Plesnonavijaškega tekmovanja, ki ga je
že sedmo leto zapored pripravilo
Športno kulturno društvo Feniks (ŠKD
Feniks), se je udeležilo preko 400 tekmovalcev iz 18 različnih društev iz
Slovenije, Italije in s Hrvaške.

tekmovanje v vrtenju piruet in meta
v višino, za konec pa se je z daljšim
nastopom predstavila še cheerleading in cheer plesna reprezentanca
Slovenije.
Ves čas tekmovanja so za najmlajše
obiskovalce potekale ustvarjalne
delavnice, za pravo vzdušje v dvorani pa so poskrbeli obiskovalci, ki
so dolsko dvorano zapolnili do zadnjega kotička. Pri zahtevni organizaciji tekmovanja je sodelovalo kar
70 prostovoljcev.

Pri cheerleadingu gre predvsem
za navijanje s koreografijami, ki
vključujejo dvige, piramide, akrobatiko, mete in skoke, cheer ples pa
vključuje več plesnih elementov. Celodnevni tekmovalni del je dopolnilo

Intervju: Anton Pust – Antek

			Mateja Jecl
Fotografija: Tilen Sotler

Copatarji, ki to niso

KLEPET

Anton Pust – Antek je večletni predsednik enega redkih
društev v Sloveniji. Že več kot pol stoletja si rečejo dolski
copatarji in ponosni so na svoj naziv. Njihov predsednik se
s copatarskimi prijatelji pozdravlja s Potrp!, delo v društvu
pa sprejema in opravlja z vso resnostjo, čeprav se marsikdo hudomušno namuzne ob omembi društva. Na intervju
je prinesel čokoladno darilce z logotipom društva – znak,
da copatarji niso šala in da mislijo še kako resno.

Kdo je copatar?
Copatar je praktično lahko vsak. No,
kar vsakega tudi ne vzamemo, to je
res. Da bi dobili koga, ki bi povzročal
probleme v društvu, ne dovolimo.
Struktura sama je pa pestra – imamo
vse od kmetov do profesorjev telovadbe. Vse sorte poklicev imamo,
še poslanca! Kandidat mora seveda
najprej pokazati interes za članstvo,
pa oženjen naj bi bil … Včasih je bil
to strikten pogoj, zdaj pa, z ozirom da
gre družba naprej, tudi spregledamo, če je nekdo na koruzi.
Vam je poznana zgodovina dolskega društva copatarjev?
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Seveda. To tudi vprašamo vse
nove člane v društvu. Morajo
vedeti malo o zgodovini.
Ustanovljeno je bilo leta 1957.
Dobila se je partija starejših
ljudi v gostilni, bilo je ravno na
dan mučenikov in so začeli
malo kritizirati, kako hudo se
moškim dogaja. Ker je bil ravno dan mučenikov, so sklenili,
da bo to kar njihov dan. Niso
si mogli ravno reči mučeniki,
pa so rekli, da bodo raje copatarji. Tako je bilo 10. marca
1957 v gostišču Kozole na Breznem
ustanovljeno društvo copatarjev.
Kdo pa je bil med ustanovitelji?
Živečih skoraj ni več. Samo eden je
še. To je Kavzarjev Janko, ki je pred
kratkim dobil tudi naziv častnega
člana kot edini še živeči ustanovitelj.
Ostalih takrat navzočih pa ni več –
Kozoletov Drago, Dolančev Tone,
Kaštelov Francelj …
Sprejem novih članov pa poteka
izključno po osebnem priporočilu,
nepoznanih ne sprejmete?

Seveda. Marsikdo misli, da lahko
kar pride. Tudi jaz sem tako mislil, ko
smo nekoč sedeli v gostilni in rekel
nekomu, naj me kar vpiše. Pa so mi
rekli: »Najprej boš pripravnik. Če boš
v redu, potem pa lahko prideš.« Pa
mislim, da je prav tako. Ker mogoče
tudi kdo preveč pričakuje od nas
ali pa obratno. V času pripravništva
se pa že spoznamo. Mačka v žaklju
nočemo kupiti.
Pravite, da nove člane krstite. Kako
poteka krst?
Običajno ga izvedemo na občnem
zboru, kjer žene ni zraven. Takrat smo
sami, malo lahko tarnamo, rečemo
tudi kakšno tako, ki ni najbolj primerna, ker vse tudi nimajo rade, da
kaj ‘pošimfamo’. Edina ženska, ki je
zraven, je botra. Ona tudi sodeluje pri
krstu. Pomaga pri izpraševanju, vedeti morajo, recimo, kakšen prapor
imamo, poznati morajo himno, kaj
je na drugi strani praporja … Vmes
pade tudi kakšno vprašanje o blondinkah, malo za hec, malo zares, kaj
dvoumnega. Med člani, ki so vsaj
pet let v društvu, si zberejo botra, ki
jim lahko tudi pomaga pri vprašanjih.
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Vsako vprašanje, na
katerega ne vedo
odgovora, pa se da
vedno odkupiti pri
našem
blagajniku.
Botra pa ima posebne
odpustke in krščenci
jih dobijo tudi po riti
s kuhalnico. Potem
dobijo izkaznico z informacijami o društvu
in našim pozdravom –
Potrp!

Ja, naj se opogumijo
in pridejo pogledat,
pa bodo videli, kako
se imamo. Zadnji, ki je
prišel v našo družbo, je
bil zelo navdušen. Res
je.
Kako pa sodelujete z
ženami?

Kdo je botra copatarjem?
Trenutno je to Klemenova Majda, ki nalogo
opravlja že dolga leta,
tudi mene je krstila,
pa sem že mnogo let
v društvu. Vedno je bila ena ali dve
ženski, ki so žene naših članov. Ko
ena ni več zmogla, je prevzela druga.
Kakšen je vzoren član društva?
Problematičen že ne sme biti. Kdaj
obrnemo na šalo, da smo mi tisti, ki
doma vse postorimo, čeprav to ni
najbolj res. Da bi imeli pa takega, ki
bi pretepal ženo ali kaj podobnega,
takega pa res ne vzamemo. Malo
pa le damo na ugled. Jaz mislim, da
med nami ni nikogar, na katerega bi
kdo lahko s prstom kazal.

Je danes tipičen copatar drugačen
kot je bil včasih?
Ja, malo se že prilagajamo. Časi se
spreminjajo, tudi mi gremo naprej.
Bolj gradimo na spoštovanju in strpnosti. Rajši se v upravnem odboru
malo bolj potrudimo in pripravimo,
da imamo zadovoljne člane, zato
nas je pa vse več.

Kako poteka delo v društvu čez leto?

Kako gledate na prihodnost društva?

Predvsem moram reči, da je sedaj
teh aktivnosti naokoli toliko, da
je že preveč vsega. Pred leti je
bilo drugače. Včasih so se dobivali vsak prvi četrtek v mesecu v
gostilni Pr J’rčki. Imeli so golaž, krvavice, pečenice, par litrov so spili,
pa kakšno rekli. Zdaj pa je več obveznosti. Vso članstvo copatarjev se
zato sedaj dobiva trikrat na leto – za
občni zbor, poleti organiziramo en
piknik, pa ob novem letu. Nekaj je še
sej upravnega odbora.

Mogoče sem malo črnogled, kaj pa
vem. Že jaz sem star, pa je še precej
starejših od mene. Med mlajšimi je
težko najti enega, ki bi bil pripravljen
stvar peljati naprej. Je pa res, da ne
bi rad prepustil stvari kar komur koli.

Kdaj imate največ dela?
Okoli novega leta, ko se pripravljamo na praznovanje. Ker naredimo
‘orenk’. Veliko dela je s pripravami –
uredimo si sceno, ki nam ustreza, da
je ambient tak, da se reče. Pripravimo tudi razne govore in podobno,
zelo smo zaposleni približno štirinajst
dni pred tem.
Število članov z leti upada?
Veča se. Je pa tudi starejša struktura.
Pri mladih je tako, da se ne poročajo
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več toliko, pa tudi enega petindvajsetletnika ne boš prepričal, da bi
postal copatar. Vseeno pa vsako
leto krstimo dva, tri, štiri … Število
narašča, zadnja leta nas je vedno
več kot 70.
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Kakšne razlike vidite med zvezami
danes in včasih?
Velika razlika je. Danes je doba
računalnikov in drugačnih zabav, kot
smo jo imeli včasih. Zato pa pravim,
da smo copatarji predvsem starejši.
Saj imamo tudi kakšnega mlajšega,
okoli štiridesetih. Včasih smo šli v
kakšen kino in na ples, kaj več pa ni
bilo. No, pa tudi veliko več se je potrpelo kot danes. Tudi danes ženske ne
prenašajo več toliko. Z obeh strani se
je potrebno malo potruditi. Copatarji pa smo sploh za to. Zato pa smo
mučeniki – navajeni smo in marsikaj
potrpimo. Marsikaj se da tudi z lepo
besedo pomeniti.
Kakšen nasvet lahko daste copatarjem v nastajanju?

So
lepo
vabljene
zraven, kadar se dobimo, razen na občni
zbor. Včasih se je tudi
kdaj zgodilo, da so bile
kam povabljene, pa
smo bili ločeni – možje
spodaj, žene pa eno
nadstropje višje. Sedaj
smo vsi skupaj. Tudi pri
krstu smo sedaj bolj prijazni – ni več tega, da bi bilo treba
piti iz kahle ali se slačiti, bolj smo civilizirani.
Morajo žene dati pisno dovoljenje za
članstvo v društvu?
Ja, to je bilo še na starejših članskih
izkaznicah, kjer so se morale podpisati. Tiste so bile kar delikatne. Tam
je tudi pisalo, do katere ure mu dovoljuje izhod in da ima mož pravico
do zabave z barskimi plesalkami. To
se danes ne bi več obneslo. Danes
so že toliko bolj emancipirane, da
tega ne bi več dovolile.
Copatarji torej niste copatarji po
definiciji, ki jo poznamo iz slovarja?
Ne. Pri vsakem hecu je potrebno
veliko resnosti, da je dober vic. Če
si takšen, da čakaš in si misliš, da bo
že nekako, potem ne bo nič. Organizacija ni hec. Treba je premisliti, kako
in kam bomo vse ljudi dali. Še takrat,
ko je vse določeno, ni rečeno, da
bo šlo po načrtih. Tudi drugi dan je
treba biti resen. Treba je imeti spet
deset ljudi, ki so pripravljeni priti in
pomiti posodo, pomesti …
Pri tem verjetno pomagajo žene …
Nič. To pa ne. Bom še tole povedal.
Na enem od druženj, kamor so bile
povabljene, je bilo veliko dela, žene
pa so šle kar na sprehod. Mudilo se je
že, zato smo jih poklicali na pomoč.
Njihov odgovor je bil: »Ne bo nas. Kolikor vemo, ste nas vi povabili, tako
da kar sami uredite …« Tako da smo
bili prepuščeni samim sebi in smo se
morali znajti.

Špela Planinc
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Iz zgodovine onesnaževanja
Razvoj zasavskih industrijskih mest je skozi svojo
zgodovino
temeljil
na
izkoriščanju naravnih virov, konkretno premoga.
Rudarstvo je v zasavske
doline privabilo še druge
industrijske panoge. V
Hrastniku so se na primer
ob rudarstvu v dolini ustalili še kemična in steklarska
industrija ter apnenice.
Podobno se se je industrija razvijala tudi v ostalih
dveh zasavskih dolinah.
Ob vsej tej težki industriji
pa je skozi leta velik problem začelo predstavljati onesnaževanje okolja.
Zaradi ozkih dolin je večina
slabega zraka (plinov) ostajala v dolini, posledično
pa je to vplivalo na
kvaliteto zemlje. Takšno
ali drugačno umazanijo
so rudniški obrati kot tudi
ostale industrijske panoge
navadno zlivale kar v potoke, od koder se je vse to

izlivalo v Savo.
Problemi onesnaževanja v
zasavskih dolinah pa niso
bili tuji slovenski javnosti
tudi pred skoraj stotimi leti.
Še nekaj mesecev pred
začetkom 1. svetovne vojne, februarja leta 1914,
je v Kranjskem deželnem
zboru2 poslanec dolenjskih trgov in mest, Jurij
Mazelle, sprožil debato o
onesnaženosti reke Save.
Mazelle je nazorno opisal, kakšna je situacija reke
Save od Zagorja naprej,
posredoval pa je tudi s
konkretnimi
številkami:
»Kakor je splošno znano,
priteče Sava do Zagorja
kristalno čista ter se v njej
še nahajajo dobre vrste
rib, se mora v njej kopati
itd. V Zagorju pa že priteče
v Savo popolnoma črna
Medija, ki vsebuje različne
odpadke, pripeljane od
premogovnika trboveljske

premogokopne
družbe
v Zagorju, od apnenic te
premogokopne
družbe
in nekaterih zasebnikov.
Od pralnice premoga se
zmeče vsakih 12 ur najmanj 30–40 vozov (huntov
) ali 60–80 vozov na dan
v Savo. Vrhutega pa ima
premogokopna
družba
sama 9 apnenic. Mihelčič
2 in še drugi zasebniki
nekaj. V vsaki apnenici
zgori vsake 14 dni do 3
tedne ena peč in od vsake
peči gre najmanj 2 voza
(hunta) nesnage in smeti
v Savo, tako da se izmeče
v njo samo iz apnenic vsake 14 dni do 24 huntov
nesnage. Že od Zagorja
naprej postane vodovje
Save radi tega umazano in nezdravo. Največ
nesnage pride pa v Savo
iz Trbovelj. Vsakih 12 ur se
spušča najmanj od 70 do
80 huntov odpadkov iz rudnika v Savo, tedaj na dan
14–160 huntov!
Vrhutega
pa pridejo v
poštev
tudi
odpadki iz cementarne tovarne, kjer se
zmeče
vsak
teden tudi najmanj 15 vozov nesnage
v Savo. Od
Trbovelj naprej teče Sava
skoraj že popolnoma črna
proti
Hrastniku. V Hrastniku
zmeče
trboveljska

premogokopna
družba
prilično enako nesnage
v Savo kakor v Zagorju,
tj. 70 – 80 huntov na 24
ur. Najgršo nesnago pa
spušča kemična tovarna v
Hrastniku v Savo. Z odpadki iz te tovarne se voda v
Savi popolnoma okuži, da
ne more živeti na daleč
nobena riba v savski vodi
ter da savsko vodo še pri
Krškem in Brežicah živina
ne pije. Vrhutega pa se
meče iz 3 Rüklovih apnenic vsake 14 dni najmanj 6
huntov odpadkov v Savo;
tudi kemična tovarna ima
svojo apnenico, iz katere
spuščajo odpadke v Savo.
Nadalje zmečejo v Savo
iz hrastniške steklarne vse
odpadke. Končno pa gredo iz vseh treh velikih industrijelnih krajev Zagorje,
Trbovlje in Hrastnika vse
fekalije v Savo. Pri tem
položaju ni čudno, ako se
vleče od Hrastnika naprej,
mesto kristalne čiste Save,
ki je tekla do Zagorja, le
črna masa onesnaženega
vodovja, v katerem se nahaja vse polno strupenih
snovi.«
Poslanec je sprožil to debato,
zato ker naj bi
onesnaževanje
zaviralo
razvoj posavskih krajev v
letovišča. Hkrati pa je upal,
da bi se podobna razprava odvila v Štajerskem
deželnem zboru. Od Trboveljske premogokopne
družbe pa je zahteval, da
preneha z odlaganjem
nesnage.
Primož Frajle

Opombe:
Apnenice, apneničarstvo je nekdaj
predstavljalo pomembno vrsto domače
obrti. Razvito je bilo na področjih, kjer
je bila pogosta apniška kamnina. Naloga apneničarjev je bila, da so žgali
ali kuhali apno, ki so ga potrebovali v
velikih količinah pri gradbeništvu, strojarstvu, usnjarstvu, beljenju ... pa tudi pri
razkuževanju, gnojenju, konzerviranju jajc
itd. (vir: Wikipedia).

1
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Kranjski deželni zbor je bil najvišji zakonodajni organ deželne avtonomije vojvodine Kranjske. Ustanovljen je bil s februarskim patentom (26. 2. 1861). Kranjski
deželni zbor je sprejemal zakone, ki so bili
v deželni pristojnosti. V pristojnost deželne
avtonomije je spadalo kmetijstvo,
javne zgradbe, dobrodelne ustanove,
občinske, cerkvene in šolske zadeve,
zadeve glede opravljanja priprege,
preskrbe in nastanitve vojaštva ter deželni

2

proračun. Deželni zakon je stopil v veljavo
šele po tistem, ko ga je potrdil cesar. Do
leta 1873 je bilo v pristojnosti deželnega
zbora imenovanje šestih poslancev v
dunajski državni zbor. (vir: Wikipedia).
3
op. avtorja: en poln hunt oz. jamski
voziček vsebuje do 800 kg materiala.
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HRASTOV POHOD:
JELENCA (750 m) IN KLOBUK (950 m)

Jelenca in Klobuk
sta pravi poslastici
za ljubitelje lepih razgledov. Ti sežejo od
hrastniške doline pa
vse do Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Pot je zelo lepo označena in
urejena. Redno jo vzdržujejo člani Planinskega društva Hrastnik. Leta 1981
so na vrh Klobuka namestili skrinjico
z vpisno knjigo, ki v gorah pripomore
predvsem k varnosti. V primeru, da
se zgodi nezgoda, lahko reševalci s
pomočjo vpisne knjige lažje določijo
lokacijo ponesrečenca. Da je zadeva bolj zanimiva, PD Hrastnik na podlagi vpisne knjige vsako leto podeli
priznanja posameznikom, ki se na
vrhu Klobuka vpišejo vsaj 50-krat v
enem koledarskem letu. V letu 2012
je bilo v vpisni knjigi približno 7900
vpisov, kar je povprečno 21 na dan.
Leta 1994 so vpisno knjigo namestili
tudi na vrhu Jelence, skalne stene
pod njenim vrhom pa so urejene za
športno plezanje. Še ena zanimivost
pohoda na Klobuk so mufloni, ki jih
bomo na tej čudoviti poti s kančkom
sreče lahko občudovali v njihovem
naravnem okolju.

OPIS POTI
Izhodišče za pohod je veliko
parkirišče pri rudniški upravi v Hrast-

nas spremljajo markacije in napisi, tako da
težav z orientacijo tukaj
ne bomo imeli. Malce
pazljivosti je potrebno
edino na razpotju tik pod vrhom Jelence (št. 3 na zemljevidu). Levo gre
pot na vrh Jelence, desno pa direktna pot na Klobuk, ki Jelenco obide.
Če vrh Jelence obidemo, ga lahko
še vedno obiščemo na povratku, če
sestopimo po poti vzpona.
ČAS HOJE
Od parkirišča pri rudniški upravi do
Jelence imamo približno eno uro
zmerne hoje, ravno toliko pa še od
Jelence do Klobuka.

niku, kjer lahko tudi parkiramo. Nato
sledimo cesti, ki vodi mimo gostišča
Senica. Že nekaj metrov za gostiščem
se desno odcepi strma cesta (št. 1 na
zemljevidu), ki ji sledimo vse do zadnje hiše (št. 2 na zemljevidu). Tu se
cesta konča, mi pa levo poiščemo z
markacijami označeno gozdno pot,
ki se je držimo vse do vrha. Vseskozi

SESTOP
Najlažje sestopimo po poti vzpona. S
Klobuka lahko nadaljujemo po markirani poti do koče na Kalu (30 minut)
in nato po eni izmed označenih poti
v dolino.
NEVARNOSTI
Na sami poti ni nevarnosti, pazljivo
pa na obeh vrhovih, ki sta zračna,
prepadna in nevarna za zdrs. V primeru grmenja ali možnosti nevihte
se nikakor ne zadržujte na vrhu in na
izpostavljenih mestih ter čim prej odkorakajte v dolino.

Sebastjan Leskovšek, fotografije: Mateja Jecl
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ARGENTINA
Če si rojen konec novembra,
lahko rojstni dan v kratkih rokavih
preživljaš le v dobro ogrevani
sobi ali pa nekje na drugem
koncu sveta. Na primer na
južni polobli. Se pravi, tam, kjer
poznajo tudi zimo in topla pozna
pomlad in poletje prikličeta na
dan vso tisto skrito energijo, ki je

pozimi zaspala. Ko sva z ženo,
hkrati je bilo to tudi neke vrste
poročno potovanje, sredi novembra preko Madrida priletela
v Buenos Aires, je bil večer svež,
v zraku pa je bilo vseeno čutiti
tisto pomladno energijo.

Sončni Buenos Aires - izstopala je predvsem neverjetna
modrolila barva drevesa jacarande

V San Telmo, historično četrt Buenos
Airesa, sva se z letališča pripeljala z
avtobusom. Preprosta soba hostla v
kolonialni stavbi je spominjala na tiste
vohunske filme, ki se dogajajo nekje
v Južni Ameriki; do stropa visoka vrata s polknami, ventilator, okrušene
štukature. Naslednje
jutro
pa je postreglo s prav
klišejskim prizorom, s soncem
obsijanih ulic
Buenos Airesa,
okrašenih
s
pisanimi tablami in cvetočimi
drevesi,
ki
odvračajo
pogled
od
nasmetenih
vogalov. San
Telmo je center v pravem
pomenu besede.
Najin stari hostel stoji le deset metrov
od glavnega trga, kjer ljudje
zvečer plešejo tango, sambo ali
pa le posedajo na stopnicah. Na
prvi pogled zvečer daje občutek
nevarnejšega dela mesta, vendar se
človek v Argentini na splošno počuti
varno. San Telmo je posejan s hostli
in trgovinicami, ki so presenetljivo
večinoma v lasti Kitajcev. So pa te
trgovinice priročne, ker lahko tudi ob
enajstih zvečer kupiš buteljko dobrega argentinskega vina in si ogledaš
predstavo argentinskega tanga s
stopnic v parku ter se tako izogneš
gostilniškim cenam, namenjenim turistom.
Na
drugem
obkroženim
s
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koncu
povsem

mesta,
drugo,

BUENOS AIRES
modernejšo
arhitekturo,
stoji
obzidana nekropola La Recoleta, ki
je pravo malo mesto grobnic, visokih
kot enonadstropne hiše. Nekatere
so ogromni spomeniki, druge male
makete katedral v baročnem, secesijskem, modernem stilu. Tu je zadnje počivališče mnogih pomembnih
Argentincev, največ zanimanja turistov pa seveda pritegne grobnica
družine Duarte, kamor so potem, ko
je bila šestnajst let pokopana v Italiji,
shranili posmrtne ostanke slovite Evite
Peron, rojene Duarte. Večina je lepo
vzdrževanih, prav srhljivo pa izgledajo nekatere zapuščene in na pol
podrte grobnice, kjer so krste pokrite
kar s plastično folijo, da so vsaj malo
zaščitene pred vremenskimi vplivi.
Kakih deset minut hoda stran sva se
na hitro srečala s sostanovalcem iz
mojih študijskih let na Tajvanu, Marcosom. Dogovorili smo se, da se v soboto zvečer dobimo pri njem doma,
kjer smo imeli pravi argentinski žar,
poplaknjen z argentinskim vinom.
Argentina je znana po govedini,
najboljša je zelo iskana. »Argentinci
ji pravimo Hilton govedina,« je pojasnil Marcos, » imenuje se po hotelski verigi, ki je v Argentini kupovala
govedino za svojo vrhunsko kuhinjo.«
Danes svetovni trg zahteva to govedino tudi za »navadne« ljudi, zato argentinska vlada spodbuja domačo
porabo svinjine, da ostaja več govedine za izvoz. Intenzivna govedoreja zahteva tudi intenzivno gojenje
krme. Gavčo, argentinski kavboj, že
davno ne kraljuje več po argentinskih ravnicah. Včasih so ti nomadi
gnali živino in vse svoje imetje nosili
s seboj. Veliko vrednost – v srebrnikih,

ki so jih imeli opasane okrog pasu
in v okraskih za konje – hrani muzej
v Arecu, dve uri iz Buenos Airesa,
posvečen kulturi gavčev. Tam je

Ob nedeljah je v središču
Buenos Airesa boljši sejem, ki
obsega kar nekaj pravokotno
razporejenih ulic.
lokalna kmetovalka potarnala, kako
male kmetije propadajo zaradi velikih farm za proizvodnjo soje, s katero krmijo ogromne črede goveda,
da se hitreje redi.
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Po
nekaj
dneh Buenos Airesa
je bil čas,
da sva odrinila na zahod pod Ande.
Železniška infrastruktura v Argentini ni zelo dobro razvita, zato pa je
toliko bolj razvit avtobusni promet.
Konkurenca je neusmiljena in sili

MENDOZA

Mendoza, kamor naju je ta avtobus pripeljal, je znano vinorodno
področje. Pokrajina je puščavska,
vendar so uspeli prek kanalov z
gora speljati vodo, ki v obilici napaja mesto in vinograde. Klima je
suha, zato ni plesni, sončnih dni je
dovolj, zato so si vse letine podobne
in vrhunske. Najboljši način za ogled
območja je kolo, ki ga najameš
na začetku vinske poti nekaj kilometrov iz mesta. Ob najemu dobiš

zemljevid, na katerem so označene
vinske kleti, potem pa se odpraviš
na dolgo vijugasto pot od večjih do
manjših vinarn, kjer ti predstavijo proces proizvodnje vina in nekaj svojih
vzorcev. Če si dovolj zgoden in dovolj hiter ali pa morebiti kakšno vinsko klet izpustiš, na koncu uloviš še
vodeni ogled oljarne – v pokrajini gojijo tudi oljke – in tovarne čokolade.

Iz Mendoze naju je pot vodila proti
severu nazaj v notranjost, v mesto
Cordoba, ustanovljeno leta 1573
in poimenovano po istoimenskem
španskem mestu. Štirideset let po
ustanovitvi so tu jezuiti ustanovili
prvo univerzo na področju sedanje
Argentine in drugo v celotni Latinski
Ameriki. Z več kot sto tisoč študenti
je tudi sedaj druga največja univerza, in sicer takoj za univerzo v Buenos Airesu. Jezuiti so nasploh imeli
velik vpliv na politično dogajanje
v Argentini. Ker so bili neposredno
odgovorni papežu in ne španskemu
kralju, so seveda širili vpliv svetega
sedeža in spodkopavali kraljevo
oblast, zato so bili iz Argentine tudi
izgnani. Vodič, zaposlen na univerzi,
ki te za manj kot dva evra popelje
po nekaterih stavbah, vključno z
jezuitsko knjižnico, kjer hranijo med
drugimi starimi knjigami tudi zgodnje izvode Biblije in njenih prevodov,
je namignil, da je bila tudi neodvisnost Argentine izpod španske krone
spodbujena od jezuitov.

Cordoba je bila v sedemdesetih
tudi center zloglasne tajne policije
D2, ki je bila v času vojaške diktature odgovorna za mnoga mučenja,

posiljevanja
in
izginotja
CORDOBA
ljudi, ki jih
še
danes
niso našli. Muzej, ki deluje v prostorih takratne tajne policije, še vedno
zbira podatke in kakršne koli informacije o pogrešanih. Kot je razvidno že v prvi sobi, so bili Argentinci v
primerjavi z nekaterimi drugimi narodi sposobni obračunati s to temno
platjo zgodovine. Na steni so objavljene fotografije vseh odgovornih za
grozote, vključno s sodno izrečenimi
kaznimi, ki so jim bile izrečene,
največkrat kot dosmrtna ječa.

Kar osem ur z avtobusom je trajala pot na sever
v mesto Salta
pod bolivijsko mejo. Mestece samo
ni nič kaj posebnega, je pa odlična
odskočna deska za razne izlete. Tu
je še zelo živ duh staroselcev, prav

tako pa je precej turistično. Kar v
Salti pritegne, je visokogorski muzej,
kjer so shranjene 500 let stare in
popolnoma ohranjene mumije treh
inkovskih otrok; vsakih šest mesecev
je razstavljena ena v posebni ohlajeni komori na -20 °C. To so bili otroci
poglavarjev različnih plemen inkovs-

Vinska pot v Mendozi
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številne ponudnike v nenehno
izboljševanje uslug. Ker sva že
doma brala o avtobusih spalnikih, sva si za tisočkilometrsko pot
izbrala najboljšega in to je bila
res usluga na visokem nivoju;
usnjeni sedeži, ki se poravnajo
vodoravno v posteljo, separe,
lasten ekran s filmi na izbiro,
prigrizek, topel obrok, kozarec
vina in na koncu še peneče
vino.
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Manzana jezuitica, jezuitska
četrt, je od leta 2000 na seznamu Unescove dediščine. Tudi
aktualni papež Frančišek je
jezuit iz Argentine.

Nasprotno pa neizmerno svobodo
uživajo največje leteče ptice na svetu, kondorji. Narodni park Condorito
je oddaljen približno dve uri iz mesta.
Z avtobusom se pripelješ na planoto, od koder še dobri dve uri hodiš
do roba, kjer s kamnitih balkonov
zreš v prepad in na gnezdišča teh
ogromnih ptic, pred seboj pa vidiš
kilometre in kilometre ravnic.

kih staroselcev, ki so bili darovani bogovom tako, da so jih po posebnem
obredu omamili s pivom in jih še žive,
speče, pokopali v gorah. Obred naj
bi z veliko žrtvijo združil različna plemena.
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Zaradi obiska neke kitajske delegacije sva
imela priložnost videti paradno predstavo
tradicionalnih argentinskih konjenikov, ki pa
niso ravno navdušili z usklajenostjo, zvečer pa
je na trgu lokalno kulturno društvo priredilo
predstavo flamenka.

“Salinas Grandes - iz lukenj, ki so jih izrezali v skorjo
izsušenega slanega jezera, kopljejo sol.”

Zadnja
postaja
v
ArgenIGUAZU
tini so bili kar
24 ur oddaljeni
slapovi
Iguazu
pri tromeji Brazilije, Paragvaja in Argentine. Zaradi ogromne količine
vode pokrajina puhti od življenja.
Vlaga je visoka, temperature trop-

Od tu sva se odpravila
na izlet proti slanemu
jezeru. Ogromna slana
plošča
presušenega
jezera deluje kot led,
zimski vtis zmedejo le
visoke
temperature.
Do jezera je treba
prečkati ogromen gorski prelaz, visok več
kot 4000 metrov. Hitro
gibanje na najvišji točki
ni priporočljivo, saj te
lahko zaradi pomanjkanja kisika zelo hitro
popade
vrtoglavica.

ske. Po zraku leta polno metuljev in
ostalega mrčesa ter različnih ptic.
Po parku se prosto sprehajajo oposumi, to so mali sesalci velikosti lisice,
ter drobni pa tudi do meter dolgi
kuščarji. Slapove si ogledaš po spodnji in zgornji poti, do manjših te lahko
pripeljejo z močnimi motornimi čolni.
Največjega – Hudičevo žrelo – pa

Pred tem je potrebno
prečkati še eno zelo
posebno
puščavsko
dolino
Purmamarco,
ki je tudi zaščitena kot
Ubescova naravna kulturna dediščina. Sedimentne kamnine so
zaradi različnih kovin
pisano obarvane, zato
s kaktusi poraščena
gorovja izgledajo kot
pisane sladoledne torte.

dosežeš po zgornji poti, ki delno vodi
čez dolge brvi mirnega zgornjega
dela reke, kjer lahko vidiš krokodile v
svojem naravnem okolju. Z roba žrela
pa sva že zrla na ozemlje Brazilije, ki
je bila najina naslednja postaja.
Matjaž Medvešek

V narodnem parku Iguazu je več kot 300 slapov, najgloblji,
Hudičevo žrelo, ki je globok več kot 80 metrov in širok več kot
150 metrov, predstavlja naravno mejo med Brazilijo in Argentino.
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JUŽNA

AJDA
Pred nami so daljši sončni dnevi in
da bodo spomladanski koraki bolj
lahkotni, sem za vas pripravila recept za pripravo lahke, a precej nasitne solate. Njena glavna sestavina
so ajdovi žganci, ki jih, mimogrede,
uvrščamo med tradicionalne zasavske jedi. Ste vedeli, da ajda izvira z jugozahodne Kitajske? V Evropo so jo
v 12. stoletju prinesli križarji, tradicionalno pa je veljala za hrano kmetov
in revežev.

Pri ajdi uporabljajo predvsem njena
semena, iz katerih z luščenjem naredijo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo moko. Zrnja ajde so odlično
prebavljiva, zato jo priporočajo kot
dietno hrano. Iz ajdove moke pripravljamo: kruh, štruklje, palačinke, testenine, žgance, biskvite, potico … Iz
posušene cvetoče ajdove rastline se
pridobiva zelen ajdov čaj, ki je zelo
učinkovit pri zdravljenju krčnih žil in
opeklin ter pri odpravljanju težav z
visokim krvnim tlakom.

SESTAVINE
½ l ajdove moke (350 g)
1 ¼ l slanega kropa
1 žlica kokosove masti
100 g rukole
1 tekoči jogurt
olivno olje
10 suhih sliv brez koščic
(za pest) mešanico semen (sezamovo,
laneno, sončnično, bučno seme)
čili z morsko soljo (začimba v mlinčku)

Ajda vsebuje zelo kakovostne beljakovine in vlaknine, ki varujejo prebavila pred rakom in nekaterimi drugimi
boleznimi. Ajdova moka je sorazmerno bogata s cinkom, magnezijem ter
nekaterimi drugimi nujno potrebnimi
mineralnimi snovmi. Poleg vsega
naštetega pa ajda ne vsebuje glutena in zato jo lahko uživajo tudi ljudje,
ki trpijo za celiakijo.

Ajdovi žganci
v solati

PRIPRAVA
V slan krop vsujemo ajdovo moko in pokrito kuhamo 6
minut, nato naredimo na sredini luknjo, da pride voda tudi
na vrh. Pustimo vreti še 15–20 minut, odlijemo malo vode in
zmešamo žgance. Tako jih kuhamo še nekaj minut. Žganci
ne smejo biti ne prevlažni ne presuhi. Po potrebi lahko dolijemo vodo, ki smo jo prej odlili.
Zatem jih zabelimo z vročo kokosovo mastjo ter jih nekaj
minut pokrite pustimo ob robu štedilnika.
V posodi za solato zmešamo rukolo z malo olivnega olja.
Nato ajdove žgance zdrobimo z vilicami in jih položimo na
rukolo. Suhe slive razrežemo na polovičke in jih razporedimo po rukoli in žgancih. Vse skupaj prelijemo s tekočim
jogurtom, posipamo z mešanico semen ter (po želji)
začinimo s čilijem.

Solata je mišljena kot samostojni obrok. Po
želji pa lahko poleg pripravite še na primer
pečeno piščančje meso. Skratka, pustite
domišljiji prosto pot. Dober tek!
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NAGRADNA KRIŽANKA

Med prejetimi rešitvami bomo izžrebali
nagrajenca, ki bo lahko izbiral med USB
ključem ali knjigo.

Med prejetimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali srečnega nagrajenca prve nagradne križanke. Nagrado prejme Tadej Zupanc iz Krnic.
Rešitev nove nagradne križanke napišite na dopisnico in s svojimi
podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite na naslov:

Težje besede: ABANO, AMIDA, INANA, JIRASEK, JOKAI, UGOR

Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

