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Pogovor z Matejo Planko, 
direktorico knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, 

o poslanstvu, dobrih knjigah, poletnem festivalu, 
FUL KUL knjižnici ter tudi o ustvarjanju pravljic 

Znanje je moč. 

Če se ozremo v zgodovino, kolikor 
nam jo je bilo dovoljeno spoznati, je 
nesporno dejstvo, da je pisana bese-
da ter znanje, ki se je skrivalo za njo, 
nosila izjemno moč. Od starega veka 
naprej, ko je bila pismenost ome-
jena na največ 5% prebivalstva pa 
skozi celotno zgodovino človeštva je 
znanje, shranjeno v različnih zapisih, 
nosilec moči, razvoja in napredka. 

In knjižnice, ki so se kot varuh znanja 
prvič pojavile že v starem veku z raz-
vojem pisanega sporočila, do danes 
ostajajo tempelj varovanja znanja. 
Kljub sodobnim tehnologijam bo 
tudi za prihodnost pisana beseda 
tako ali drugače ostala podoba neke 
civilizacije. 

Danes se v sodobnih državah večino-
ma ravnajo po načelu, da morajo biti 
knjige v knjižnicah dostopne vsa-
komur. Praktično pa to pomeni, da 

mora to dostopnost vseeno nekdo 
plačati, saj ureditev, upravljanje kn-
jižnice, osebje, knjižne zbirke, nove 
knjige, revije, dodatne usluge, ki jih 
nudijo knjižnice, stanejo kar veliko 
denarja.

Z Matejo Planko, direktorico kn-
jižnice Antona Sovreta Hrastnik, 
smo odkrivali skrivnosti, dogodke in 
želje današnje hrastniške knjižnice, 
seveda pa smo pokukali tudi malce 
v njen osebni svet. 

Čutim, da smo pri 
svojem delu zelo 
ustvarjalni in 
produktivni 

Če pred pogovorom z Matejo na hitro 
pokukamo še v razvoj knjižnice našega 
kraja, nam daleč nazaj ni treba. Zatrdi-
mo lahko, da so 19. stoletju zavedni 
Slovenci na Dolu pri Hrastniku ustano-
vili Bralno društvo, v Hrastniku pa leta 
1906 Narodno čitalnico, kjer so prire-
jali veselice, plese, veseloigre, izlete. 
Zbirali so tudi knjige, ki so jih posojali 
predvsem svojim članom. Obe vojni 
vmes knjigam ter knjižnici nista bili na-
klonjeni. Šele leta 1960 je Ljudska kn-
jižnica Hrastnik postala samostojni za-
vod. Novo upanje za knjižnico je bil nov 
zakon o knjižničarstvu leta 1961, ki je 
zahteval ustanavljanje matičnih knjižnic 
v občinah, kar je knjižnica leta 1967 tudi 
postala. V tem času je štela 7.600 knjig, 
imela je 2.150 obiskovalcev, izposodila 
5.300 knjig in nabavila 180 novih.

Danes knjižnica v Hrastniku šteje skoraj 
50.000 enot gradiva. Hrastniška knjižni-
ca je ena manjših knjižnic v Sloveniji, 
vendar pa si upamo trditi, da ena na-

jlepših. Je sodobna knjižnica, lepa, pri-
jetna, domača, zračna, prostorna in 
moderno opremljena. 

Mateja: »Temeljna knjižnična zbirka 
šteje 49.134 enot gradiva, kar znaša 
5 enot knjižničnega gradiva na pre-
bivalca.« 

Vemo, da so vse knjige seveda lepo 
ovite – in da, vse zavijajo strokovne 
delavke knjižnice. 9 let pa mineva, 
odkar knjižnica nosi ime po rojaku An-
tonu Sovretu. Morda je premalo znan 
širši množici, zato nam je Mateja malce 
osvetlila tega gospoda. 

Mateja: »Anton Sovre je bil res velik 
človek in izjemna osebnost, izjemen 
poznavalec in ljubitelj antike, na-
jvečji prevajalec in posredovalec an-
tičnih literarnih umetnin, ki je imel 
prirojen posluh za lepoto jezika in ve-
liko spoštovanje do antične kulture. 
Zato je vsekakor pomembno in prav, 

da se mu v zadnjih letih posveča več 
pozornosti. Vse skupaj se je priče-
lo leta 1997, ko je bil v Šavni Peči 
poseben večer, namenjen obujanju 
spominov na Antona Sovreta. V letu 
1998 je bila v Hrastniku prvič podel-
jena Sovretova nagrada, ki jo Društ-
vo slovenskih knjižnih prevajalcev 
vsako leto podeljuje za dosežke na 
področju književnega prevajanja. V 
tem letu, natančno meseca junija, se 
je Knjižnica Hrastnik preimenovala v 
Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, 
na kar smo knjižničarji še posebej 
ponosni. Velika zasluga gre nedvom-
no Hedviki Pavlica Kolman in Fanči 
Moljk, glasnici Antona Sovreta, ki sta 
si prizadevali za popularizacijo naše-
ga rojaka.« 

Glede na to, da premoremo skoraj 
50 tisoč enot gradiva, me je zanima-
lo, česa si Hrastničani izposodijo na-
jveč oziroma katere knjige so med bolj 
branimi. In menda mladina  posega 

po prostočasnih leposlovnih delih v 
zbirkah, kot je Brina Brihta in gradivu 
za obvezno domače branje ali bralno 
značko. Odrasli pa si največ izposojajo 
leposlovna dela romanistike lahkega in 
zabavnega branja.

Na kaj pa so pozorni, ko naročujejo 
novo gradivo? Je to v celoti v domeni 
direktorice ali poslušajo priporočila 
sodelavk, obiskovalcev ipd. 

Mateja: »Z nakupom sledimo IFLA/
UNESCOVIM smernicam, ki pri-
poročajo, naj »splošna knjižnica za-
gotavlja raznovrstno gradivo v ra-
zličnih oblikah in ustreznem številu, 
da zadovolji potrebe in želje lokalne 
skupnosti«. V skladu s Pravilnikom 
o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe pa 
moramo načrtovati ustrezen izbor 
gradiva, sestavljen iz 60 % naslovov 
strokovnega in 40 % naslovov lep-
oslovnega gradiva na tiskanih in dru-
gih medijih. Pri izboru gradiva mora-
mo upoštevati potrebe odraslega 
prebivalstva ter otrok in mladine. 
Slednjim je potrebno nameniti 30% 
naslovov gradiva v okviru letnega 
prirasta. Kljub temu, da se moramo 
držati teh smernic, pa ne moremo 
mimo tega, da je potrebno zbirko 
oblikovati glede na bralne navade 
naših bralcev. In menim, da vse os-
ebje naše uporabnike dobro pozna 
ter jim vedno zna priporočiti knjigo, 
ki jim bo pisana na kožo.« 

Z obiskom so zadovoljni, pravi direk-
torica. Ob koncu leta 2016 je imela 
knjižnica 2.512 članov, kar znaša 26% 
občanov. 

Mateja: »Seveda pa si želimo, da bi 
bilo obiskovalcev še več. Prav zato 
prirejamo veliko dobrih in zanimivih 
prireditev, dopolnjujemo knjižnično 
zbirko z uspešnicami, sledimo raz-
vojnim trendom na knjižnem trgu, 
dvakrat letno ponudimo članom 
vpis brez članarine in še bi lahko 
naštevala.« 

Se obiskovalci v knjižnici obnašajo prim-
erno ali še vedno velja pravilo ‘’šššššššš 
tišina’’? 
 
Mateja: »Načeloma v knjižnici ni-

mamo problemov z neprimernim 
obnašanjem. Nikoli pa ni v knjižnici 
čiste tišine. Danes knjižnica ni več 
zgolj izposojevalnica knjig, ampak 
je postala tudi družabno središče. 
Otroci pri nas delajo domače naloge, 
se pogovarjajo, izmenjujejo izkušn-
je in podobno. Tako da podoba 
stroge knjižničarke z očali, ki s pr-
stom na ustnicah tiša obiskovalce, 
ostaja preteklost in skorajda mit 
(smeh). Pri nas v Hrastniku vladajo 
smeh, prijetno vzdušje in predvsem 
sproščenost.« 

S katerimi projekti knjižnico približujete 
ljudem? Kaj so novosti, ki so se prijele v 
preteklosti in kaj je novega letos? 

Mateja: »V letu 2010 je bil ustanovl-
jen bralni krožek, ki se sestaja enkrat 
mesečno. Ni nas veliko, imamo pa 

cilj - promocija branja in literature 
(slovensko in prevodno leposlovje), 
učenje ob branju in deljenje bral-
skih doživetij v krožku ter razvijan-
je in širjenje bralne kulture v ožji in 
širši slovenski prostor. V letu 2011, 
na svetovni dan knjige, 23. aprila, je 
knjižnica pričela s projektom bralna 
značka za odrasle - Hrastničani ber-
emo. Bralna značka 
je projekt spodbu-
janja bralne kulture 
za odrasle. Bralcem 
želimo na tak način 
ponuditi  aktualno in 
kvalitetno leposlov-
no gradivo. Letos pa 
imamo nov projekt 
in sicer  F.U.L. K.U.L. 
knjižnica  (F. fantazi-
ja branja U. užitek 

L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje 
L. ležalnik) To je knjižnica na pros-
tem in je zamišljena kot priročna 
zbirka branja. Je kotiček za branje, 
druženje, ustvarjanje in sprostitev. 
V poletnem času bo postavljena na 
različnih lokacijah, kar bo objavljeno 
na naši spletni strani.« 

Bliža se poletni festival hrastniške kn-
jižnice. Zakaj je nastal in kaj bo ponudil 
letos? 

Mateja: »Knjižnica je s preselitvi-
jo v nove, večje in ustreznejše pro-
store ter v sam center mestnega 
jedra postala kulturno, vzgojno 
izobraževalno, informacijsko in so-
cialno središče za vse generacije. 
Marsikatera ideja oz. projekt je z 
novo knjižnico postal uresničljiv. 
Eden izmed takšnih projektov je tudi 
tridnevni Poletni festival hrastniške 
knjižnice, ki je bil prvič organiziran 
junija 2010. Festival ima vsako leto 
rdečo nit, ki se vsebinsko navezu-
je na naš kraj. Letos ga posvečamo 
gasilcem, ki praznujejo visok ju-
bilej. Od 14. do 16. junija nas letos 
zopet čaka zelo pester in zanimiv 
program. Na otvoritvenem večeru 
se nam bodo predstavili hrastniš-
ki gasilci, večer pa bomo zaključili 
z ansamblom Murni. Četrtek bodo 
čez dan potekale ustvarjalnice ter 
gasilska delavnica, ne kateri se bodo 
otroci naučili gasiti.  Zvečer nas čaka 
zanimiv dogodek Pogled na nesrečo 
skozi oči gasilca. Zadnji dan je do-
poldan namenjen našim najmlajšim 
obiskovalcem. Popoldne pa se dobi-
mo na tržnici, ki vsako leto privabi 
ogromno število obiskovalcev. Ne 
smem pozabiti omeniti ful kul kn-
jižnice, ki bo prvi dan postavljena v 
parku za Log 7 in drugi dan v parku 
pri OŠ.«

V tednu izvajanja Poletnega festivala hrastniške 
knjižnice bo od ponedeljka, 12.6.2017 do sobote, 
17.6.2017 v sodelovanju z Anino zvezdico poteka-
la akcija zbiranja hrane z daljšim rokom uporabe 

(moka, olje, žita, testenine, riž, sladkarije…) za 
socialno ogrožene družine v Zasavju. Hrano lah-
ko oddate v knjižnici v času obratovalnega časa. 
Povežimo se v dobrih dejanjih in darujmo veliko 

hrane pomoči potrebnim družinam! 



INTERVJU
Kako deluje kolektiv samih žensk in za-
kaj moških ne najdemo ravno velikokrat 
v naši knjižnici?
 
Mateja: »To vprašanje bi bilo bolj 
primerno za moške, saj ne vem, za-
kaj se jih več ne odloči za ta poklic. 
Vem samo, da so tisti moški, ki dela-
jo v knjižnici, z delom zelo zadovol-
jni. (smeh). Naš kolektiv pa je super, 
menim, da bi to lahko potrdila veči-
na obiskovalcev. Vsak ima nekako 
‘’svojo’’ najljubšo svetovalko.« 

Če bi imela čarobno palčko, kaj bi 
si želela za vaš kolektiv ter knjižnico 
nasploh? 

Mateja: »bom kar skromno dejala, 
da smo čarobno palčko izkoristili že 
v letu 2010, saj smo dobili novo kn-
jižnico, ki je pomembna pridobitev 
za vse prebivalce Hrastnika.«

Mateja osebno

Kakšna je tvoja domača knjižnica? 
Moja domača knjižnica je malo bralno 
bogatstvo, tako po številu kot tudi po 
vsebini. 

Tvoja priporočila za poletno branje. 
Vsekakor priporočam Partljičev novi ro-
man Nebesa pod Pohorjem in Jančarjev 
roman In ljubezen tudi.

Zakaj si se odločila za študij bib-
liotekarstva? 
Všeč mi je bilo predvsem, da je bib-
liotekarstvo precej široka znanost, kjer 
najdeš res vse, od psihologije, statistike, 
informatike, računalništva, tujih jezikov 
pa do čisto strokovnih predmetov. 
Vsa znanja, ki sem jih pridobila v času 
dodiplomskega in kasneje podiploms-
kega študija, so zelo dobrodošla in jih 
lahko danes vključujem v samo organi-
zacijo in poslovanje knjižnice.

Meniš, da bodo splet ter elektrons-
ka knjiga izpodrinila tiskano bese-
do? 
Tiskana knjiga in e-knjiga lahko živita 
v sožitju. Nekatere vsebine so prešle 
v e-knjige, nekatere pa sobivajo s 
tiskanimi knjigami. Nekaj časa je res 
tako izgledalo, saj so s pojavom e-knjig 
propadale knjigarne po svetu. Potem 

pa se je ta trend počasi ustavil in sedaj 
se na najbolj razvitih trgih pojavlja rast 
nov knjigarn. Knjige so preživele že šte-
vilne tehnične izume, zato ni bojazni, da 
bi izumrle.

Si kdaj tudi sama literarno ustvar-
jala? 
Kot otrok sem izjemno uživala v sestavl-
janju pravljic in pesmic. Danes pa je to 
postalo naša družinska dejavnost, saj 
skupaj ustvarjamo pravljice in mogoče 
bo kdaj prišlo tudi do odločitve, da ka-
kšno objavimo.

Kdaj si prevzela vodenje knjižnice 
in zakaj? 
Vodenje sem prevzela v letu 2008. že 
med študijem me je izredno zanimala 
organizacija in poslovanje knjižnic, s 
tem pa si soočen le kot direktor.

Kdaj se ti izteče mandat in kakšni 
so tvoji načrti za naprej? Se vidiš 
tudi v drugih vodah ali je vodenje 
knjižnice tvoje življenjsko poslan-
stvo? 
Sem v drugi polovici mandata. Čutim, da 
smo pri svojem delu zelo ustvarjalni in 
produktivni, kar potrjujejo naši obiskov-
alci s svojim številnim obiskom. Voden-
je knjižnice mi predstavlja strokovni 
izziv in mislim, da je to res en velik del 
mojega življenjskega poslanstva.

Kaj si želiš, da bi sodelavke in 
sodelavci bolje razumeli o tebi? 
V knjižnici smo sodelavke zelo pov-
ezane in delujemo kot tim. Skrivnosti 
med nami ni. Prepričana sem, da me 
sodelavke povsem in zelo dobro ra-
zumejo pri vseh stvareh in so mi vedno 
v oporo.

Kaj ti daje občutek varnosti? 
Moja družina, najbližji in prijatelji.

Odločitev, za katero si vesela, da si 
jo sprejela. 
Zelo uživam pri svojem delu, v prostoru 
med prijaznimi ter zvestimi bralci, med 
knjigami, kjer je ogromno pozitivne en-
ergije, zato lahko z gotovostjo trdim, da 
je študij bibliotekarstva tista odločitev, 
za katero sem vesela, da sem jo spre-
jela.

5 zabavnih

Kako najraje preživljaš prosti čas? 
Z družino se odpravimo v hribe ali na 
kakšen izlet. Prosti čas pa preživlja-
mo seveda tudi na morju in pozimi na 
smučanju.

Kako si popravljaš slabo raz-
položenje? 
Obstaja več metod, meni najljubša pa 
je delo na vrtu in pozimi sprehodi.

Katerega predmeta v šoli res nisi 
marala in zakaj? 
Težko bi izpostavila kakšen predmet, 
saj so mi bili všeč tako družboslovni kot 
tudi naravoslovni predmeti. 

Česa si se pred kratkim naučila?
Naučila sem se, da se v življenju ne 
moremo veseliti samo velikih stvari. 
Pomemnejše je, da se človek veseli ma-
jhnih, vsakodnevnih in lepih stvari. 

S čim bi nas najbolj nasmejala? 
Potem pa predlagam, da v knjižnici or-
ganiziramo dogodek s Tonetom Partl-
jičem, kjer je smeh zagotovljen.

O tem, da Mateja svoje poslanstvo z 
vodenjem knjižnice jemlje resno, priča 
tudi dejstvo, da je intervju opravila ne 
najboljšega zdravja. celotna ekipa še 
posebej v tem času živi in diha z utripom 
festivala in kot lahko preberete, nikoli 
ne spijo. V intervjuju se nisva niti dotak-
nili vseh rednih otroških delavnic, pa 
raznih gostov, ki jih običajno gostijo ob 
četrtkih. Ponosni smo lahko na našo 
knjižnico, na ekipo, ki vse dogodke pri-
pravlja in na vse novosti, ki jih uvajajo. 
Zato vljudno vabljeni vsi, ki s knjigami 
niste najbolj domači – pustite se prese-
netiti ter zavijte med police. Morda vas 
bodo pritegnile revije, morda sodobne-
jši mediji, morda zgolj redni ali občasni 
dogodki. Kajti kot smo zapisali na začet-
ku – v znanju je moč. To dejstvo se, ne 
glede na razvoj in medij zapisa, ne bo 
spremenilo nikdar. 

Dobrodošli v hrastniški knjižnici. 

Mojca Lavrič
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Likovna skupina Mozaik 
razstavlja v Hrastniku

Likovna skupina Mozaik je 30. 
maja v hrastniški galeriji DD 
odprla razstavo svojih likovnih 
izdelkov v kombinirani tehni-
ki. Na ogled bo do 12. junija od 
18. do 20. ure. Likovna skupina 
Mozaik je zbudila pozornost že v 
začetku leta 2016, ko so na steno Mla-
dinskega centra Hrastnik ustvarili za-
nimiv mozaik. 

Ob odprtju je Manja Golec napisala 
priložnostne verze, ki jih je tokrat pove-
dal Tibor Babič. Zadnji verzi se glasijo 
takole: 

Vesna Babič je dodala še nekaj pod-
vigov, ki so jih opravili v tem času. Tako 
so maja 2016 v parku pred osnovno 
šolo Narodnega heroja Rajka Hrastnik 
v mozaik oblekli šest klopi in mizo. Pos-
likali so odrsko sceno za letni koncert 
pevskega društva Svoboda Hrastnik, 
naslikali sv. Florjana na steno v pren-
ovljenih prostorih Gasilskega doma 
in za KRc Hrastnik odrsko sceno za 
prireditve v veselem decembru. »Še 
posebno srečni smo, ker lahko ustvar-
jamo, ker nas povezuje pozitivna en-
ergija in prijateljsko druženje.« Severina 
je svoje varovanke seveda pohvalila in 
želela, da obiskovalci začutijo podobno 
energijo kot likovnice pri svojem ustvar-
janju: odprto srce. »Nastajale so žive 
slike naših notranjih dimenzij, ki bo-
gatijo in žlahtnijo vsako posameznico.« 
Razstavljena dela skupine Mozaik so le 

del tega, kar so ustvarile v tem šolskem 
letu. Predstavile so svoja harmonična 
tihožitja, portrete in mandale modernih 
oblik in v toplih barvah. Posebno pozor-
nost je zbudila velika slika - Združevan-
je za dober namen, ki je delo celotne 
skupine. »Vsak je naredil svoj delček, 
Severina pa jih je vpletla v lase svoje 
ženske,« pojasnjuje Babičeva. »S Stanko 
sva ji pri tem pomagali.« Na otvoritev so 
prišli tudi likovni kolegi iz Laškega, celja 
in Zagorja, za program pa so poskrbeli 
otroci iz vrtca in Glasbene šole Hrast-
nik. Skupino trenutno sestavljajo Vesna 
Babič, Stanka Bantan, Majda Hribar, 
Ivica Kovač, Vesna in Viktorija Mate-
kelj, Majda Prišel, Ruža Sihur, Marjeta 
Tomažin, Branka Vizler, Mili Vovk, Janja 
Vrbnjak, Joža Zornik in Severina Trošt 
Šprogar. 

Fanči Moljk

“V njem zrcalijo se delo, šport, 
kultura, prosti čas.
Rodov preteklih in vseh nas,
ki tu živimo, sanjamo in se učimo.
Ta mozaik je spomenik
življenja v hrastniški dolini.
Največ zaslug, da ne izgubijo se 
spomini,
gre zagotovo likovni skupini in njeni 
mentorici Severini.”

Desa Muck ima rada Zasavje
Desa Muck, pisateljica, sce-

naristka, humoristka in kolumnistka, 
je med najbolj želenimi gosti na slov-
enskih šolah in v knjižnicah. 13. aprila 
je gostovala v Knjižnici Antona Sovreta 
Hrastnik, kjer je predstavila svojo novo 
knjigo Takole bom rekla. Govorila pa je 
seveda tudi o drugih rečeh.

Na vprašanje, kako se počuti v Zasav-
ju, je povedala, da je to njena najljubša 

regija – poleg Prekmurja. Zanimiva se 
ji zdi neka otožna turobnost industri-
jskih krajev, pa tudi ljudje so prijetni, 
pravi. Predstavili smo ji nekaj privlačnih 
turističnih točk v Zasavju kot so zasavs-
ki hribi, cicko, Sovretovo rojstno vas, 
»Provanso« na Marnem, marionete in 
hrastniški bazen. Tega pa smo ji kar po-
darili, saj vemo, da nadvse rada plava in 
se počuti v vodi bolje kot na suhem. Je 
rekla, da ga bo gotovo kdaj obiskala, do 

takrat pa bo zadostovala slika bazena, 
ki jo je dobila v dar.

 Seveda nismo mogli mimo Alpske sage, 
novega muzikala, za katerega je napisa-
la scenarij. »Zelo sem navdušena nad 
izvedbo,« je rekla, »in vsi po vrsti so se 
zelo potrudili, da je predstava nadvse 
imenitna ...« Povedala je, da so jo nekat-
eri igralci povsem presenetili.

Desa pa je presenetila z dejstvom, da 
bo naslednji dve knjigi, ki jih piše za 
otroke, tudi sama ilustrirala. že nekaj let 
obiskuje namreč likovno delavnico pa 
tudi sicer imajo njene korenine ugod-
na tla – je v sorodu z znano slovens-
ko ilustratorko Marlenko Stupica, ki je 
opremila že več kot sto otroških knjig in 
slikanic. Desa deluje umirjeno, iskreno, 
hudomušno, tako da so obiskovalci, ki 
so tudi prišli do besede, ocenili večer 
kot izjemno zabaven in prijeten.
 

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar
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Dolske pevke navdušile v 
hrastniškem Delavskem domu

Članice ženskega pevskega zbora KuD 
Svoboda Dol pri Hrastniku so v petek, 
31. marca, priredile letni koncert v 
dvorani Kulturno rekreacijskega centra 
Hrastnik, kamor so povabile tudi goste. 
Ti so bili Folklorna skupina Trbovlje pod 
vodstvom Joži Brečko in MPZ Svobode 
Hrastnik. Pevke sta spremljala Antonio 
Jukić s harmoniko in Luka Jeraj na kla-
virju.

 Na koncertu se je s pevkami prvič pred-
stavila nova umetniška voditeljica Anja 
Zalokar, magistrica oziroma profesori-
co glasbene pedagogike, ki vodi tudi 
hrastniške pevce. »Priprave na koncert 

so vedno resen projekt,» meni Zalokar-
jeva, ki čuti posebno odgovornost do 
pevk in obiskovalcev. Poleg tega pa je 
Anja sproščena in duhovita, kar spod-
budno vpliva tudi na pevke. To je bilo 
opaziti že ob njenem prihodu na oder. 

že ena prvih pesmi Rož, Podjuna, 
Zila, so napovedale, da so se tokrat 
posvetile lepim ljudskim pesmim z ra-
zličnih področij domovine - s Koroške, 
Bele Krajine in od drugod. Folklorna 
skupina iz Trbovelj je zaplesala venček 
koroških narodnih pesmi in požela ve-
liko navdušenja med obiskovalci. Prav 
tako člani MPZ Svobode Hrastnik, ki so 

zapeli venček ljudskih s pevkami, sami 
pa še štiri pesmi. Na harmoniki njih jih 
je spremljal Antonio Jukić, na kitari pa 
Štefan Kajič. 

Koncert so zaključile s pesmijo Ne čakaj 
na maj Frana Milčinskega in s Pored-
no polko Slavka Avsenika ml. oziroma 
Ljubim te, Slovenija Ota Pestnerja, s 
pesmijo, ki je skoraj že ponarodela. 
Na klavirju jih je spremljal Luka Jeraj, 
pritegnili pa so tudi obiskovalci in tako 
ustvarili res veličasten zaključek letošn-
jega koncerta. 

Fanči Moljk

Koncert hrastniških pevcev za leto 
2017 se je končal z gasilci

V četrtek, 11. maja in v petek, 12.maja, 
so imeli hrastniški pevci v dvorani DD 
tradicionalni letni koncert, ki je spet 
navdušil številne obiskovalce. To je edi-
na hrastniška prireditev, ki ima v obeh 
dnevih zagotovljen obisk. 

Letos so nastopili z novo zborovodkinjo 
Anjo Zalokar, ki je prevzela tudi ženski 
zbor. »Kar trikrat smo morali do nje, 
preden je pristala,« jo je v šaljivem tonu 
predstavil novi predsednik zbora Aleš 

Laznik. Kot navadno, so koncert razde-
lili v tri dele, skozi katere jih je popel-
jala zgovorna Nina Pader, tudi avtorica 
veznega teksta. 

V prvem delu so zapeli sedem pesmi, 
med katerimi niso manjkale narodne, 
dalmatinske, kot zadnja pa partizanska 
Hej tovariši, pri kateri je pritegnila cela 
dvorana. Spremljal jih je harmonikar 
Stanislav Tomc. Z odličnim vzdušjem so 
nadaljevali člani ansambla žarek, mla-

da glasbena skupina, 
ki prihaja iz okolice 
Velenja. Trije fantje in 
dve dekleti so skupaj 
že od leta 2014. Hrast-
ničani so jih že ob ob 
prvih taktih vzeli za 
svoje. 

Tema letošnjega 
skeča, ki ga pripravijo 
pevci kar sami, so bili 
gasilci. Nič čudnega. 

V Sloveniji imamo okrog 123.000 član-
ov prostovoljnih društev in okoli 1000 
poklicnih. Tudi v našem koncu so prvi, 
ko je treba ob raznih nesrečah po-
magati in med tistimi, ki znajo poskrbe-
ti tudi za družabno življenje. Glavno 
besedo so imeli Aleš Laznik, Anton 
Hočevar, Maks Laznik in Joži Hriberšek, 
brez katere si tretjega dela koncerta ne 
moremo predstavljati. Poleg medsebo-
jnih obtoževanj, duhovitih domislic in 
posrečenih dialogov v zvezi s požarno 
varnostjo, so tudi zapeli. Pesmi so bile 
hudomušno obarvane, primerne doga-
janju na odru, kar povedo že naslovi: 
Na pomoč, Štirje fantje, Nedeljska maša 
… Spremljali so jih Štefan Kajič z ritem 
kitaro, Ana Kontič na harmoniki in ba-
sist Timotej Mastnak. Obiskovalci so 
jim namenili izjemno dolg aplavz, kar 
je pripeljalo do tega, da so se jim ob 
podaljšku priključili tudi člani ansambla 
žarek.

Fanči Moljk

Predstavitev knjige Franja Zoreta 
1204 dni teme

V četrtek, 18. maja, so predstavili v Kn-
jižnici Antona Sovreta knjigo 1204 dni 
teme, dnevniške zapise Franja Zoreta 
iz taborišča, ki jih je uredil po 70 letih 
vnuk Jože Razpotnik. Izdala jo je Mohor-
jeva družba, zato je vodila pogovor nji-
hova urednica Alenka Veber. 

Začelo se je že kakih 15 minut prej, ker 
so pred knjižnico igrali člani Rudarske 
godbe Hrastnik. Med njimi tudi dirigent 
uroš Razpotnik, pravnuk Franja Zoreta. 
»Kaj takega pa še ne!« je bila Vebrova 
prijetno presenečena. »Trideset let že 
vodim pogovore ob izidu novih knjig, 
pa tega še nisem doživela, da bi tak 
kulturni dogodek počastila godba.« 
Poudarila je, da je izid vsake dobre kn-
jige res velik praznik. Še posebno take, 
ki so napisane srcem, ki imajo močno 
sporočilo in so pomemben dokument 
za lokalno skupnost, od koder je Zore 
izhajal. 

Rojen je bil namreč na Slatnem, sliko-
vitem zaselku v bližini Dola pri Hrastni-
ku, kjer je takrat, ko se je začela druga 
svetovna vojna, imel že družino s pe-
timi otroki. Državno vinarsko in sad-
jarsko šolo v Mariboru je končal pri 18 
letih, dve leti kasneje pa se je poročil z 
Vlasto Roš, s katero sta imela celo živl-
jenje neverjetno ljubeč odnos. Svojo 
mladostno energijo sta vlagala v otroke 
in obnavljanje kmetije, ki sta jo odkupila 
od strica. 

Pred začetkom pogovora je Razpotnik 
predvajal pesem Slovenec sem in pre-
bral tekst o nastanku te pesmi. Pesem 
je predvajal zato, ker stari oče v knjigi 
opisuje, kako ga je prevzel izrezljan za-
pis na puškinem kopitu človeka, ki so ga 
kasneje ubili. Z lepimi črkami je vtisnil 
cel prvi verz pesmi Slovenec sem. Raz-
potnik je hotel povedati, da je bil njegov 
stari oče velik domoljub in ni premišl-
jal, na katero stran se bo postavil, ko 
je deželo napadel sovražnik. Bil je 
med prvimi, ki so ustanavljali na Dolu 
OF. V dnevniku večkrat omenja imena 
somišljenikov oziroma sodelavcev kot 
so Anton Bostič, Peter Orožen. Gvido 
Pavlič, emil Hameršak …, od katerih ni-
hče ni preživel vojne. Predvsem Gvido 
jih je razveseljeval z mislijo, kako bo naš 
narod nekoč svoboden in bo doživl-
jal zmago pravice nad krivico. A so bili 
kmalu izdani in takrat so se tudi za 
Franja, poštenega kmeta in rodoljuba s 
Slatnega, začeli dnevi trpljenja, lakote, 
osamljenosti, hrepenenja po domu … 
1204 dni teme. Kalvarija, ves čas na 
robu s smrtjo, ga je vodila iz Trbovelj do 
Maribora, od tam v taborišče Flossen-
bürg do taborišča Dachau – Allach pri 
Münchnu.

Vebrovo je seveda zanimalo, kakšen je 
bil povod za izdajo teh dnevniških zap-
isov. Zakaj šele po 70 letih. »Ko je stari 
oče umrl, sem bil star šest let. Lepe 
spomine imam nanj, saj je bil zelo topel 
človek in smo ga imeli otroci zelo radi. 

Za zapise sem izvedel šele v osnovni 
šoli, ko sem videl razmnožene liste, 
vendar se še nisem zavestno odločil, 
da jih bom enkrat izdal. Čeprav me je 
to ves čas podzavestno spremljalo. Ko 
pa sem se lotil rodovnika, sem se oglasil 
tudi pri teti Magdi Hribernik in odkril te 
originalne liste. Čutil sem se dolžnega, 
da to enkrat storim ...« 

 Na vprašanje, kaj meni, da je gnalo 
starega očeta k pisanju, pa je dejal: 
»Vsak dan, ki so ga preživeli v taboriščih 
smrti, je pomenilo zmago. Pomagali so 
si z molitvijo, mislijo na domače, stari 
ata pa se je odločil še pisati. Tvegal je, 
čeprav bi ga odkritje gotovo stalo živl-
jenje. Gnalo ga je tudi to, da bodo zana-
mci enkrat brali o tem in izvedeli iz prve 
roke, kako veliko zlo je vojna.« žalostilo 
ga je, ko so v taborišča pricurljale nov-
ice, da so izdajalci razdelili narod na 
dvoje.
Kljub vsemu lahko rečemo, da je imel 
Franjo Zore srečo, da je preživel. »Nikoli 
nisem izgubil upanja,« je zapisal. Pogos-
to se v knjigi ponavljajo opisi, kako lačni 
so bili, kako so jih brez vzroka pretepali, 
pošiljali v krematorij, kako so hrepe-
neli po domači zemlji in se spraševali, 
če bodo preživeli. Kljub ponavljanju 
teh opisov branje ni dolgočasno. Takoj 
pademo v vrtinec dogodkov, ki jih sicer 
poznamo že iz različnih knjig in filmov, 
vendar tu avtorja poznamo. Preseneča-
jo natančni opisi, slikovite pripovedi. 
Identificirali se bodo tudi drugi bralci, 
predvsem tisti, ki poznajo zgodbe svo-
jega domačega okolja, le da jih ni še ni-
hče zapisal.

Za Jožeta Razpotnika predstavlja pri-
poved starega očeta Franja sporočilo, 
da moramo biti zadovoljni s tem, kar 
imamo. In strpni. Ob vsem njegovem 
trpljenju se mu zdijo vsi naši vsakdanji 
problemi majhni. »Njegove besede mi 
dajejo moč, kadar jo potrebujem …,« 
pravi.

Fanči Moljk
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Fotografije: B. Klančar, S. Tanšek in MCH

Uradno je festival otvorila Steklarska godba Hrastnik.

Na tržnici Hrastnik so nas presenetili z vertikalnim plesom 
z multimedijo, v izvedbi Sébastiena Fraboulet – Čopka in 

Mance Uršič.

Ekspedicija imigrantov iz vesolja je pristala v Hrastniku. 
Njihova misija je iskanje in spoznavanje inteligentnih 

življenjskih oblik…

Branko Potočan & Fourklor so nam uprizorili predstavo 
Žepi polni zvezd. Predstava pripoveduje o malih ljudeh 

velikega srca.

Koala voice so nas navdušili s svojo zasvajajočo mešanico rocka, 
popa, disca, punka ter neustavljivo odrsko prezenco.

Andrej Tomše nas je popeljal 
skozi umetniško delo z izpiljenimi 

cirkuškimi tehnikami.

Ponovno nas je ogrela ognjena predstava.

Jasna Klančišar se je predstavila s portreti transspolnih 
in cisspolno nenormativnih oseb in dokumentarnim 

filmom Transspolna življenja v Sloveniji 

Sončno popoldne so popestrili hoduljarji in ustvarili 
čarobno pravljico.

Katjuša Kovačič & Nikola Orešković sta v gibalni 
predstavi Matrica fascije združila različne načine 

gibanja, telesnega izražanja in prezence.

Nadaljevanje kulturne izmenjave in ohranjanja 
stikov z rock skupino RULJA iz pobratene Raške.
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Hrastniški vrtec proslavlja 110 let

V četrtek, 25. maja, je potekala v šport-
ni dvorani na Logu 110. obletnica 
predšolske vzgoje v Hrastniku. Poleg 
staršev in vseh tistih, ki radi spremlja-
jo otroške pesmi in plese, so bili pris-
otni tudi častni gostje: župan Miran 
Jerič, poslanca državnega zbora Vojka 
Šergan in Ivan Hršak ter državna sek-
retarka Andreja Barle Lakota. Najbolj 
popularna otroška pesem Naša četica 
koraka je pripeljala na prizorišče okoli 
300 otrok, ki so čakali na svoj nastop. 

Ravnateljica Maja Petan je v svojem 
uvodnem govoru med drugim dejala: 
»Srečna sem, da imam za sabo močen 
in enoten kolektiv, ki diha skupaj. Vese-
la sem, da lahko med nami pozdravim 
vse ravnateljice, ki so pripomogle k pre-
poznavnosti in uspešnemu delovanju 
našega zavoda v zadnjih 30-tih letih: 
Vida Logar, Ivica Kovač, Boža Mlinar, 
Slavica Pavlič in vse upokojenke, ki se 
vedno rade odzovejo našemu povabi-
lu.« 

V hrastniškem vrtcu je v letošnjem 
šolskem letu vpisanih 278 otrok, ki so 
razporejeni v 15 oddelkov. Locirani 
so v štiri enote Hrastnika in Dola: Luč-
ka, Dolinca, Sonček in dva oddelka na 
OŠ NH Rajko Hrastnik. Zaposlenih je 
30 strokovnih delavcev, med katerimi 

so odlični likovni, literarni in glasbeni 
ustvarjalci. Na prireditvi se je zvrstilo 
kar nekaj avtorskih del izpod peres in 
notnega zapisa Tatjane, Damirja, Sanje, 
Nataše, Anite in še koga. »Iščemo nove 
oblike sodelovanja s starši, iščemo 
nove oblike dejavnosti v dopoldanskem 
in popoldanskem času,« je nadaljevala 
Petanova. »Aktivno sodelujemo z društ-
vi, organizacijami, drugimi javnimi zavo-
di, podjetji v občini in zunaj nje.« 

Miran Jerič, župan občine, je poudaril, 
da ima vrtec izjemno vlogo za vsakega 

posameznika, zato so tem bolj ponos-
ni, da so bili v preteklosti in tudi danes, 
zaposleni strokovni delavci, ki imajo 
tudi čuteč odnos do otrok. Andreja 
Barle Lakota pa je dejala, da se naša 
lokalna skupnost dobro zaveda pome-
na predšolske vzgoje, saj se socializaci-
ja v zgodnjih letih pozna vse življenje. 
»Druge države gledajo na nas z obču-
dovanjem,« je poudarila, «ker imamo v 
naši državi predšolsko vzgojo odlično 
razvito.« 

S plesno-pevskim programom so se 
potem predstavile vse štiri 
enote Vrtca Hrastnik. Pred pol-
no dvorano so se zvrstili Slonč-
ki, žogice Nogice, Levčki, žabice, 
Mravljice, Miške, Pikapolonice, 
Ježki, Medvedki ter plesna sk-
upina Zumba iz enot Lučka, 
Dolinca, Sonček ter iz šolskega 
vrtca. Po prireditvi pa so se slavl-
jenci s svojimi starši in vzgojitelji 
zabavali še ob taktih in animaciji 
popularne skupine Čukov.

Fanči Moljk
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70 let lutkarstva v Hrastniku

V občini Hrastnik se ohranja mnogo 
zanimivih kulturnih tradicij in dejavno-
sti, ena od teh je zagotovo lutkarstvo. 
Društvo Marionetno gledališče Jurček 
je v sklopu letošnjih Rdečih revirjev 
obeležilo 70-let lutkarstva v Občini 
Hrastnik. V ta namen so imeli lutkarji 
slavnostno akademijo, ki jo je odprla 
predsednica Marionetnega gledališča 
Jurček, ki je takole povzela delovanje 
društva: »Društvo ima že 25 članov, ki 
jim ni žal časa in truda za to kulturno 
poslanstvo,…na oder smo postavili že 
deseto predstavo, odkar so marionete 
ponovno oživele. Letno odigramo več 
kot 20 predstav, ki si jih ogleda skupaj 
več kot 1000 obiskovalcev. Naš cilj je 
ohraniti neprecenljivo kulturno ded-
iščino knapovskih marionet  in jo pred-
stavljati doma, po Sloveniji in tudi v tu-
jini.«  

Glavna govorca sta bila, kustosinja 
Zasavskega muzeja Trbovlje,  Jana Mla-
kar, ki je v svojem govoru orisala razvoj 
lutkarstva v Hrastniku in župan Milan 
Jerič, ki je poudaril kulturno-zgodovins-
ki pomen lutkarstva za občino Hrastnik.

Zgodba lutkarstva v Hrastniku se začne 
februarja, leta 1947. Takrat so v Hrast-
niku lutkarji uprizorili prvo predstavo/
igro z naslovom »Začarani gozd«, na 
katero so se pripravljali vsaj kakšno leto 
prej. 

Pobuda za lutkarstvo je prišla s strani 
učitelja Silva Košutnika, ki je bil po 2. sv . 
vojni prestavljen iz Prebolda v Hrastnik. 

Košutnik je bil pred vojno član telovad-
nega društva Sokol v Preboldu, kjer se 
je seznanil z lutkarstvom, saj so v okviru 
Sokolskih telovadnih društev delovala 
tudi marionetna gledališča. Dobrega so-
govornika je Košutnik v Hrastniku našel 
v Alojzu Hofbauerju, ki mu je svetoval 
povezavo z Vilijem Kohnetom-bistrim 
in podjetnim inovatorjem, pri rudniku 
zadolžen za jamski transport. Kohne 
je takrat vodil modelarski krožek, pri 
katerem pa so imeli tedaj nekaj smole, 
Košutnik pa jih je prepričal za novo de-
javnost… marionete. S tem je bil storjen 
prvi korak.  Strokovno je nad mario-
netno dejavnostjo bdel Silvo Košutnik, 
organizacijsko pa Vili Kohne. Lutkarji so 
morali najprej začeti od osnov, glave so 
naročili pri Lojzetu Lavriču, trupe, kulise 
in scenske rekvizite so naredili sami, 
kostume so jim sešile šivilje v šiviljski 
zadrugi. Tekom let so veliko gostovali 
po okoliških krajih v Zasavju, skupno so 
odigrali več kot 200 predstav. Ostalo pa 

je zgodovina. 

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 
23. maja so člani lutkarskega društva 
prejeli priznanja JSKD ter bronaste in 
srebrne Linhartove značke. Na slav-
nostni akademiji  so si lahko gostje v 
Delavskem domu ogledali še predstavo 
Zvezdico zaspanko Frana Milčinskega 
Ježka ter razstavo fotografij v galeriji z 
naslovom »Lutkarji skozi 70 let«

O pomenu hrastniških marionet in lut-
karjev pa Jana Mlakar pravi takole: »Za-
vedati se moramo, da so lutke pomem-
ben del narodne kulture, ravno tako 
kakor slike ali knjige. Ni mi znano, da 
je še kje na Slovenskem ohranjen tako 
obsežen fundus lutkovnega gledališča. 
Ne pozabimo, da so vsaj Lavričeve plas-
tike resnične umetnine.«

Primož Frajle
Foto: Branko Klančar

Zvezdica zaspanka

Lutkarji na slavnostni akademiji ob 70. obletnici 
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V HRASTNIKU SE JE SESTAL SVET ZASAVSKE REGIJE
V ponedeljek, 29.5., 
je na Občini Hrastnik 
potekala 81. seja Sve-
ta Zasavske regije, na 
kateri so bili prisotni 
vsi člani Sveta regije, predsednica Jas-
na Gabrič, Matjaž Švagan in Miran Jerič, 
zasavski poslanci Irena Grošelj Košnik, 
Vojka Šergan in Ivan Hršak ter poročev-
alci dr. Barbara Lampič (Filozofska 
fakulteta), Duška Radovan (Direktorat 
za regionalni razvoj), Helena Požun, 
Rok Zupanc (direktor cSD Trbovlje), 
Slavi Gala (predsednica partnerstva 
LAS Zasavje). 

Na seji se je opravil pregled realizaci-
je sklepov 80. seje, ki so se nanašali 
na težave pri zagotavljanju zdravniške 
oskrbe in nujne medicinske pomoči v 
Zasavju. S strani zasavskih poslancev je 
bilo zagotovljeno, da se na teh področ-

jih pripravljajo spremembe predpisov o 
zagotavljanju nujne medicinske pomoči 
in specializaciji zdravnikov, ki bodo 
odpravile težave ali pa jih vsaj omilile. 
Dr. Barbara Lampič in ga. Duška Ra-
dovan sta predstavili projekt o celoviti 
metodologiji za izdelavo aplikacije za 
evidenco degradiranih površin, ki jih 
je veliko tudi v Zasavju zaradi posle-
dic rudarjenja. Aplikacija bo omogočila 
boljši pregled nad površinami in pripo-
mogla k njihovi sanaciji ter revitalizaciji, 
kar je tudi cilj države in lokalnih skup-
nosti. Ga. Helena Požun je predstavila 
svoj projekt za ustanovitev Zasavskega 
dnevnega centra za otroke in mladost-
nike, s katerim bi se nudila psihosocial-
na podpora otrokom in mladostnikom 
iz socialno šibkih družin in ranljivejših 

skupin prebivalstva. Svet regije je izrazil 
vso podporo projektu in ge. Požun, ven-
dar ji zaradi slabega finančnega položa-
ja občin, ki je posledica nezadostnega 
financiranja s strani države, finančne 
pomoči ni mogel ponuditi. Predlagal 
ji je, da pri Regionalni razvojni agenciji 
Zasavje poizve, če lahko za ustanovitev 
dnevenga centra pridobi državna ali 
evropska sredstva. G. Rok Zupanc pa 
je predstavil osnutek Regijskega izved-
benega načrta na področju socialnega 
varstva 2017-2018. Svet regije je pod-
prl program Območni obrtni zbornici 
Hrastnik za delovanja partnerstva LAS v 
letu 2017 ter potrdil g. Matjaža Švagana 
za podpredsednika Sveta regije.

PRIPRAVLJA JANI MeDVeŠeK

OBČINSKI SVET SPREJEL CELOSTNO PROMETNO STRATEGIJO

Občinski svet Občine Hrastnik je na 
svoji 20. redni seji sprejel celostno pro-
metno strategijo (cPS). Pripravo strate-
gije sofinancirata Republika Slovenija in 
evropska unija iz Kohezijskega sklada 
v skladu z Operativnim programom za 
izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020. cPS je strateški 
dokument za vzpostavitev trajnostne-
ga načrtovanja prometa na območju 
občine Hrastnik. V okviru dokumenta 
so opredeljeni ključni ukrepi, cilji in de-
javnosti na področju prometa, ki bodo 
vodili k vzpostavitvi trajnostnega pro-
metnega sistema. 

celostno načrtovan promet bo zag-
otavljal kakovostno dostopnost do bi-
vališč, delovnih mest in storitev za vse, 
izboljšal prometno varnost, zmanjšal 
onesnaževanje, emisije toplogred-
nih plinov in porabo energije, povečal 
učinkovitost in zmanjšal stroške pot-
niškega in tovornega prometa ter izbol-
jšal privlačnost in kakovost okolja.

Razvoj prometa v občini je v dokumentu 
cPS podkrepljen z akcijskim načrtom, ki 

za obdobje 5 let opredeljuje planirane 
aktivnosti razvoja prometa (trajnostne 
mobilnosti). Namen dokumenta cPS 
je ustvariti kontinuirani proces razvo-
ja prometne infrastrukture za pešce, 
kolesarje, voznike motornih vozil ter 

spreminjanje načrtovalskih praks v pro-
metu. Hkrati pa bo sprejet dokument 
omogočal prijavo na nepovratna sred-
stva evropske unije, ki bodo namenje-
na razvoju trajnostne mobilnosti.
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V MREŽO DEFIBRILATORJEV OBČINE HRASTNIK 
VKLJUČENA ŠE DVA DEFIBRILATORJA

V začetku meseca maja 
se je mreža defibrilatorjev 
v občini Hrastnik dopol-
nila še  z dvema zunanji-
ma defibrilatorjema AeD. 
Nameščena sta bila na 
Večnamenski objekt KS Marno in Pla-
ninsko kočo na Kopitniku. Nakup prve-
ga je omogočila Zavarovalnica Triglav iz 
sredstev za preventivo, za namestitev 
drugega pa so se sredstva zagotovila 
v občinskem proračunu.  Obe novi lo-
kaciji bosta  vključeni  v bazo AeD pri 
Medicinski fakulteti v Ljubljani.

V občini je tako trenutno nameščenih 
15 defibrilatorjev AeD, in sicer v vseh 
krajevnih skupnostih, pa tudi v vseh 
treh planinskih domovih.

Defibrilatorji so nameščeni na 
naslednjih objektih:

• Dom Krajevne skupnosti Turje,
• vhod za igralce v Dolanko (pokriva 
šolo na Dolu, Dolanko in center Dola),
• pri spodnjem vhodu v Športno dvora-
no v Hrastniku (šola, športna dvorana, 
zunanja
igrišča in območje Novega Loga),
• pri vhodu v Delavski dom Hrastnik (za 
center Hrastnika),
• Večnamenski objekt Podkraj (za cen-
ter vodnih športov in naselje Podkraj,

• Planinski dom na Kalu,
• Planinskem dom v Gorah,
• Zadružni dom v Čečah,
• Zadružni dom v Prapretnem,
• Poslovno stanovanjski objekt družine 
Kajič v Podkraju,
• Dom Krajevne skupnosti Krnice-Šav-
na,
• Dom Krajevne skupnosti Kovk,
• Gasilski dom PGD Dol pri Hrastniku,
• Večnamenskem objektu KS Marno, 
• Planinska koča na Kopitniku.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

PRIZNANJA OBČINE HRASTNIK V LETU 2017
Komisija za odlikovanja in priznan-
ja pri Občinskem svetu Občine 
Hrastnik je v skladu z določili 
Odloka o priznanjih Občine Hrast-
nik objavila Javni razpis za zbiran-
je predlogov za podelitev občinskih 
priznanj za leto 2017. Razpis je potekal 
od 6. 3. do 6. 4. 2017. V razpisnem roku 
je Komisija prejela 10 predlogov in jih 
na seji podrobno pregledala. Občinski 
svet Občine Hrastnik je na 20. redni 
seji potrdil štiri prejemnike občinskih 
priznanj, in sicer za delo in uspehe na 
družbenem področju. 

Srebrno priznanje Občine Hrastnik se 
podeli Timoteju Funklu, ki aktivno de-
luje v KS Dol. Dolgoletno je aktiven na 
področju gasilstva, udejstvuje pa se 
tudi v Lovski družini Dol pri Hrastni-
ku. Na slednjem področju deluje tudi 
Rudi Saviozzi, dobitnik bronastega 
priznanja Občine Hrastnik, dolgoletni 
član in predsednik Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Hrastnik. Z bronas-

tim priznanjem bo Občina Hrastnik 
nagradila še Gledališko skupino Dol, 
ki deluje v okviru KuD Svoboda Dol pri 
Hrastniku, in Srbsko kulturno društvo 
»Sava« Hrastnik. Obe društvi pomem-
bno prispevata h kulturnemu življenju 
v občini in širše. Priznanja bodo na-
grajencem podeljena na proslavi ob 
občinskem prazniku Občine Hrastnik, 
3. julija.

PODPIS POGODBE ZA ŠOLO NA DOLU 

župan občine Hrastnik Miran Jerič in 
direktor Rudisa Andrej Gorjup sta 8. 
maja podpisala pogodbo za izvedbo 
gradbeno obrtniških del rekonstrukcije 
in novogradnje Podružnične osnovne 
šole Dol. 

Občina Hrastnik je sredi meseca apri-
la zaključila s postopkom javnega 
naročanja za izbiro izvajalca. Na razpis 
so prispele 4 ponudbe, za izvajalca pa 
je bil izbran najugodnejši ponudnik, 
to je RuDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni 
partner v partnerski ponudbi  RuDIS – 
AGM Nemec. Ponudbena cena znaša 
2.986.173,41 euR.

Dela se bodo pričela izvajati ta-
koj po zaključku šolskega leta, in 
sicer 28. 6. 2017, skrajni rok za 
izpolnitev pogodbenih obvezno-
sti pa je 30. 6. 2018. Projekt je 
Občina Hrastnik prijavila tudi na 
Javni razpis za sofinanciranje en-
ergetske prenove stavb v lasti in 
rabi občin v letih 2017 in 2018, ki 
ga je objavilo Ministrstvo za infra-
strukturo.

S podjetjem Akvaing d.o.o. pa je občina 
Hrastnik podpisala pogodbo za izgrad-
njo manjšega prizidka in ureditev dveh 
učilnic v prostorih nad šolsko kuhinjo 

matične šole v Hrastniku. Na ta način 
bo v času izvajanja rekonstrukcije in 
novogradnje omogočen enoizmens-
ki pouk na začasnih lokacijah. Dela se 
bodo izvajala od 22. 5. 2017 do 15. 
7. 2017, njihova vrednost pa znaša 
105.396,29 euR.
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POSODOBITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

S podpisom pogodbe med Obči-
no Hrastnik in konzorcijem družb 
Petrol in Javna razsvetljava Lju-
bljana d.o.o., so stekle aktivnos-
ti za opravljanje lokalne gospo-
darske javne službe posodobitve 
in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v občini Hrastnik. Gre 
za enega večjih projektov javno-za-
sebnega partnerstva na področ-
ju javne razsvetljave v slovenskih 
občinah.

Predmet koncesijskega razmerja 
je izvajanje javne službe, ki obse-
ga vzdrževanje objektov, naprav in 
opreme ter omrežja javne razsvetl-
jave in drugih objektov, naprav in 
opreme javne službe oziroma 
strokovni nadzor nad delovan-
jem omrežja javne razsvetljave 
in njegovo tekoče vzdrževanje v 
interesu trajnega, nemotenega 
in brezhibnega delovanja javne 
razsvetljave. Koncesionar bo prev-
zel lokalno gospodarsko javno 

službo za obdobje 15 let.

V sodelovanju s konzorcijem družb 
Petrol in Javna razsvetljava Ljublja-
na bo Občina Hrastnik izboljša-
la energetsko učinkovitost javne 
razsvetljave. Skupni zajamčeni 
prihranek električne energije 
za javno razsvetljavo bo znašal 
393.000 kWh letno.

Prenova v sklopu katere bo 
zamenjanih 991 svetilk se je priče-
la izvajati v maju in bo dokončana 
predvidoma do sredine meseca 
julija. V tem času bo lahko delo-
vanje sistema javne razsvetljave 
občasno moteno, zato občane 
prosimo za razumevanje. Trenut-
no je zamenjanih že približno 300 
svetilk, na novo pa sta zgrajena 
dva odseka javne razsvetljave in 
sicer Črdenc, kjer bo nameščenih 
12 svetilk in Brnica – Podkovk , kjer 
bo nameščenih 17 svetilk.

V teh dneh bosta dokončana dva pomembna cestna odseka v občini Hrastnik, katerih investitor je Rudnik Trbovl-
je-Hrastnik (RTH). Gre za odsek ceste od Abecede do odcepa na Ano, ki predstavlja prvo fazo bodoče povezave 
Hrastnika s Trbovljami - uradna otvoritev bo 21. junija ob 18. uri - in pa prva faza cestne povezave Dol – Krištandol 
– Marno. Svečana otvoritev tega odseka bo 28. junija ob 16. uri.
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Na Štircu, kjer je eno na-
jlepših rekreacijskih pros-
torov v Hrastniku, so pred 
kratkim  ob teniških igriščih 
postavili otroško igralo. V 
Tenis klubu Hrastnik si želi-
jo, da bi se tudi najmlajši, 
morda nekoč bodoči člani, 
pri njih dobro počutili. Prav 
zato so jim uredili igralni 
kotiček.

K igranju tenisa vabijo 
tudi vse ostale občanke in 
občane Hrastnika. Za na-
jmlajše organizirajo teniški 
vrtec, za otroke in odrasle 

pa začetne oz. nadaljevalne 
tečaje. Igrišče lahko rezervi-
rate na enostaven in dost-
open način preko spleta na 
https://tk-hrastnik.sportifiq.
com/sl 

urejeno je tudi igrišče za 
odbojko na mivki, kjer lahko 
igralci in obiskovalci uživajo 
v prijetni okolici.  Člani Te-
nis kluba Hrastnik zelo lepo 
skrbijo tudi za hortikulturno 
ureditev okolice, tako da je 
ta del Hrastnika primeren 
tudi za sprehode.

NK

NOVO IGRALO NA ŠTIRCU

Navzoči in vabljeni na zboru članov 
Društva upokojencev Hrastnik, 23. mar-
ca, so delo v projektu Starejši za stare-
jše pohvalili. Iz na kratko povzetega po-
ročila, ki je bilo predstavljeno na zboru 
izhaja, da se je v projekt v desetih letih 
delovanja vključilo 1248 občanov, stare-
jših od 69 let, da je bilo v preteklem letu 
opravljenih 1964 obiskov, razdeljenih 
559 paketov pomoči in za vse to opravl-
jenih 3013 prostovoljnih ur. Z veseljem 
in ponosom lahko rečemo, da je pro-
jekt med seniorji prepoznaven, da so 
si s svojim delom pridobili zaupanje in 
zato vključeni v projekt radi in v velikem 
številu pridejo tudi na naši dve priredit-
vi, za kateri nam ljubeznivo odstopijo 
prostor v knjižnici Antona Sovreta. 

Prvo letošnjo prireditev smo pripravi-
li 24. marca, v počasitev dneva žena 
in materinskega dne. V dobro uro 
trajajočem kulturnem programu je 
bilo vsakega po malem: petja otrok in 
moškega zbora, recitacij, kratka nagov-
ora župana Mirana Jeriča in predsed-
nika Du Franja Krsnika, glasbe, smeha, 
lepih misli. Program je kot vedno pov-
ezovala naša koordinatorka, Branka 
Roglič. Otroci iz vrtca Sonček, so nas kot 

pravi sončki, 
objeti preko 
ramen, raz-
veselili in raz-
nežili s svojim 
petjem. Re-
citaciji Mate-
ja Kaiserja je 
vedno prijet-
no prisluhniti, 
saj njegov glas 
kar poboža 
dušo. učen-
ci hrastniške 
G l a s b e n e 
šole, tokrat je 
bil to trio trobent, so s svojim igranjem 
napolnili ves prostor. Med nastopa-
jočimi so bili tudi učenci OŠ heroja Raj-
ka iz Hrastnika, dva recitatorja, s pesmi-
ma o mamah, slišali pa smo tudi najbolj 
ganjljiv odlomek iz Prežihovih Solzic in 
hudomušeno zgodbo Vinka Modern-
dorferja Kakšen je ata. Z moškim pe-
vskim zborom Svoboda, ki je prav tako 
redni gost na naših marčnih priredit-
vah, smo že tako domači, da pred njimi 
nimamo več nobene treme, zato večina 
vsaj potihem pritegne zraven. Ko sta 
pred zbrane stopili Jožica Hriberšek in 

Mira Sajovic, smo že v naprej vedeli, da 
se bomo nasmejali do solz. Tokraten 
skeč Pri zdravniku je bil prav luštno in 
hudomušno nagajiv. 

Za prijeten zaključek smo vsaki od 
udeleženk podarili čestitko, ki so jo 
izdelali učenci OŠ heroja Rajka pod 
mentorstvom Andreje Peterlin in rdeč 
nagelj, ki za to genercijo še vedno 
pomeni simbol slovenstva in boja za 
enakopravnost. 

Joži umek

Praznično v knjižnici



NOVICE

Hrastničan Nejc Greben, študent 
zadnjega letnika magistrskega 
študija Krajinske arhitekture v Lju-
bljani, se je s študijskim projektom 
svoje skupine uvrstil med finaliste 
največjega mednarodnega štu-
dentskega natečaja Schindler Glob-
al Award 2017 in odšel na podelitev, 
ki je letos potekala v Sao Paulu. 

1. Kaj točno je krajinska 
arhitektura? 
Krajinska arhitektura je vse, niso to 
samo rožice. Seveda se ukvarjamo tudi 
z rožami, ampak krajinska arhitektura 
se ukvarja s prostorom, lahko z majh-
nim vrtom ali širšim prostorom, in je v 

tem smislu zelo podobna urbanizmu, 
lahko pa še širše. Na fakulteti smo se v 
teh petih letih učili o arhitekturi, botan-
iki, gozdarstvu, gradbeništvu, vrtni 
umetnosti … Hkrati pa se sama stroka 
dotika tudi političnih vsebin, ekonomije 
.. Je zelo multidisciplinarna smer.

2. Kaj je Schindlerjev natečaj in 
zakaj ste se odločili sodelovati?
Schindlerjev natečaj je namenjen vsem 
študentom, ki se ukvarjajo s pros-
torom. Ne gre za oblikovni natečaj, am-
pak idejo, ki je lahko čisto abstraktna. 
Natečaj poteka vsaki dve leti in vedno 
izbirajo problematične urbane točke 
po svetu. Letos so izbrali Sao Paulo, ker 
je to ogromno, ogromno mesto in taka 
mesta imajo probleme, ki se začnejo 
že s samo revščino, smetmi, ekonomi-
jo, vodo, prometom, organizacijo … 
Glede udeležbe ni bilo odločanja, kaj-
ti naša mentorica je oktobra oznanila, 

da  bomo v okviru šolskih obveznosti 
sodelovali na natečaju in bomo potem 
najboljšo rešitev poslali. 

3. Kakšna je bila ta naloga?
V Sao Paulu smo delali na lokaciji, 
ogromni tržnici, ki jo dnevno obišče 
več deset tisoč ljudi, zato vlada kaos. 
Namen je bil najti rešitev, spremembo 
tega prostora, kaj bi na tistem mestu 
najbolj funkcioniralo. upoštevati smo 
morali infrastrukturo, povezovanje 
prometa, da sama ideja ustvarja nova 
delovna mesta – ekonomski dodatek, 
da se upošteva preteklost in da se up-
ošteva sama dediščina lokacije, njihove 
arhitekture, kulture …

4. Kako ste se lotili 
projekta in kako je 
potekala raziskava 
mesta, kajti v Braziliji 
najbrž nihče ni bil?
Razdelili smo se v štiri 
skupine. Projekta smo 
se lotili tako, da smo na-
jprej pregledali globalne 
reference, ki zadevajo 
podobne problematike, 
analizirali smo lokacijo, 
kot smo le lahko, kajti ti 
lokacije ne moreš videti v 

živo, kar je tudi smisel celotnega pro-
jekta. Organizatorji so nam priskrbeli 
veliko materiala za analizo. Potem je 
pa to eno samo raziskovanje, pred-
vsem nam je problem predstavljalo to, 
da skoraj nobeno gradivo o Braziliji ni 
v angleščini. Potem, ko smo si ustvarili 
predstavo prostora, smo začeli razvijati 
idejo in to smo delali tri mesece. 

5. Kakšno idejo ste razvili za 
rešitev mesta?
Naša ideja je bila funkcionalni javni 
prostor, kako rešiti to razliko med bo-
gatimi in revnimi, ki je tam velika, kajti 
skoraj nikoli ne pride do stika med tema 
dvema slojema ljudi. Seveda smo vkl-
jučili še okoljske probleme; onesnažen-
je, slaba infrastruktura, smeti … Ko 
smo dobili idejo, smo jo morali grafič-
no predstaviti. Naredili smo dva velika 
plakata in brošuro, ki je bila omejena 
na 15 strani. Razdelili smo si delo, iskali 

grafični jezik, kako predstaviti našo ide-
jo vizualno privlačno. Delo je potekalo 
predvsem na računalniku, mi smo zad-
nji mesec za računalnikom presedeli 12 
ur dnevno. 

6. Na podelitev ste se odpravili 
v Sao Paulo; kako je potekala 
podelitev, kam ste se uvrstili?
Ker je to najpomembnejši natečaj, ima 
tudi močno nagrado. Prva nagrada je 
25 000 dolarjev. Vsakič na tekmovanju 
izberejo 12 finalistov, posameznikov ali 
skupin, ki so povabljeni na podelitev. Da 
smo nominirani, smo izvedeli februarja, 
ampak do same podelitve nismo vedeli, 
na katerem mestu smo. Vsak izmed fi-
nalistov je dobil tudi 5000 dolarjev žep-
nine, da smo tistih nekaj dni, ko smo bili 
tam, brez skrbi preživeli. 25. aprila smo 
tako odšli v Sao Paulo, nominirane so 
bile tri slovenske skupine. Na podelit-
vi smo izvedeli, da smo prejeli poseb-
no priznanje za udeležbo. Po podelitvi 
smo odšli še za teden dni v Rio de Janei-
ro in si stroške bivanja pokrili z žepnino.  
Sama podelitev je bila nekaj posebnega 
in celoten izlet je bil čudovit, ne vem, če 
bom še kdaj doživel kaj podobnega.

7. Če bi imel možnost in takšen 
projekt oblikoval za naše mesto, 
kaj bi bilo tisto, kar bi Hrastniku 
dodal, izboljšal?
To je zelo kompleksno vprašanje. V 
Hrastniku bi se dalo marsikaj spreme-
niti in bolje povezati spodnji in zgornji 
del Hrastnika, ki je sedaj zelo razpote-
gnjen in nepovezan. Na fakulteti sem 
na to temo že delal seminarsko nalo-
go in takrat sem izpostavil problema-
tiko parkirišča Spar in makadamske 
površine proti spodnjemu parku, ker 
se mi zdi, da ta del preseka prostor. V 
preteklosti je bil na mestu parkirišča 
planiran trg, ki bi po mojem mnenju 
delovanje mesta res podpiral. Poskusil 
bi povezati oba hrastniška parka in ust-
variti trg s trgovino, gostišči in drugimi 
funkcijami, kjer bi bil na prvem mestu 
pešec in ne avto. Izboljšal bi fluentnost 
mesta in povezal del od glasbene šole 
proti centru in tako privabil več ljudi.

Ajda Kopušar

NEJC GREBEN: »SAO PAULO JE BIL ČUDOVIT PROJEKT!«
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»Rdeči Križ Slovenije - Ob-
močno združenje Hrastnik 
je samostojna, nevladna, hu-
manitarna, nepridobitna orga-
nizacija, ki pomaga pri preprečevanju 
in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja 
in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo 
življenje ter zagotavljanju spoštovan-
ja človekovih pravic,« nam je zapisala 
predsednica RKS-OZ Hrastnik, Belinda 
Ladiha, katere glavni namen je objek-
tivno predstaviti delovanje združenja, o 
katerem zadnje čase slišimo ogromno 
različnih opazk. Osredotočili se bomo 
predvsem razdeljevanje hrane, ki je 
zadnje čase še posebej na udaru. 

Temeljna načela Rdečega križa, ki jih 
RKS-OZ Hrastnik spoštuje  in deluje v 
skladu z njimi, so humanost, nepris-
transkost, nevtralnost, neodvisnost, 
prostovoljnost, enotnost in univer-
zalnost. Ljudem se pomaga s preh-
ranskimi paketi in mlekom, ki jih do-
bavlja RKS, z artikli, ki jih razdeljevanju 
namenja evropska unija, večkrat pa 
se nabavijo tudi podobni paketi tudi 
iz lastnih sredstev, tako da združenje 
v zadnjih štirih letih nikoli ni bilo brez 
hrane. Nekaj hrane ima vedno v rezervi 
za nujne primere. Občanom se pomaga 
tudi s higienskimi pripomočki, pralnim 
praškom, belo tehniko in drugimi pri-
pomočki, ki so potrebni v vsakem gos-
podinjstvu, vsako leto pa dobi kar nekaj 
otrok šolske torbice in pripomočke za 
šolo, za najmlajše pa zbirajo tudi igrače.   

Pri hrastniškem Rdečem križu prido-
bi pravico do prejema pomoči tisti, ki 
odda ustrezno vlogo in dokazila (odloč-
bo centra za socialno delo, dokazilo 
o višini pokojnine ali kakršenkoli drug 
dokument), na podlagi katerih se lah-
ko odločijo o upravičenosti do pomoči 
na podlagi pravil, ki so jih sprejeli. Vsak, 
ki pride, je o tem seznanjen, vendar 
nekateri težko sprejmejo dejstvo, da 
morajo ob spremembah dokumentaci-
jo dopolniti ali ob preteku prinesti 
novo. Za RK je to ključnega pomena, saj 
morajo imeti natančne evidence komu, 
kolikokrat in s čim pomagajo. 

»Prihajanje po prehranske pakete z 
dragimi znamkami avtomobilov, čemur 
eni pravijo mit, je tudi dejstvo. Vendar 
pa je kljub temu treba pojasniti, da ta 
“mit” ni prišel od nas, ki delamo na RK 

ampak, da te ljudi v prvi vrsti vidijo tis-
ti, ki po pomoč prihajajo peš. Vendar 
bi rada pojasnila, da gre pri tem za ra-
bljena in ne nova vozila, vendar tisti, ki 
vidijo njihove lastnike prijahati k nam 
po prehranske pakete, tega ne vidijo 
tako. Dejstvo je, da je treba tudi za star 
avtomobil prestižnih znamk odšteti kar 
nekaj denarja. Avto danes ni luksuz, to 
nam je verjetno vsem jasno. Toda tis-
tim, ki ne morejo nahraniti družine, ki 
komaj zvežejo začetek meseca s kon-
cem, njim pa je težko razložiti, da nek-
do, ki se je pripeljal z npr. 12 let starim 
avtomobilom prestižne znamke, pride 
po prehranski paket, tako kot oni, ki 
vedno pridejo peš. Ljudi je pač treba 
razumeti, saj iz njih ne govori zavist 
pač pa stiska, iz katere že dolgo išče-
jo izhod, a ga enostavno ni. Rada bi 
poudarila, da se lahko vsakdo najde 
v stiski iz razlogov, na katere ne more 
vplivati in pred tem dogodkom ni bil to-
liko ogrožen, da ne bi zmogel nakupa 
vsaj rabljenega avtomobila. Nihče od 
nas ne more napovedovati dogodkov,« 
je povedala predsednica hrastniškega 
RK-ja.

Glede zaupanja v njihovo delo pa smo 
izvedeli tole: »Vsekakor je to vprašanje 
za uporabnike naših storitev. Če sk-
lepam po odzivih, ki jih imam sama, je 
večina uporabnikov zelo zadovoljna. 
Vedno se najde kdo, ki nam kaj zameri. 
Vendar je najbolj žalostno to, da niso 

tako pošteni, da bi prišli k nam, na 
sedež združenja, in se o storjeni krivici 
z nami odkrito pogovorili. Raje uberejo 
drugo pot in nas tožarijo po občini, ki 
pravzaprav nima ničesar z našim de-
lom, pišejo o nas po internetu in nas 
blatijo po gostilnah. Pravi naslov za raz-
reševanje težav smo mi in radi se bomo 
odzvali na vsako kritiko, ki bo konstruk-
tivna in bo podkrepljena z dokazi.«

Za konec pa je Belinda Ladiha dodala 
še: »Kot lahko vidite, je naše delo izjem-
no pestro in prav zato se moramo drža-
ti pravil. Le na ta način imajo vsi zain-
teresirani za pridobitev pomoči enake 
možnosti. Verjemite, da v svoje delo 
vnašamo dušo in srce. Morda se to na 
prvi pogled ne vidi, a smo prepričani, 
da je zadovoljnih večina ljudi, saj nam je 
vsem znano, da se oglašamo le takrat, 
ko smo nezadovoljni, redkeje pa znamo 
pohvaliti. In zaradi tistih prvih še ved-
no vztrajamo in dajemo vse od sebe, 
da zadovoljimo tako njih, kot tudi tiste 
ostale. želim si, da bi naše združenje 
postalo mesto, kamor bodo ljudje pri-
jahali po pomoč, tolažbo, včasih le na 
klepet. Vsakemu bomo namenili delček 
našega časa in upam, da nam bodo 
sčasoma ljudje znova zaupali – mislim, 
da smo na dobri poti in da smo že do 
sedaj naredili več, kot smo upali, da 
nam bo uspelo«
                                                            

Kaja Mejač                                                           

IZ LJUDI NE GOVORI ZAVIST PAČ PA STISKA
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Člani ekipe prve medicinske pomoči 
civilne zaščite občine Hrastnik so se 
od 29. maja do 2. junija usposabljali 
v Gorah. Namen dopolnilnega uspos-
abljanja je bil utrjevati in širiti znanje 
za preprečevanje nesreč, učinkovito 
pomagati sebi in drugim, pri članih 
ekip spodbujati težnjo po čim boljšem 
znanju, obvladovanju veščin in osva-
janju novosti na področju prve po-

moči ob naravnih in drugih nesrečah. 

usposabljanje je bilo namenjeno tudi 
pripravam ekipe prve pomoči civilne 
zaščite in Rdečega križa na sodelo-
vanje na 23. Regijskem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči 
civilne zaščite in Rdečega križa, ki je 
potekalo 3. junija v občini Kozje.

A.V.

USPOSABLJANJE EKIPE PRVE POMOČI 

Alojz in Angela Abram sta 
zakonca, ki sta navduše-
na nad slovenskimi ter-
malnimi kopališči, zato sta 
zaobljubo po petdesetih letih sk-
upnega življenja 27. maja obnovila 
v Rimskih toplicah. Prijetno vzdušje, 
veseli svatje, prelep ambient, ter 
prijazno osebje so bili glavni krivci, 
da je bil to zanju eden izmed lepših 
dni v jeseni življenja.

Alojz se je v želji po novih izkušn-
jah in boljšem življenju po končani 
osnovni šoli zaposlil v Steklarni 
Hrastnik. Poklicna pot ga je nato 
vodila v Nemčijo, a dnevi v tujini 
so, daleč stran od novo ustvarjene 
družine, tekli le počasi. Zato sta se 
mu pridružili tudi žena in prvoro-
jenka Natalija ter skupaj so začeli 
pisati novo življenjsko poglavje. Vse 
te izkušnje pa so zaslužne, da je 
danes poznan kot klen človek, ki se 
zna soočiti z morebitnimi problemi, 
pa tudi odgovoren krajan, ki vestno 
izkazuje pripadnost svojemu okolju.

Angelo je z Alojzom usoda povezala 
na plesu v Konzumu, kmalu zatem 
pa sta osnovala skupno življenje. 
Z rojstvom Natalije in nato še sina 
Michaela so postali prava druži-
na in kljub izzivom življenja v tujini 
ter delu v tovarni jima je nesebič-
no namenila svoj čas in omogočila 
srečno otroštvo. Z možem sta ju 
vzgajala z obilico pozitivne energije 
in ju znala na pravi način usmerjati 
tudi v njunem nadaljnjem življenju. 
Rada se vračata tudi v Slovenijo, ka-
mor segajo njune korenine. Takrat 
pravita, da gresta domov. 

Po končanem obredu so svatje za-
koncema zaželeli zdravja in sreče, 
nato pa je v čudovitem ambientu v 
restavraciji Aqua Roma, sledilo po-
ročno fotografiranje, ki ga je opravil 
njun vnuk Jannik.

Rok Jenko

SKUPNIH PETDESET LET ZAKONCEV ABRAM

NOVICE

učenka flavte Nika Jeraj se je 20. aprila 
udeležila mednarodnega glasbene-
ga tekmovanja pihal, ki se je odvijalo 
v Požarevcu v Srbiji. Zelo dobro je 
odigrala vse skladbe in osvojila prvo 

nagrado (95 točk). Pri klavirju jo je ko-
repetiral Dejan Jakšič, njena učiteljica 
je Andreja Ravnikar.

GŠ

Učenka Glasbene šole Hrastnik 
osvojila prvo naGrado

V skladu s programom dela 
KS Steklarna in dogovora o 
medsebojnem sodelovanju s 
Steklarno Hrastnik, smo prip-
ravili razširjeno sejo sveta KS 
SH in komisije za ekologijo in 
komunalne zadeve v kraje-
vni skupnosti Steklarna. Predstavitev 
poročila je bila 20. marca v prostorih 
VDO Podkraj, na kateri nam je Simona 
Lesar, pooblaščenka Steklarne Hrast-
nik za varstvo okolja in ekologije, zelo 
nazorno in razumljivo predstavila okol-
jevarstveno poročilo. 

udeleženci predstavitve smo bili 
seznanjeni z zavidljivimi rezulta-
ti okoljevarstvenih parametrov za 

obdobje 2011-2016 ,saj so z velik-
imi, več milijonskimi vlaganji v po-
dročje ekologije pridobili najstrožje 
okoljevarstveno dovoljenje BAT, kar 
pomeni, da uporabljajo najsodobne-
jšo steklarsko tehnologijo in čistilne 
naprave s tega področja. udeležen-
ci smo postavili konkretna vprašanja 
glede onesnaževanja s prašnimi delci, 
težkimi kovinami , odpadnimi vodami in 
meritev hrupa v oklici tovarne Vitrum, 
prevoza zmesi iz zmesarne v Vitrumu v 

tovarno Special. 

Na vsa vprašanja smo dobili konkretne 
in zelo zadovoljive odgovore. Vodstvu 
Steklarne Hrastnik in odgovornim za 
varstvo okolja izražamo veliko priznan-
je za vložen trud in velika materialna 
sredstva na področju varstva okolja , 
ekologije ter skrb za izboljšanje življen-
jskih in bivalnih pogojev v naši krajevni 
skupnosti.

Adi Zaletel

Predstavitev Poročila sH s Področja 
varstva okolja in ekologije

SD Dušan Poženel je v Rečici pri 
Laškem 8. aprila odlično organiziralo 
prvo kolo lige Alpe-Adria. Tekmovanja 
v disciplini »pištola« se je udeležilo 25 
ekip, oziroma 82 posameznikov, v dis-
ciplini »revolver« pa 23 ekip oziroma 76 
posameznikov. 

V ligi Alpe-Adria že štiri leta uspešno 
sodeluje OZSČ Hrastnik s svojo strelsko 
sekcijo. Člani strelske sekcije tekmuje-
jo v obeh disciplinah. OZSČ Hrastnik 
se je lige udeležilo z dvema 3-članski-
ma ekipama: OZSČ Hrastnik 1 (Bogdan 
Kovčan, Renato Saviozzi, Tadej Logar) in 
OZSČ Hrastnik 2 (Ludvik žabkar, Branko 
Šmit, Gregor Koritnik) in dvema posa-
meznikoma (Igor Zavrašek in Nermin 

Tatlič). V streljanju s pištolo so ekipno 
dosegli 20. mesto (OZSČ Hrastnik 1) in 
23. mesto (OZSČ Hrastnik 2). V strel-
janju z revolverjem pa 
so ekipno dosegli 13. 
mesto (OZSČ Hrastnik 
1) in 23. mesto (OZSČ 
Hrastnik 2). Najboljši 
med posamezniki iz 
OZSČ Hrastnik v obeh 
disciplinah je bil Tadej 
Logar. 

V drugem kolu, 15. 
aprila v Mariboru, pa 
so v streljanju s pišto-
lo ekipno dosegli 19. 
mesto, najboljši posa-

meznik je bil Gorazd Haf-
ner. V disciplini »revolver« 
so ekipno dosegli 14. mes-
to, najboljši posameznik 
pa je bil Tadej Logar.

Jani Zore
Foto: Gorazd Hafner

Udeležba OZSČ HraStnik v mednarOdni 
StrelSki ligi alpe-adria 2017

V soboto, 6. maja 2017 je v 
Sodražici potekalo ekipno tek-
movanje v balinanju za invalide 
v moški in ženski konkurenci. 
Deset moških ekip se je za 
naslov najboljšega borilo v 
Sodražici, šest ženskih ekip pa 
je tekmovalo v Kočevju. Na-
jboljši ekipi v moški in ženski 
konkurenci sta si priborili nas-
top na državnem prvenstvu v 
balinanju. Najboljši so tako bili 
člani MDI Novo mesto v moški in 

DI Kočevje v ženski konkurenci. 
Moška ekipa Društva invalidov 
Hrastnik v postavi Božo Bra-
jer, Franci Gričar, Blaž Dvornik 
in Boris Rižner so se dostojno 
upirali favoriziranim tekmecem, 
prav tako velja pohvaliti našo 
žensko ekipo v postavi Joži cen-
trih, Sinki Bajda ter Magda Pod-
menik, ki so se hrabro borile.
 

Blaž Dvornik

Balinarji v Sodražici

junij 2017 HRASTOV LIST ŠT. 2018 HRASTOV LIST ŠT. 20 junij 2017 19



junij 2017 HRASTOV LIST ŠT. 2020

NOVICE

Člani Lovske družine Dol pri Hrastniku 
so 1.aprila priredili že deveto lovsko – 
kmečko salamijado. Za organizacijo se 
je še posebej potrudila sekcija salam-
erjev LD Dol pri Hrastniku pod vodst-
vom Tadeja Funkla. Letošnji zmagovalci 
so: 1. mesto: Joško Bunderšek, 2. Tadej 
Holešek in 3. mesto Franc Hercog.

»Ob 17. uri smo začeli zbirati salame za 
ocenjevanje,« je povedal Darko Funkel, 
odgovoren za sprejem in evidentiranje 
salam. »Kakšno uro kasneje jih je prev-
zela strokovna komisija, ki so jo sestavl-
jali: Anton Špeglič, Ivan Vidmar, Janez 
Napret in Tomaž Pust. Seveda ocen-
jevalci lastnikov ne poznajo, imajo le 
oštevilčene izdelke, s katerimi na koncu 

lahko poiščemo najboljše izdelovalce 
salam in jih nagradimo.«

Salame je oddalo v ocenjevanje 
16 posameznikov, tako da je imela 
strokovna komisija kar precej dela. 
Naj še dodamo, da so bili čani komisije 
prekaljeni mački na tem področju, saj 
so v preteklosti osvajali tudi sami na-
grade za svoje izdelke. Medtem so or-
ganizatorji poskrbeli, da obiskovalcem 
ni bilo dolgčas. Zabaval jih je harmon-
ikar Tomaž Grešak. Potekalo je tehtan-
je krače, ki je pritegnilo veliko radoved-
nežev. Najbliže realni teži 2032 gramov 
je bil Franc Hercog, ki je kračo ocenil 
na 2050 gramov in jo tako kot nagrado 
tudi obdržal.

Vsi obiskovalci so bili deležni pokušine 
suhih salam, za izostritev okusa pa so 
imeli na razpolago še sir. Postregli so 
tudi z vloženo zelenjavo ter s kruhom.

Na vprašanje članom komisije, kaj vse 
upoštevajo pri ocenjevanju, smo izve-
deli, da zunanji izgled, barvo, okus, vonj 
in prerez oziroma notranji izgled. Orga-
nizatorji salamijade si v prihodnje želijo, 
da bi s kakšnim sponzorskim prispev-
kom pridobili sredstva, saj trenutno 
zelo težko pokrivajo nujne stroške - na-
kup nagrad, hrano, plakate. Vsa sredst-
va, ki jih imajo trenutno na razpolago, 
so prostovoljni prispevki, ki pa so zelo 
skromni.

Naslednje leto bo 10. obletnica salami-
jade, zato želijo to dejavnost predstaviti 
javnosti malo širše. “V prihodnosti bi 
jo lahko vključili v turistično dogajanje 
občine Hrastnik,” pravi predsednik sek-
cije salamarjev Tadej Funkel. “Gotovo 
bi bila dobrodošla tudi večja reklama - 
tako v lokalnih tiskanih medijih kot na 
radiu. Poleg tehtanja krače, degustacije 
salam in harmonikarja bomo vključili še 
kakšno zanimivost, ki bi pritegnila obis-
kovalce v ta prelep kotiček Kopitnika.”

Fanči Moljk
Foto: Tadej Funkel

Na KopitNiKu uspešNo izvedli deveto salamijado

V sklopu letošnje občinske akcije »Očis-
timo okolje 2017« so člani Društva up-
okojencev Hrastnik - Klub Steklarna 10. 
aprila organizirali delovno akcijo v šport-
nem parku Logar v krajevni skupnosti 
Steklarna. Poleg parka, so udeleženci 
akcije očistili in uredili cvetlični nasad, 
odstranili celo grmado suhih smrekov-
ih vej, napolnili več velikih plastičnih 
vreč listja in smrekovih iglic ter seveda 
največjo pozornost namenili ureditvi 

obeh balinarskih stez. Pozabili niso tudi 
na čiščenje bivalnega in sanitarnega 
kontejnerja in vrtnih garnitur. V akciji 
je sodelovalo 14 udeležencev, v večini 
članice in člani balinarske in pikado sek-
cije Društva upokojencev Hrastnik, kat-
erim se je pridružilo tudi nekaj drugih 
upokojencev s področja KS Steklarna.

Adi Zaletel

Čistilna akcija na balinišČu logar 

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEgA DRUŠTVA 
HRASTNIK Čebelarski dom HrastnikPETEK 9. JuNIJ 9.00 -18.00

SREČANJE IZgNANCEV IN KRAJANOV KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PODKRAJ na igrišču pri Domu KS PodkrajSOBOTA 10. JuNIJ 16.00

EKIPNO TEKMOVANjE V PIKAdU ZA POKAL KrAjEVNE 
SKUPNOSTI STEKLARNASREDA 14. JuNIJ 17.00

3. julij -  praznik občine Hrastnik
P R O G R A M  P R I R E D I T E V

V dvorani večnamenskega družbenega objekta v Podkraju

F.U.L. K.U.L. KNJIŽNICA v parku in otroškem igrišču za Log 7 
F.u.L. K.u.L. knjižnica je knjižnica na prostem in je zamišljena kot priročna zbirka 12.00 - 17.00

branja. Je kotiček za branje, druženje, ustvarjanje in sprostitev. Med nabranimi knjigami bodo zastopane 
vse zvrsti in mnogi formati, predvsem pa takšni, ki najbolj prijajo v mirnem okolju narave.

OTVORITEV POLETNEgA FESTIVALA HRASTNIŠKE KNJIŽNICE  |  Nagovor župana 
Občine Hrastnik  Mirana Jeriča  |  Pogovor o gasilstvu v Hrastniku  |  Gostje večera: 18.00

Timotej Funkel, predsednik Gasilske zveze Hrastnik, Slavko Draksler, poveljnik Gasilske zveze Hrastnik, 
Andrej Ferk, predsednik PGD Hrastnik in Dejan Peklar, poveljnik PGD Hrastnik.  Moderator pogovora: 
Jani Medvešek  |  Glasbeni zaključek večera z Ansamblom MuRNI

na koledarju prireditev, ki je pred 
vami, lahko njadete velik nabor do-
godkov, ki jih ob prihajajočih prazni-
kih za vse nas pripravljajo društva, 
zavodi, krajevne skupnosti in številni 
posamezniki. S svojo prisotnostjo 
jim bomo izkazali priznanje za njihov 
trud in na najlepši način počastili 
dneve, ko praznujeta država in tudi 
naša občina.  

Kot vedno se konču-
je eno obdobje in 
prihaja novo - vanj 
vstopamo z novimi 
pričakovanji, tudi 
novim upanjem. Vsi 

skupaj se trudimo, da bi z vsakod-
nevnim prizadevnim delom izboljša-
li življenje občank in občanov, pred 
nami pa je ponovno tudi obdobje 
velikih investicij v občini. Tako z velik-
imi kot malimi dejanji sledimo našim 
zavezam, da občina Hrastnik na te-
meljih tradicije in načelih trajnostne-
ga razvoja gradi prodorno in odprto 
skupnost ter privlačnejši Hrastnik. 

Prav je, da se vsi skupaj trudimo 
znova usmeriti na pot človekove 
svobode, blaginje in pravičnosti za 
vse ljudi, kot smo si jo zastavili ob 
osamosvojtvi pred dobrega četrt 
stoletja. Prepričan sem, da bomo z 

optimizmom in 
solidarnostjo pra-
vo pot spet našli 
in da nas bo ta 
pripeljala do lepše 
prihodnosti.
Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – 
prazniku občine Hrastnik vam iz 
srca čestitam. Iskreno čestitam tudi 
rudarjem ob njihovem stanovskem 
prazniku, vsem skupaj pa želim 
ponosno, samozavestno in optimis-
tično praznovanje.  

Srečno!
Župan

Miran Jerič

Spoštovane občanke, cenjeni občani,



USTVARJALNA DELAVNICA V KNJIŽNICIČETRTEK 15. JuNIJ 10.00

F.U.L. K.U.L. KNJIŽNICA 
v parku pri Osnovni šoli na Logu12.00 - 17.00

gASIMO SKUPAJ Z gASILCI  
Delavnico za otroke bosta na ploščadi pred knjižnico vodila Jože Drugovič in Janez Košir14.00

USTVARJALNO POPOLNE ZA OTROKE IN ODRASLE Z MENTORICO 
JANO PERPAR V KNJIŽNICI15.00 - 17.00

POgLED NA NESREČO SKOZI OČI gASILCA
Z nami bodo: urban Romih, namestnik poveljnika Gasilske zveze Hrastnik, Goran Povše, 18.00

podpoveljnik Gasilske zveze Hrastnik in poklicni gasilec Gasilskega zavoda Trbovlje in Tomaž žagar, 
poveljnik PIGD Steklarna Hrastnik v knjižnici

KOŠARKARSKA TEKMA MED VETERANSKIMA EKIPAMA HRASTNIKA IN  VELENJA  
v Športni dvorani Dolanka na Dolu17.30

IgRANA PREDSTAVA ZA PREDŠOLSKE OTROKE »SPIM 
LAHKO TUDI JUTRI« V IZVEDBI DRAMSKE SKUPINE PETEK 16. JuNIJ 10.00

OSNOVNE ŠOLE NARODNEgA HEROJA RAJKA HRASTNIK V KNJIŽNICI. 

gASILSKA PRAVLJIČNA URICA ZA DEDKE IN BABICE Z VNUČKI 
v knjižnici

11.00

TRŽNICA HRASTNIŠKIH DRUŠTEV, ORgANIZACIJ, MALIH PODJETIJ TER 
PREDSTAVITEV POLICIJE, gASILCEV IN REŠEVALCEV na hrastniški tržnici (v slučaju 15.00

dežja dogodek odpade). Spremljevalni program

15.00 Zumba za najmlajše Vrtec Hrastnik  |  15.30 Skupina Mravljice Vrtec Hrastnik 
16.00 Plesne skupine ŠKD Feniks  |  16.30 Mažorete Steklarske Godbe Hrastnik 
17.00 Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik  |  18.00 Steklarska godba Hrastnik 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA V POČASTITEV 130- LETNICE PROSTOVOLJNEgA 
gASILSKEgA DRUŠTVA HRASTNIK v dvorani Delavskega doma 17.00

SVEČANI PREVZEM NOVEgA gASILSKEgA VOZILA AC 35/60  
v Športnem parku na Logu19.00

VELIKA gASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM MODRIJANI 
v Športnem parku na Logu20.00

3. NOgOMETNI TURNIR VIKTORJA MAURERJA – ACOTA 
ZA U-15 na nogometnem igrišču v Športnem parku na Logu v SOBOTA 17. JuNIJ 9.00

organizaciji Nogometnega kluba Hrastnik

SVEČANOST  PRI SPOMINSKEM BOJNEM ZNAKU NA KUMU V ORgANIZACIJI ZVVS 
ZASAVJE – SLAVNOSTNI gOVORNIK JANEZ SLAPAR 11.00

OTVORITEV FOTO RAZSTAVE FOTO SEKCIJE KUD SVOBODA 
DOL »MOTIVI IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA«TOREK 20. JuNIJ 17.00

v prostorih VDO Podkraj

OTVORITEV 1. FAZE  CESTNEgA ODSEKA OD ABECEDE 
DO ODCEPA NA ANO V OKVIRU CESTNE POVEZAVE SREDA 21. JuNIJ 18.00

HRASTNIK – OJSTRO - TRBOVLJE

OTVORITEV RAZSTAVE ROČNIH DEL SEKCIJE DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DOL v mali dvorani Športne dvorane ČETRTEK 22. JuNIJ 17.00

Dolanka (razstava bo odprta do 24. 6. 2017 od 9. do 18. ure)

TURNIR V BALINANJU V POČASTITEV KRAJEVNEgA PRAZNIKA 
KS DOL PRI HRASTNIKU na balinišču pri Športni dvorani DolankaPETEK 23. JuNIJ 9.00

OSREDNJA PROSLAVA OB PRAZNIKU KS STEKLARNA S PODELITVIJO KRAJEVNIH 
PRIZNANJ IN OTROŠKIM PROgRAMOM Na ploščadi pred večnamenskim družbenim 17.00

objektom Podkraj in na otroškem igrišču poleg objekta

TRADICIONALNI POHOD PO »POTI SPOMINOV NOB OBČINE 
HRASTNIK« S CILJEM PRI LOVSKI KOČI NA KOPITNIKUSOBOTA 24. JuNIJ

KRATKA SVEČANOST PRED SPOMINSKEM OBELEŽJEM PVD SEVER NA NOVEM DOLU IN 
START POHODA7.30

JAMATLON 2017 (RUDNIK TRBOVLJE -  HRASTNIK)15.00

14. ETNO FESTIVAL V ORgANIZACIJI SRBSKEgA KULTURNEgA DRUŠTVA SAVA 
v Športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku19.00

KONCERT MESTNEgA PEVSKEgA ZBORA ZORA IZ 
SRBOBRANA, VOJVODINA – SRBIJA V POČASTITEV 20. NEDELJA 18. JuNIJ 14.00

LETNICE DELOVANJA SRBSKEgA KULTURNEgA DRUŠTVA SAVA  v Delavskem domu Hrastnik

KONCERT RUDARSKE gODBE HRASTNIK V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI 
v Športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku 19.00

TEKMOVANJE ŽENSKIH IN MOŠKIH EKIP V 
BALINANJU ZA POKAL KRAJEVNE SKUPNOSTI PONEDELJEK 19. JuNIJ 15.00

STEKLARNA na balinišču Logar
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Poročnik Gorazd Hafner, predsed-
nik OZSČ Hrastnik, je prejel dru-
go najvišje priznanje ZSČ - ZLATO 
PLAKeTO na redni letni skupščini 
Zveze slovenskih častnikov 2017 za 
dolgoletno uspešno delo v ZSČ in odlič-
no vodenje Občinskega združenja slov-
enskih častnikov Hrastnik. 

Neposredno pred podelitvijo priznan-
ja poročniku Hafnerju je bila prebrana 
naslednja obrazložitev: 
»Poročnik Gorazd HAFNeR je član 
Občinskega združenja slovenskih čast-
nikov Hrastnik od leta 1992. že takrat je 
bil zaradi svoje aktivnosti izvoljen za čla-
na Predsedstva občinskega združenja, 
leta 2002 pa tudi za njegovega pred-
sednika. To funkcijo že v četrtem štir-
iletnem mandatu opravlja še danes. 
Pod njegovim vodstvom je v združenju 
vsako leto oblikovan Program dela, ki 
temelji na ohranjanju in nadgrajevan-
ju vojaško-strokovnih znanj članstva, 

seznanjanju z novostmi v Obramb-
nem sistemu Republike Slovenije ter 
spoznavanju organizacije, opreme in 
dela v Slovenski vojski, še posebej po 
prehodu na poklicno sestavo vojske in 
prostovoljne pogodbene rezerve. ena 
od vsakoletnih nalog je tudi spreml-
janje dela Slovenske vojske med prip-
ravami ter v mirovnih 
operacijah in misijah. 
Na njegovo pobu-
do je ustanovljena 
tudi strelska sekcija v 
združenju, v kateri je 
tudi sam zelo aktiven. 
Vse več članov se vkl-
jučuje v delo te sekci-
je, ki tudi na strelskih 
tekmovanjih dosega 
zavidljive rezultate. Za 
svoja prizadevanja in 

uspehe pri delu združenja je poleg os-
talih priznanj leta 2009 prejel tudi Pla-
keto ZSČ. Za dolgoletno delo in odlično 
vodenje Občinskega ZSČ ter prispevek 
k ugledu ZSČ na lokalni in državni ravni 
poročnik Gorazd HAFNeR prejme Zlato 
plaketo ZSČ.«

Jani Zore.

Priznanje zSČ Gorazdu Hafnerju

Delavnica je potekala 
na velikonočno sobo-
to, 15. aprila, v dvorani 
večnamenskega družben-
ega objekta v naselju Pod-
kraj. Pripravo in izvedbo 
delavnice sta letos prev-
zeli OZDPM Hrastnik z iz-
kušeno mentorico Lilijano 
Oplotnik in Društvo Šula 
z ustvarjalno kreatorko 

in našo dolgoletno 
sodelavko Špelo ulaga. 
Da je bila delavnica res 
ustvarjalna in sproščena, 
pričajo številni izdelki, od 
raznobarvnih pirhov do 
različnih podstavkov za 
njih, zajčkov, piščančkov 
in drugih izdelkov, kat-
ere so otroci ponosno 
predstavili na zaključku 
delavnice.

Matej Kaiser

Velikonočna delaVnica kS Steklarna

V četrtek so se ob 8. uri zbrali in odpel-
jali v osrčje narave, kjer sta jih razve-
selila vonj po gozdu, ki napolni pljuča 
in moč termalne vode, ki vre iz nedrij 
zemlje. Občutja, ki prepričajo, da razva-
janje niso le besede. Ste uganili? Ja, vse 
to so našli v bazenih term Topolšica.

uživali so v prijetnem druženju in 
toplem pomladnem sončku ter termal-
ni vodi, ki so jo poznali že v 16. stolet-
ju. Zdravilna voda, svež gorski zrak in 
množica sončnih dni so že v prejšnjih 
stoletjih privabljali v Topolšico tudi 
gospodo z Dunaja in iz celotne Avstro-
Ogrske.

Po kosilu v restavraciji smo si, kljub 
manjši plohi, izborili sonce in si preteg-
nili noge ob Velenjskem jezeru, kjer 
so se udomačili tudi veličastni labodi. 
Ob jezeru je ureje-
na “Velenjska plaža”, 
tu potekajo številne 
športno-rekreativne 
dejavnosti, po jeze-
ru pa se lahko vozite 
s pletno, jadralnimi 
deskami ali SuP-i. Ali 
pa se sprehajate in v 

prijetni družbi spijete kavico.

Jerica Laznik

Kopalni dan v Termah Topolščica

SVEČANOST Z DRUŽABNIM SREČANJEM POHODNIKOV PRI LOVSKI KOČI NA 
KOPITNIKU. SLAVNOSTNI gOVORNIK: PREDSEDNIK ZDRUŽENJA BORCEV ZA 11.00

VREDNOTE NOB SLOVENIJE TIT TURNŠEK

START 20. KOLESARSKEgA VZPONA “KAL 2017“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem 
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik10.00

TURNIR VETERANSKIH ŽENSKIH IN MOŠKIH EKIP V ROKOMETU 
v Športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku12.00

ZABAVNA PRIREDITEV »DOLSKA NOČ«  S SKUPINO SPEV IN gOSTJO VEČERA INES ERBUS20.00

ŠPORTNO REKREATIVNO IN KULTURNO SREČANJE ČLANOV 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV HRASTNIK IN DRUŠTVA TOREK 27. JuNIJ 18.00

UPOKOJENCEV DOL S STANOVALCI DOMA STAREJŠIH HRASTNIK

OTVORITEV POSODOBLJENE CESTE 
DOL – KRIŠTANDOL – MARNO 1. FAZA SREDA 28. JuNIJ 16.00

PRIČETEK DEL REKONSTRUKCIJE IN NOVOgRADNJE PODRUŽNIČNE ŠOLE 
DOL PRI HRASTNIKU17.00

SVEČANOST OB  PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI DOL S PODELITVIJO PRIZNANJ  
»ZASLUŽNI KRAJAN« na ploščadi pred spomenikom na Dolu pri Hrastniku18.00

OTVORITEV POSODOBLJENEgA  ODSEKA CESTE 
TUrjE - KOVK ČETRTEK 29. JuNIJ 18.00

TEKMOVANJE V RIBOLOVU NA REKI SAVI V 
RADEČAH ZA POKAL KRAJEVNE SKUPNOSTI SOBOTA 1. JuLIJ 9.00 - 13.00

STEKLARNA (RAZgLASITEV REZULTATOV OB 14. URI V DOMU RIBIŠKE DRUŽINE HRASTNIK V 
POdKrAjU)

ČETVEROBOJ KEgLJAŠKIH EKIP KK HRASTNIK, KK ENEMON, KK RUDAR TRBOVLJE 
IN KK BREŽICE V ORgANIZACIJI KK HRASTNIK na kegljišču v Športnem parkuOd 10.00

TRADICIONALNE  KMEČKE IgRE V  TURJU IN VELIKA gASILSKA VESELICA Z 
ANSAMBLOM UNIKATOd 14.00

POHOD »HRASTNIČANI SPOZNAVAMO SVOJ DOMAČI KRAJ« 
IZ TUrjA PO ZNANIH IN NEZNANIH POTEH NA VrH NEDELJA 2. JuLIJ 8.00

KOPITNIKA IN DRUŽENJE V LOVSKI KOČI na Kopitniku v organizaciji Turističnega društva Hrastnik

SVEČANOST S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ IN 
NAgRAD ZA LETO 2017 v Delavskem domu HrastnikPONEDELJEK 3. JuLIJ 19.00

HRASTOV LIST ŠT. 20 junij 2017 25



NOVICE

25. aprila so v Hrastniku, na cesti pad-
lih borcev 33, pri domačiji Kmet, odkrili 
spominsko ploščo Gvidu Pavliču - Vit-
ku. Zbrali so se številni člani Občinske-
ga združenja borcev za vrednote NOB, 
gostje, nastopajoči in krajani. 

Hrastničani so mlademu aktivistu v 
preteklosti že postavili spominsko 
ploščo, a je bila odstranjena, ko so 
porušili njegovo rojstno hišo. Več let 
so iskali možnost, kam in kako vrniti to 
spominsko obeležje. Potrebno je bilo 
kar nekaj aktivnega sodelovanja, da so 
rešili situacijo. Za postavitev novega 
obeležja si je prizadevala borčevska 
komisija za spomeniško varstvo, obči-
na z županom Miranom Jeričem na 
čelu, direktor rudnika Janez žlak, Jože 
Velikonja; pri realizaciji pa so sodelova-
li tudi posamezniki, predvsem Franci 
Kovač. 

Spomenik je bil izdelan po predlogi 
Jožeta Barachinija, prav tako osnutek 
plošče na spomeniku. Rudarska god-
ba je na začetku z bobni in tolkali po-
spremila na mesto pred spomenikom 
praporščake, sledila je himna.

Slavnostni govorec je bil Zoran Klemen, 

ki je izrazil veselje ob odkritju plošče, 
saj zaradi časovne oddaljenosti marsik-
je niti ne vedo več, komu so podobna 
obeležja namenjena. Nadaljeval je z 
njegovo življenjsko potjo, ki se je konča-
la veliko prezgodaj. Rodil se je 18. sep-
tembra v Hrastniku kot najmlajši sin ru-
darskega paznika Valentina in matere 
Brigite Pavlič. Osnovno šolo je obis-
koval v Hrastniku, gimnazijo pa v celju. 
Šolanja na univerzi zaradi slabih social-
nih razmer ni mogel nadaljevati, zato se 
je izučil za ključavničarja. Zaposlil se je v 
Avtomontaži Ljubljana, kjer so izdelova-
li karoserije za avtobuse. Bil je aktiven 
v sindikatu in boju za boljše razmere 
delavcev, zato so ga izvolili v odbor in 
za delegata slovenskih sindikatov. že 
leta 1939 so ga sprejeli v komunistič-
no partijo. Ko je zaradi težav z dobavi-
telji prišlo v podjetju do odpuščanja 
delavcev, so komunisti predlagali, da 
ostanejo delavci z družinami, ostali pa 
so iskali službo drugje. Zaposlil se je Ze-
munu, se povezal s Slovenci in se tudi 
tam neustrašno zavzemal za delavce in 
njihove pravice.

Ob napadu na Jugoslavijo, so se apri-
la 1941 vrnili v Ljubljano, kjer je Gvido 
začel delovati v programu za osvobodil-

no fronto. Povezoval je komuniste, 
krščanske socialiste, skojevce in sokole. 
Na predlog Sergeja Kraigherja in Lidije 
Šentjurc je postal sekretar okrajnega 
komiteja KPS Hrastnik in član okrožne-
ga komiteja za revirsko okrožje. us-
pešno je ustanavljal odbore OF, med 
temi na Rudniku Ojstro, v Hrastniku, 
na zunanjem obratu rudnika, v Čečah, 
Prapretnem, na Dolu na Marnem, v 
Turju Rečici pri Laškem ter v Rimskih 
Toplicah. Ti odbori so kasneje pomag-
ali prvim partizanom na tem področ-
ju z obleko, orožjem, hrano, ki so se 
združili z revirsko četo, ki se je vrnila z 
brežiškega področja. Pomagal jim je pri 
prezimovanju na Slatnem, v Turju, na 
Pleskem in v Rečici. žal pa so ga izda-
li in gestapo ga je aretiral že februarja 
1942. Po mučenju so ga ustrelili 27. 
aprila kot talca v Mariboru.

Sledil je nastop MPZ Svobode Hrast-
nik in recitacije učencev dramsko-lut-
kovnega krožka - Kajuhova Slovens-
ka pesem in Minattijeva Ne misli več 
name, na nas. Sledila je godba s par-
tizanskim komadom, pevci so zapeli 
Vstala Primorska, Jože Bovhan, ki je 
prireditev povezoval, pa je povabil Valči 
Bradaševič in Frida Mlinarja, oba člana 

Združenja borcev za vrednote 
NOB, da odkrijeta spominsko 
ploščo.

Na koncu so si obiskovalci 
obeležje ogledali od blizu, ga 
fotografirali, pospremila pa jih 
je rudarska godba. Dogodek 
je bil tudi družabnega značaja, 
saj so se srečevali prijatelji in 
znanci, ki so zaželeli drug dru-
gemu prijetno praznovanje 
praznika dela.

Fanči Moljk

Odkrili plOščO aktivistu Gvidu pavliču - vitku

Leto 2016 je bilo za Steklarno Hrastnik 
še eno uspešno poslovno leto. celotni 
prihodki so znašali 54,1 milijona evrov. 
Dobiček pred davki − brez upoštevan-
ja izplačila odškodnine je znašal 7,62 
milijona evrov in je bil za 7 odstotkov 
višji kot v letu 2015. Dobro poslovanje 
je rezultat novih naložb v lanskem letu, 
predvsem dveh novih kontrolnih linij za 
embalažno steklo in vstopa v nov seg-
ment kozmetične embalaže. 

Steklarna Hrastnik je v zadnjih sedmih 
letih vložila 38 milijonov evrov v posod-
obitev proizvodnje. Leto 2016 so zaz-
namovale predvsem naložbe v proiz-
vodnjo embalažnega stekla. Z dvema 
novima linijama avtomatske kontrole 
kakovosti in ponovno uvedbo dvojne 
kaplje so v tej enoti povečali proizvodne 

zmogljivosti in dvignili kakovost steklar-
skih izdelkov. V enoti namiznega stekla 
pa so dodali nov stroj in kontrolno linijo 
za proizvodnjo kozmetične embalaže, 
saj je Steklarna Hrastnik v lanskem letu 
vstopila v ta zanjo povsem nov tržni 
segment. Nov proizvodni program v 
enoti namiznega stekla bo po pričako-
vanjih dvignil dobičkonosnost te enote. 

Rezultati naložb v 2016 se že odražajo 
v rezultatih poslovanja v prvem kvar-
talu letošnjega leta. celotni promet 
v prvem trimesečju letošnjega leta je 
znašal 14,4 milijonov evrov, kar je za 
4,3 odstotka več kot v enakem obdobju 
lani. Za slabih 33 odstotkov je večji tudi 
dobiček pred davki v primerjavi s prvim 
kvartalom 2015 in je znašal 2,34 milijo-
na evrov.

 Steklarna Hrastnik 
je tudi v letu 2016 
intenzivno vlagala v 
zaposlene. Za raz-
voj in izobraževanje 
zaposlenih so lani 
namenili kar 561 
tisoč evrov. V zad-
njih sedmih letih 
so v izobraževanje 
zaposlenih vložili 
2,8 milijona evrov. 
Zabeležili so tudi 
rast dodane vred-
nosti na zaposlene-

ga, ki je v zadnjih sedmih letih zrasla za 
več kot še enkrat. 

 »Naložbe v lanskem letu so udejan-
janje naših strateških usmeritev in do-
bri poslovni rezultati kažejo, da smo 
se odločili prav,« je ob predstavitvi 
poslovnih rezultatov dejal Andrej Božič, 
generalni direktor Steklarne Hrastnik. 
»Prihajajoče obdobje pa bo za nas ne-
koliko drugačno. usmerili se bomo v 
iskanje tarč za strateške prevzeme in 
združevanja s konkurenčnimi podjetji. 
S tem bomo dodatno utrdili naš položaj 
na mednarodnem trgu kot visoko kako-
vostni proizvajalec steklenih izdelkov.« 
 
Spremembe v vodstvu podjetja 
Zaradi nove poslovne strategije 
Steklarne Hrastnik se podjetju obetajo 
spremembe v vodstvu. S 1. majem se 
je vodstvu Steklarne Hrastnik pridružil 
Peter Čas kot namestnik generalnega 
direktorja, avgusta pa bo prevzel tudi 
mesto generalnega direktorja Steklarne 
Hrastnik. Andrej Božič se bo z začetkom 
avgusta umaknil iz operativnega voden-
ja Steklarne Hrastnik in se bo usmeril v 
strateški razvoj steklarne. Skrbel bo za 
pridobivanje potencialnih vlagateljev in 
iskanje prevzemnih tarč ter združevanj 
s konkurenčnimi podjetji, in sicer s cil-
jem, da Steklarna Hrastnik postane 
vodilno podjetje v svoji tržni niši.
 

 SH

Uspešno poslovno leto za steklarno Hrastnik

NOVICE

Mladinski center Hrastnik je 
sprejel povabilo Pisarne za 
mlade iz pobratene Raške in se 
prijavil kot partner v njihovem 
projektu mreženja mest z 
naslovom united. Trije Hrast-
ničani so se tako konec maja 
odpravili v srbsko turistično 
središče na Kopaoniku in ak-
tivno sodelovali pri projektu, ki 
je v ospredje postavil možnosti 
razvoja turizma na podeželju. 

eden od udeležencev iz Hrast-
nika Sašo Benetek je po pri-
hodu domov izpostavil never-
jetno gostoljubje gostiteljev: 

“Jedača in pijača nas je čakala 
na vsakem koraku. Debate so 
bile koristne in konstruktivne, 
izvedeli smo veliko zanimivega 
in obiskali tudi številne turis-
tične točke v občini. Poleg Ko-
paonika smo si ogledali tudi 
samostan Gradac, Josaničko 
banjo, etno vas, lokalno pod-
jetje Planinsko blago, Staro in 
Novo Pavlico, ... Zadnji dan pa 
smo bili na koncertu rock sk-
upine Rulja, ki je ravno prispela 
iz Hrastnika, kjer so igrali na 
Rdečih Revirjih. Navdušenje je 
bilo obojestransko”

JM

Projekt United v raški
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NOVICE
P r e d s e d n i k 
Državnega zbo-
ra RS dr. Milan 
Brglez je 12. apri-
la v sklopu obiska Zasavja obiskal obči-
no Hrastnik. Najprej si je ogledal Dom 
starejših Hrastnik in se srečal z vodst-
vom doma. Direktor g. Drago Kopušar 
je v kratkem uvodnem nagovoru iz-
postavil predvsem številne probleme, 
s katerimi se že nekaj let srečujejo in, 
ki so tudi eden izmed glavnih razlogov, 
da dom že nekaj let, posluje z izgubo. 
Predvsem je velika težava v razkoraku 
med ceno, ki jo domu prizna in povrne 
Zavod za zdravstveno zavarovanje in 
pa stroški, ki nastanejo s samimi os-
krbovanci. Prav tako je dr. Brglezu pri-
kazal plan izgradnje novega doma, ki 
bo zgrajen po sodobnih in trenutno 
sprejemljivih zakonskih standardih. 
Predsednik DZ RS mu je obljubil, da 
bo navedeno problematiko tudi predal 
pristojnim institucijam in skušal, v skla-
du s svojimi zmožnostmi, pomagati pri 
realizaciji tega projekta. 

Sledil je sprehod skozi center Hrastnik, 
kjer si je dr. Brglez ogledal vse pomem-
bnejše lokalne objekte – telovadnico, 
bazen in osnovno šolo. Po kratkem 
sproščujočem sprehodu in srečanju 
z mimoidočimi občani, pa se je v sejni 
sobi občine Hrastnik odvilo omizje z lo-
kalnimi gospodarstveniki na temo gos-
podarstva. Poleg dr. Brgleza in župana 
g. Mirana Jeriča so bili k omizju, ki ga je 
vodila poslanka ga. Vojka Šergan, pova-
bljeni še nekateri drugi pomembni gos-
podarstveniki iz občine Hrastnik: g. An-
drej Božič, generalni direktor Steklarne 
Hrastnik, g. enes Rakovič, direktor 
proizvodnje in vzdrževanja v Steklarni 
Hrastnik. g. Branko Majes, glavni izvršni 

direktor TKI, d.d., g. Jože Weingartner, 
direktor Regionalnega tehnološkega 
centra Zasavje, g. Mirko Mastnak, pred-
stavnik malih podjetnikov in predsed-
nik OOZ Hrastnik, g. Drago Kopušar, 
direktor Doma starejših Hrastnik ter 
g. emil Šabanovič, podpredsednik LO 
SMc Hrastnik in dolgoletni direktor 
podjetja IGM Zagorje. Na samem omiz-
ju so bili dr. Brglezu predstavljeni glavni 
problemi, s katerimi se gospodarstveni-
ki srečujejo pri delu v svoji branži, le-ta 
pa jim je obljubil, da bo le-te posredo-
val vsem pristojnim organom in v okvi-
ru svojih pristojnosti in zmožnosti tudi 
pomagal.

Naslednja postaja je bil obisk Regio-
nalnega tehnološkega centra Zasavje. 
Direktor tega centra je pripravil prak-
tično predstavitev njihovega dela in vsi 
prisotni smo bili mnenja, da se tovrst-
na dejavnost, še posebno v tako ma-
jhnem okolju, kot je Hrastnik, premalo 
promovira in oglašuje. Še posebno 
je bil fascinanten pogled na njihove 

dosežke v medicinske namene. Po 
ogledu tehnološkega centra se je dr. 
Brglez na hitro oglasil še v Mladinskem 
centru Hrastnik, kjer si je tudi pogledal 
znameniti mozaik, nad katerim je bila 
navdušen. 

Zadnji del njegovega obiska v Hrastni-
ku pa je bil bolj sproščujoče narave. V 
Zadružnem domu v Čečah se je v druž-
bi številnih občanov Hrastnika nasme-
jal ob gledanju igre, ki jo je uprizorilo 
Prosvetno društvo Hrastnik – Čeče, se 
okrepčal z znamenitimi lokalnimi do-
brotami ter se tudi posvetil slehernemu 
obiskovalcu, ki so bili nad njegovim 
obiskom zelo navdušeni. Ob koncu mu 
je bilo predano tudi skromno darilo, ki 
ga bo spominjalo na ta obisk: Mono-
grafija Hrastnika ter unikatna rudarska 
svetilka. Za lažjo pot domov pa je prejel 
tudi domačo salamo. 

JM

Predsednik državnega zbora v Hrastniku

Odličnim dosežkom na 
mednarodnih tekmo-
vanjih v preteklih letih je 
baritonist Miha Bantan 
dodal v začetku maja še enega.  7.maja 
so namreč dijaki Glasbene šole celje 
pod mentorstvom profesorja Davor-
ja Mikulića in korepetitorja profesorja 
Primoža Mavriča odšli na 5. mednarod-
no pevsko tekmovanje v Osijek na Hr-
vaškem. Tekmovalci so se z mednarod-
no konkurenco pomerili v prvi, tretji in 

četrti kategoriji.

 V prvi je mladi tenorist Matic Dokler, 
vsestranski pevec in član ansambla 
muzikala Veronika Deseniška dosegel 
I. nagrado in odlično prvo mesto v kat-
egoriji. V tretji kategoriji sta baritonist 
Miha Bantan, član rudarske godbe 

Hrastnik in vedno bolj popularne sk-
upine Murni in tenorist Matic Zakon-
jšek, ki je debitiral v muzikalu Veronika 
Deseniška, osvojila I. nagrado. Miha pa 
se je plasiral na zavidljivo prvo mesto v 
kategoriji. 

 Fanči Moljk

Miha Bantan tokrat navdušil v osijeku

NOVICE
Branka Jovičič, oskrbnica PD 
Gore, je navdušena, da je 
tretje jurjevanje spet privabilo 
številne obiskovalce, čeprav 
jih je spremljala snežna ploha. »Koprive 
ne pozebejo,« je prepričana, »in na-
vdušenje, da ohranjamo tradicionalne 
navade, tudi ne.« Letošnje praznovan-
je je potekalo na nedeljo, 23. aprila, na 
Jurjevo nedeljo.

 Najprej je bila v lepo okrašeni cerkvi 
sv. Jurija maša, kjer so letos zapeli 
tudi pevci iz Sevnice. Peli so tudi pred 
mežnarijo, prav tako skupina Stari časi 
iz Rimskih Toplic oziroma z Dola. Za 
konje, ki so prišli z Zelenim Jurijem, 
je poskrbel predsednik konjeniškega 
kluba Janez Homšek, za dobrodošlico 
in zanimivo zgodbo o domačem svet-
niku pa Vojka Grešak, predsednica KS 
Turje-Gore. Pogostitev so imeli v ro-
kah domačini in Društvo kmečkih žena 
Hrastnik. »Kot veleva tradicija, smo 

postregli s kislo juho, z ocvirkovo, ore-
hovo in smetanovo potico, z domačim 
kruhom, sadjevcem in malinovcem,« je 
še povedala Branka.

Pred mežnarijo so bile postavljene tudi 
stojnice, kjer so ljudje lahko kupova-
li domači sir, med, zelišča, čaje... Med 
letošnje atrakcije spadajo tudi konji oz. 
poniji, ki so prišli s svojimi 
spremljevalci iz Kupške 
vasi. Dva večja slovenska 
toplokrvna konja in dva 
ponija vzgaja na veselje 
domačih in drugih otrok 
Vanja Gianini, diplomirana 
vzgojiteljica in inštruktor-
ica jahanja. »Povezujemo 
se z oskrbnico Branko,« 
nam je zaupala, »in načr-
tujemo veliko različnih ak-

tivnosti...« Gotovo bomo o njih še kaj 
slišali.

Dobro vzdušje med obiskovalci Jurjeve 
nedelje, zvoki harmonike in gostoljub-
nost domačinov so pregnali oblake, 
tako da se je na koncu prikazalo celo 
sonce.

Fanči Moljk

V Gorah pripraVili že tretje jurjeVanje

Planinci Društva invalidov Hrastnik so 
z nestrpnostjo čakali dan, ko se bodo 
spet podali na planinske pohode. Vre-
menska napoved za teden, v katerem 
so se nameravali odpraviti na pohod, je 
bila več kot aprilska. Dež, sonce, pa tudi 
sneg so napovedovali. Odločili so se, da 
se na pohod odpravijo v torek, 25. junija. 

Zbra-
li so 
se na 
hrast-
niški tržnici, kjer so pohod nadaljevali 
po dolini Bobna. 
 
Razmišljali so, kako lepa je ta sotes-

ka, ki bi se z urejenim 
pločnikom spremenila 
v idealno sprehajališče. 
že so bili pri »Rinaldu« 
in se usmerili desno 
proti Čečam oz. Kata-
rini. Ves čas poti so jih 
navduševali prečudo-
viti pogledi proti Kalu 
in Mrzlici ter načrtovali 
naslednji izlet. Podali 
se bodo na Mariborsko 
Pohorje, od hotela Bel-

levue do Ruške koče oz. Areha in nato 
proti Mariborski koči. Pot jih je vodila 
proti cerkvi sv. Marka, čez Ojstro proti 
Pleskem. Na sedlu med Trbovljami in 
Hrastnikom, pri strelišču, so opazova-
li kako se spreminja okolica in nastaja 
področje, ki bo primerno za različne 
športne aktivnosti. lahko uporabili tudi 
za različne športne aktivnosti. Trenutno 
so tam najbolj aktualne ribiške aktiv-
nosti in sprehodi. V Pleskem so s po-
gledom še enkrat prehodili vso pot, ki 
je bila dolga cca. 14 km. Ker so hodili 
počasi, se pogovarjali in načrtovali, je 
hoja minila hitro. 

Zvonka Zupančič
Foto: Peter Lamovšek

Petič Po obronkih hrastnika

Na državnem ocenjevanju prehranskih 
izdelkov »Dobrote slovenskih kmetij«, 
ki je potekalo med 19. in 21. majem na 
Ptuju, so se odlično odrezali tudi pride-
lovalci iz naše občine. Zlato priznanje 
so prejeli Ivanka in Tomaž Rožej iz Tur-
ja za bistri jabolčni sok, Iris Potočin iz 
Podkraja za mešani kruh Ržko, Matej 
Pust iz Dola pa je za šampinjone v kisu 

prejel srebrno priznanje. Za 28. držav-
no razstavo Dobrote slovenskih kmetij 
2017 so kmetije iz Slovenije in zamejst-
va prijavile skupaj kar 1191 izdelkov iz 

15 skupin. Častni pokrovitelj razstave 
je bil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.

JM

Priznanja za odlične Prehranske 
izdelke iz naše občine

junij 2017 HRASTOV LIST ŠT. 2028 HRASTOV LIST ŠT. 20 junij 2017 29



NOVICE

Jubilejni deseti Ojsterškov pohod na Kal 
je potekal v čudovitem sončnem vre-
menu. Na zbornem mestu, na tržnici v 
Hrastniku, se je zbrala dobra desetina 
pohodnikov, pridružili pa so se jim tudi 
hrastniški taborniki. Na Kal so se podali 
po poti čez Ravne. Ob zmernem tem-
pu in prijetnem kramljanju so v dobrih 
dveh urah prišli na cilj. Precej pohod-
nikov se je udeležilo pohoda tudi z dru-
gih smeri, tako da je bila udeležba na 
tokratnem pohodu kar zadovoljiva.

Ker je bil letos jubilejni - deseti pohod 

se je spodobilo, da se pohod-
nikov, ki so se udeležili vseh 
desetih pohodov spomni-
mo z neko pozornostjo. V ta 
namen so kupili večnamen-
ske naglavne trake / rute, na 
katerih je bilo natisnjeno PD 
Hrastnik in Ojsterškov pohod 
na Kal. 

Kot že nekaj zadnjih let so tudi letos 
po končanem pohodu imeli še čistilno 
oziroma delovno akcijo v okolici doma. 
Pobrali so smeti, odpadlo vejevje, po-

pravili polomljene dele lesene ograje, 
poravnali kanale od deževja ob asfalt-
ni cesti. Odkopali, oziroma sprostili so 
tudi cev izteka vode iz greznice v gozdu 
pod parkiriščem.

PD Hrastnik

10. OjsterškOv pOhOd na kal 

Člani DI Hrastnik vsako leto izdajo 
bilten, kjer predstavijo svojo de-
javnost preteklega leta. »Izšel je že 
prve dni marca, razdelimo pa ga 
na občnem zboru,« je razložila tajnica 
društva Jerica Laznik.

Na prvih straneh so zapisali svoje misli 
Rajko žagar, predsednik društva, župan 
Miran Jerič, Gregor erman, predsednik 
sveta za invalide pri Občini Hrastnik in 
tajnica Jerica Laznik. Vsi med drugim 
zatrjujejo, da je skrb za invalide vidna 
na vseh ravneh in da se še izboljšuje. 
To dokazuje tudi listina Občina po meri 
invalidov, ki so jo podelili na zvezi že 
leta 2006. 

Seveda pa lahko vsak občan predlaga, 
kaj bi še lahko dvignilo kakovost življen-
ja invalidov na višjo raven. 

V biltenu z bogatim slikovnim mate-
rialom izvemo veliko zanimivega o 
blaženju psihičnem posledic invalid-
nosti, usposabljanju za aktivno življen-
je in ohranjanju zdravja. Kulturno in 
športno življenje članov je bogato. Laz-
nikova: »Prispevke in fotografije preko 
celega leta pišejo udeleženci sami, ko 
se udeležijo raznih aktivnosti - ko-
panje težkih invalidov, rehabilitacijski 
programi, pikniki, ekskurzije, kopalni 
izleti, izobraževanja, strokovna preda-
vanja, športne in rekreativne dejavno-
sti, obiski kulturnih dogodkov, razstave 
in delavnice ročnih del... Zbiranje pa 
zaključimo po decembrskih obiskih in 
obdaritvah naših težkih invalidov doma 
in v domovih starejših.« Pri aktivnostih 

in povezovanju opravijo poleg vodstva 
pomembno vlogo poverjeniki s terena. 

V društvo je vključenih 806 članov, od 
tega 621 rednih in 185 podpornih. 

Besedila in fotografije za tisk je pripravi-
la Mojca Trbovc, prav tako oblikovanje. 
Preden je postal predsednik sveta inva-
lidov, je opravljal to delo do leta 2016 
Gregor erman. Lektoriranje je prevzela 
Irena Kavšek.

Glasilo je izšlo v 250 izvodih, prebere-
mo pa ga lahko tudi v DI, v domu stare-
jših, v Zmajevi luknji na Dolu in seveda 
na njihovi spletni strani.

 Fanči Moljk 

Bilten Društva invaliDov Hrastnik

Po nekaj letih je krajevna skupnost 
Steklarna ponovno pripravila prome-
nadni koncert steklarske godbe Hrast-
nik, katerim so se pridružile njihove 
prikupne mažorete. Koncert je bil v 
ponedeljek, 22.5.2017 na športnem 
igrišču v naselju Podkraj. V toplem 
in sončnem poznem popoldnevu so 

steklarski godbeniki z ubranimi sklad-
bami privabili na koncert kar precej 
krajanov in drugih obiskovalcev, ki so 
uživali ob prijetni glasbi in prisrčnim 
nastopih steklarskih mažoret. 

Kot je v nagovoru povedal predsednik 
krajevne skupnosti, Adi Zaletel, bodo 

majski promenadni koncerti steklarske 
godbe z mažoretami vsakoletni uvod v 
kulturne in športne prireditve ob praz-
niku Krajevne skupnosti Steklarna, ki 
bodo potekale ves mesec junij.

Matej Kaiser

Promenadni koncert steklarske godbe Hrastnik z 
mažoretami v Krajevni sKupnosti steKlarna

NOVICE
Andrej Jerman – Blondi, pred-
sednik Motorističnega kluba 
Schlosberg, je s svojo ekipo 
spet organiziral odmevno 
prireditev motoristov, ki so prišli 2. 
maja na Dol blagoslovit svoje jeklene 
konjičke. Ker so motorji vedno tudi 
paša za oči, se je nabralo ob Dolanki 
tudi precej drugih obiskovalcev. 

Motoristi so se pričeli zbirati ob 9.uri, 
zadnji so odšli po 15.uri, ko se je 
prireditev uradno zaključila.

»Na prireditvi smo imeli cca 300 motor-
jev; nekateri vozniki so prišli s sopotni-
cami, tako da lahko število zaokrožimo 
na 500 motorističnih gostov,« je pove-
dal Gregor Koritnik, podpredsednik klu-
ba. Stalnica te tradicionalne prireditve 

so blagoslov, ki ga opravi župnik Franc 
Ornik, brezplačna pogostitev motoris-
tov, razstavno prodajne stojnice štiri-
kolesnikov, usnjenih oblačil, motoris-
tičnih majic in motorističnih rokavic ter 
žreb praktičnih nagrad. »Kot novost na 

prireditvi lahko omenim brezplačno 
čiščenje čelad in motorjev ter izbol-
jšanje kulinaričnega nivoja,« je še dodal 
Koritnik. 

Fanči Moljk
Foto: Gregor Koritnik

Motoristi na blagoslovu ob Dolanki

Mažorete SteklarSke godbe uSpešne v laškeMS e k c i j a 
mažoret 
d e l u j e 
pod okril-
jem Steklarske godbe Hrastnik že od 
leta 2009 in na raznih nastopih god-
bo slikovito dopolnjujejo. udeležujejo 
se tudi raznih tekmovanj, predvsem v 
državnem merilu. 13. in 14. maja se je 
to dogajalo v Laškem, kjer so dosegle 
lepe uspehe. 

Državno tekmovanje je potekalo v or-
ganizaciji laških mažoret.

V soboto so tekmovale mlajše mažorete 
v starosti do 10 let. V kategoriji prvi kor-
ak je tekmovalo sedem naših mažoret, 
ki so dosegle vrhunske rezultate: štiri 

srebrna in tri zlata odličja. Dekleta je 
odlično pripravila na tekmovanje men-
torica Sara Zajc. 

»V nedeljo so tekmovale naše mažorete 
v kategoriji kadet, kjer je bila najhujša 
konkurenca,« ne more 
skriti veselja predsedni-
ca Darja Jurgej. »V kat-
egoriji kadet s palico je 
tekmovalo 11 ekip, ki so 
se najprej preizkusile v 
paradi, v kateri morajo 
med plesom prehoditi 
45 metrov. Popoldan pa 
je sledilo tekmovanje v 

figurativi.« »Dekleta so dosegla skupno 
osmo mesto, kar je za naše mažorete 
izjemen uspeh,« dodaja trenerka Jasna 
Blaj. 

Fanči Moljk
Foto: Boris Vrabec

V četrtek, 25. maja, je Marjeta Mlakar 
Agrež iz Litije opremila Zmajevo luknjo 
na Dolu s svojimi čajniki, ki bodo še nekaj 
dni krasili prvo bukvarno v Zasavju. Mla-
karjeva ima že od nekdaj rada starine, 
saj ima vsaka svojo zgodbo, pravi. Njena 
zbirka je nastala v okviru projekta Zbi-
ram, razstavim in se učim. Pri postavitvi 
sta ji pomagali hčerka Kaja in vnukinja 
Flora.

Zmajeva luknja postaja na Dolu središče 

družabnega življenja, povezane-
ga z izmenjavo knjig, delavnicami, 
predavanji in razstavami. Tako je 
tudi odprtje spremljala čajan-

ka in zanimivo predavanje Mirice Štaut 
iz Društva za zdravilne rastline Zasavje; 
kako pravilno pripraviti in skuhati čaj, na 
kaj moramo biti pozorni ob nabiranju 
zelišč in še posebno ob sušenju. »Seve-
da bomo skuhali čaj tudi vsem tistim, ki 
so našo čajanko zamudili,« pravi Mojca 
Bovhan. »Lepi, stari čajniki so vsekakor 
vredni naše pozornosti.«

Fanči Moljk

Čajniki v bukvarni
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NOVICE
V ponedeljek, 8. 
maja, so imeli v Mla-
dinskem centru 
Hrastnik projekcijo 
fotografij, ki so jih prikazali fotografi iz 
celja, z Dola in Hrastnika. Povezovanje 
se je začelo lani, ko so člani Foto klu-
ba Hrastnik v začetku novembra 2016 
obiskali Fotostorming kolegov iz Društ-
va fotografov SVIT v celju.
 
Najprej jim je Jure Kravanja pokazal 
svojo razstavo fotografij Konstrukci-
je, nato pa so Hrastničani komentirali 
njihov Fotostorming. Potem so poka-
zali svoje fotografije z zadnje jesenske 
klubske razstave na temo portreta, kar 
so komentirali celjani. 

In kaj je Fotostorming? Takole je ra-
zložil Simon Tanšek, tajnik kluba: «Fo-
tostorming je izpeljanka iz besede 
brainstorming. Gre torej za tehniko vi-
harjenja možganov, kjer je dobrodošla 
prav vsaka ideja. Pestrost idej ter raz-
nolikost motivov in pogledov na neko 
temo je vedno zanimiva in nemalokrat 
tudi zabavna za analizo in komentiran-
je.« 

celjski fotografi so članom Foto klu-

ba Hrastnik vrnili fotografski večer kot 
rečeno v ponedeljek, ko so jih povabili v 
Mladinski center Hrastnik. Ko so Hrast-
ničani iskali ime dogodka, se je njihov 
član Jernej Biderman spomnil na izraz 
Fotoguodla (godla - stara gorenjska jed 
po kolinah, narejena iz župe, ki ostane 
po obarjanju krvavic). Ime se je takoj 
prijelo. Na klepet ob projekcijah fo-
tografij so povabili tudi kolege iz Foto 
sekcije KuD Svoboda Dol pri Hrastniku. 

Pogledali so okoli 200 fotografij vseh 
treh fotografskih združenj. 

Ob koncu uradnega dela je direktor 
Mladinskega centra Hrastnik Jani Med-
vešek predstavil hrastniški mozaik, ki 
krasi tamkajšnjo steno.

Fanči Moljk
Foto: Nejc Pavlič

Fotoguodla Foto kluba Hrastnik v MCH

Franc in Breda 
Kalšek sta v zakonski 
stan stopila 29. apri-
la 1967 in si oblju-
bila zvestobo in pomoč v dobrem in 
slabem. Njuna obljuba je imela trdne 
temelje v iskreni ljubezni, zato je njuna 
zveza kljub preprekam v življenju, os-
tala čvrsta celotno obdobje. Zlato po-
roko sta obnovila 29. aprila, in sicer v 
poročni sobi, pred županom Miranom 
Jeričem in matičarjem Rokom Jenkom.

 Franc je poklicno pot pričel v Strojni 
tovarni Trbovlje, nadaljeval v Steklarni 
Hrastnik, zaokrožil pa v Tekstilni tovarni 
Prebold. Prav v Preboldu je odprl novo 
poglavje v življenju, saj sta si z ženo 
tam zgradila dom, ki daje zavetje trem 
generacijam. Svoj prosti čas je name-
nil športu, še posebej nogometu. Kot 
uspešen nogometaš je igral v raznih 
klubih po Sloveniji, tudi v Hrastniku, z 
velikim veseljem in nesebičnostjo pa 

se je posvečal tudi vlogi predsedni-
ka Brodarskega društva. Franc je bil v 
družini vedno pripravljen pomagati, 
tudi nečakoma Aljoši ter Marjanu, na 
kar je lahko upravičeno ponosen. Bre-
da je po zaključenem šolanju poiskala 
delo in se v Steklarni Hrastnik zaposlila 
kot steklorisarka. Na plesu v Konzu-
mu v Hrastniku je spoznala 
Franca, kmalu zatem pa sta 
si zasnovala skupno življenje. 
usoda jima skupne poti ni tla-
kovala le s srečo in radostjo, 
ampak ju je oropala ljubezni 
in sreče prvorojenke Mojce. 
Obdobje žalosti, neprecenl-
jive izgube in pesimizma sta 
s polno mero razumevanja 
znala premagati. Drug dru-
gemu sta dajala pogum in 
z rojstvom hčerke urške je 

prišlo tudi novo upanje in radost. Bre-
da danes njene miselne sposobnosti 
rada uri z reševanjem križank in iskan-
jem prijateljev po facebooku, posebno 
sprostitev pa ji predstavlja gledanje njej 
ljubih nadaljevank.
 

Rok Jenko

Poročna zaobljuba Po Petdesetih letih

NOVICE
OŠ NH Rajko Hrastnik je v petek, 5. 
maja, skupaj z znanimi hrastniškimi 
športniki organizirala v sklopu projekta 
Zdrava šola športno popoldne. 

»Skupine učencev so se pod vodst-
vom hrastniških uspešnih športnikov 
pomerile v različnih športnih disci-
plinah,« je povedala glavna organiza-
torka Nataša Kreže. »Poleg tega so bile 
postavljene stojnice, kjer so javni zavodi 
in društva na različne načine promovi-
rali zdrav način življenja.«

Na posameznih točkah, kjer so sk-
upine izvajale naloge, so jim pomagali 
uspešni hrastniški športniki, ki so se 
odzvali na povabilo šole. Sodelovali so 
tudi na koncu, ob razglasitvi rezultatov 
in podelitvi priznanj ter medalj. Prisotni 
so bili naslednji hrastniški športniki: De-
nis Šketako, Peter Kauzer, Janoš Peter-
lin, Miran cvet, Barbara in urša Haberl, 
Tamara Pavčnik, Matic Babič, Miha Hal-
zer in Marko Tušek. 

Ravnateljica Marina Kmet je bila za-

dovoljna z obiskom, saj je to ena izmed 
akcij, ki propagira šport kot zdrav način 
življenja. Prijavilo se je 96 otrok. župan 
Miran Jerič pa se je spomnil, da do-
godek sovpadal s svetovnim dnevom 
gibanja. Pohvalil je organizacijo, nasto-
pajoče in še posebno športnike, ki so 
se odzvali vabilu. 

Obiskovalci so 
si lahko izmerili 
krvni sladkor in 
poskusili, kaj so 
pripravili mladi 
kuharji. Seve-
da so prireditev 
pohvalili tudi 
športniki, saj do-
bro vedo, da se 
začne vzgoja za 
zdravo šport-
no življenje že 

v zgodnjih otroških letih. In starši jim 
dajejo največjo doto, če so pri tem us-
pešni.

Fanči Moljk

Športno popoldne Šolarjev z 
uspeŠnimi hrastniŠkimi Športniki

Članice Društva za zdra-
vilne rastline Zasavje so 
pripravile v avli Delavs-
kega doma Zagorje raz-
stavo o čemažu oziroma 
jedeh, ki jih pripravljamo 
iz njega. Na odprtju je v 
petek, 5. maja, nastopa-
la folklorna skupina iz 
Trbovelj, VPc Zagorje in 
harmonikar Sergej. Do-
godek so poimenovali 
Zeleno, ljubim te zeleno. 

S svojimi izdelki so se 
predstavili tudi Društ-
vi podeželskih žena 
in deklet iz Trbovelj in 
Hrastnika ter zagorski 
šolarji. »Tudi me smo 
pripravile nekaj zanimi-
vih jedi iz divjega česna 
kot ga tudi imenuje-
mo,« je dejala Milena 
Zupan z Dola pri Hrast-
niku. »Sicer pa smo la-
hko poskušali z upo-

rabo čemaža različne 
namaze, juhe, omake, 
pecivo pa tudi zavitke, 
kruh in še sto drugih 
jedi.« 

V kulinariki posvečajo 
čemažu zadnjih deset 
let veliko pozornosti, saj 
se zavedajo zdravilnih 
učinkov, ki so jih cenili 
že stari Rimljani. Prav 
tako vedno bolj cenijo 
pestrost jedi, ki jih lahko 
napravimo iz čemaža. 

Na razstavi so poleg 
razstave člani OZRK Za-
gorje prikazovali temel-
je postopke oživljanja z 
uporabo defibrilatorja, 
s katerim so pritegnili 
veliko pozornost obis-
kovalcev.

Fanči Moljk
Foto: Milena Zupan

Čemaž na sto in en naČin
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KDO  SI  PREDSTAVLJA  BARcO  BREZ 
MESSIJA,  NEyMARJA  IN  INIESTE?
Izpad dolskih rokometašev po enolet-
nem nastopanju v NLB ligi nazaj med 
prvobeligaše ni nobena tragedija. Ni 
nepričakovan, ni nezaslužen, ni ne-
prežvečljiv. Neprimerno bolj boleče in 
zaskrbljujoče je – lahko – to, kar sledi. 
Ključni igralci dolskega moštva se spo-
gledujejo bodisi s koncem kariere bodi-
si z odhodom drugam, zato klubsko 
upravo na čelu s predsednikom Rokom 
Petričem in podpredsednikom De-
janom Selakom na čelu čakajo pestri, 
odgovorni tedni. 

Krstna prvoligaška sezona na Dolu pri 
Hrastniku je bila dolga, glede na urnik s 
kar 36 prvenstvenimi tekmami (!), pa še 
dvema pokalnima za povrh, tudi izjem-
no naporna. Bilo je vsega; evforičnega 
veselja, ko je denimo David Jakopič z 
lobom prinesel zmago nad Mariborom 
in Klemen Sikošek manj kot mesec 
dni kasneje s sijajno obrambo sedem-
metrovke remi proti Škofji Loki, man-
jkalo ni niti razočaranja s slabo voljo na 
nekaterih tekmah, kar je pred končnico 
stalo službe Primoža cenkarja. Končna 

računica je taka: 12 zmag, 2 remija in 22 
porazov ter končno 12. mesto izmed 
14 nastopajočih. Je pa treba poudariti, 
da so imeli Dolani to smolo, da so letos 
zaradi krčenja lige prvič izpadle kar štiri 
ekipe, kajti v nasprotnem primeru bi ke-
mičarji med elito igrali tudi v naslednji 
sezoni. 

V klubu z doseženim tako ne morejo 
biti najbolj zadovoljni, a zlasti na pod-
lagi dejstva, da domačim fantom niso 
uspeli pripeljati primerne (obljubljene) 
okrepitve, razočaranje nad dosežen-
im ni veliko. Taka je v dani situaciji pač 
realnost, tega se zavedajo in že zrejo 
naprej. »cilj je bil obstanek, smo si pa 
začrtali tako pot, da v slučaju izpada ne 
bi sledil razpad sistema. Zaradi tega ni 
nobene panike ali razočaranja. Izkušnja 
je bila lepa, tudi finančno gledano sezo-
na ni bila veliko dražja, razen tega, da 
nas je upravna enota malo potegnila za 
nos, ko nam je za rešilca pred dvorano 
zaračunavala 140 evrov,« je črto pote-
gnil Selak. 

Skrbi mu s kolegi v upravi vseeno ne 
manjka. Sezona je resda šele dobro zak-
ljučena, toda na Dolu že kujejo načrte 
za naslednjo. A že na prvih pogovorih 
s ključnimi igralci se je začelo zatikati. 
Po neuradnih podatkih naj bi dvom nad 
nadaljevanjem kariere v dolskem dresu 
izrazilo kar sedem pomembnih igralcev 
… »ekipo želimo zadržati skupaj, čeprav 
kaže, da bo tudi to težko. en informa-
tivni razgovor s ključnimi domačimi 
igralci je bil opravljen, a nihče ni dal 
dokončnega odgovora, ali bodo še igra-
li. upam, da bodo. Če se bo to zgodilo, 
bomo po lanski šoli, ko okrepitev nismo 
našli, letos igralce poiskali že prej, da ne 
bi na vrat na nos potem spet iskali treh 
ali štirih igralcev. Če ostanemo brez 
glavnine domačih igralcev, pa nam ne 
preostane drugega, kot da igramo 1. B 
ligo samo zato, da jo igramo, ne pa da 
ciljamo na prvo ligo,« je perečo prob-
lematiko razložil eden največjih borcev 
na Dolu iz svojih igralskih časov.

Spogledovanje s koncem

Prihodnost te sijajne dolske generacije 
je dejansko na kocki, saj se s slovesom, 
takšnim ali drugačnim, od matičnega 
kluba spogledujejo najpomembnejši 
členi tega moštva iz zadnjih let. Si pred-
stavljate današnjo nogometno Barce-
lono brez Messija, Neymarja in Inieste? 
Ali pa košarkarske chicago Bullse iz 
njihovih šampionskih devetdesetih 
let brez Jordana, Pippna in Rodmana? 
Nekako podobno težko bi si bilo zamis-
liti Dol brez organizatorja igre Domna 
Hribška, ostrostrelca in obrambnega 
stebra Gregorja Klepeja ter spretnega 
hrusta s črte Kristiana Bauerheima … 
No, sodeč po njihovih napovedih tak 
scenarij ni nemogoč. 

»Glede na letošnjo sezono, pester urnik 
tekem in probleme s poškodbami res-
no premišljujem, da bi končal. Mogoče 
sem malce razočaran zaradi razpleta v 
tej sezoni, kajti menim da bi se z dvema 
pravima okrepitvama in pa seveda brez 
poškodb, v naslednji sezoni na Dolu še 
vedno igrala 1. liga. Po drugi strani pa 
se zavedam, da po toliko letih igranja to 
ni ravno lahka odločitev,« je dejal šele 
26-letni Hribšek in dodal: »Večina igral-
cev nas igra oziroma trenira že zaradi 
samega druženja. Postali smo prava 

ŠPORT ŠPORT
klapa tako na igrišču kot izven njega. 
In mislim, da bom najbolj pogrešal rav-
no to. Seveda še nisem čisto odločen, 
pričakujem še kakšen sestanek z vodst-
vom kluba, potem pa bomo videli.«

Približno podobne načrte ima 30-letnik 
z dolgoletnimi prvoligaškimi izkušn-
jami iz Trbovelj, Krškega in letos Dola 
Gregor Klepej. »Nisem se še dokonč-
no odločil, a nagibam se k zaključku 
kariere. Težave s tetivo in pomankanje 
časa sta glavna razloga za to …« razla-
ga nekdanji član mlajših selekcij slov-
enske reprezentance, ki bo dokončno 
odločitev, kot pravi, sprejel na podlagi 
stanja s poškodbo in po pogovoru s 
soigralci. »Moja vloga na igrišču pa bi se 
v primeru podaljšanja morala zmanjša-
ti,« je namignil, da v prihodnje pričakuje 
manj minut na tekmah ter manj trenin-
gov prek tedna. 

Raje drugam kot rang nižje

Če prvi ideolog in prvi strelec kolebata 
med podaljšanjem še za eno sezono in 
koncem aktivne športne poti, je pri zelo 
cenjenem pivotu Bauerheimu glavno 
razhajanje v ambicijah. Hrastničan se 
sicer strinja s podpredsednikom kluba 
Selakom, da so Dolane obstanka stale 
predvsem kratka klop in poškodbe, a 
je, kar je, stvari se za nazaj pač ne da 
spreminjati. 1. B liga je postala neizo-
gibno dejstvo, vendar nastopanje v 
njej v Ljubljani živečemu Zasavcu ne 
diši. »Sam sem bil v tej sezoni žal eden 
izmed tistih, ki je imel precej težav s 
poškodbami. V obdobju brez le-teh 
menim da sem kazal solidne predstave 
in pokazal, da lahko enakovredno ig-
ram v prvi ligi. Osebno bi ravno zaradi 
tega želel odigrati še kakšno sezono na 
najvišji ravni, pa čeprav na kratek rok v 

katerem drugem klubu. Najprej bo tre-
ba sanirati trenutno poškodbo, potem 
pa bomo videli kako naprej,« je svoje 
razmišljanje predstavil Bauerheim, a 
tudi on se bo seveda tako kot vsi še 
moral usesti s klubsko upravo in tam 
najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. 
V klubu računajo oziroma upajo, da 
bodo odprta vprašanja razrešili do sre-
dine junija, ko naj bi bilo ogrodje ekipe 
s trenerjev vred v glavnem sestavljeno. 
Po vrnitvi z dopusta pa bodisi na misijo 
»vrnitev v prvo ligo« bodisi v brezciljno 
prvobeligaško tavanje. Odvisno od us-
pešnosti razgovorov na relaciji igralci–
klub … 

Gregor Lisec
Foto: Zlatko cuder

MLADE  JE  TREBA  ZDAJ  VREČI  V  VODONi veliko manjkalo, da se hrastniš-
ki košarkarji po lanskem izpadu v 
3. slovensko ligo ne bi ekspresno 
vrnili med drugoligaše; pravzaprav 
so imeli vozovnice za napredovanje že 
rezervirane, v Šoštanju bi jih morali 
samo še prevzeti. A namesto tega jih je 
elektra Hrastničanom tam pred nosom 
zakurila in njihove upe razkadila čez 
svoj pregrešno dragi dimnik. 

Ko je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij 
za preboj v 2. ligo oziroma obstanek v 
njej tretjeligaš iz Hrastnika premagal 
drugoligaša iz Šoštanja za 14 točk, se je 
zdelo, da je večji del posla opravljen. Kot 
v svojih izdihljajih žal propadla Gradbe-
na dejavnost, nekdanji glavni pokro-
vitelj košarkarjev z Loga, pa varovanci 
Davorja Brečka na trdno postavljenih 
temeljih niso uspeli projekta zgraditi do 
konca. Šoštanjčani, ki jih vodi bivši tren-
er Hrastničanov Vladimir Rizman, so bili 
na revanši boljši za 19 točk. 
Človek bi pomislil, da bodo v klubskih 
prostorih  nad razpletom silno razoča-
rani in nezadovoljni, vendar resnica 
je drugačna. »Tako kot je bila sezona 
zastavljena, tako se je tudi izpeljala. Čis-
to po željah. Morda nismo bili najbolj 
spretni, in če bi lahko zadeve spremin-
jal za nazaj, bi tam nekje decembra, ko 

se je videlo, da bomo ostali v ligi, kar je 
bil naš primaren cilj, morda kako tekmo 
‘žrtvovali’ in še bolj izkoristili mlade,« se 
je pred dnevi po enem od sestankov 
upravnega odbora kluba oglasil pred-
sednik uroš Godicelj in nadaljeval: »Ko 
smo bili s samo enim porazom v red-
nem delu prvi v skupini, potem povrat-
ka ni. Igralci si seveda vedno želijo zma-
govati. Tudi mi smo še na zadnji tekmi 
motivirali fante, čeprav sam ob more-
bitni vrnitvi v drugo ligo nisem videl kaj 
veliko dobrega. celo strah me je bilo, 
kajti dejstvo je, da bi morali okrepiti 
ekipo, kar je finančen zalogaj, hkrati pa 
naši mladi fantje že v tretji ligi niso mog-
li odigrati neke vidne vloge, kar bi bilo v 
ligi višje še težje.«

Hrastniška igra je slonela na plečih iz-
kušenega »čarovnika z ulice« Gašperja 
Ovnika, Matica Babiča, Dejana Godicl-
ja, Črta Lipovška, Aneja Nučiča in žana 
Vodiškarja in to ogrodje bodo skuša-
li v klubu zadržati, obenem pa še več 
priložnosti nameniti mladim upom, kot 
so Jan in žan Kellner, Tim Tušek, Tilen 
Lapi … »Nismo imeli občutka, kako moč-
na je liga. Naša želja je bila zgolj obstati 

in sezono ali dve delati s to ekipo naprej 
z maksimalnim vključevanjem mladih. 
Sedaj ko ligo poznamo, bomo poskušali 
mlade še malo bolj vreči v vodo, da na 
ta način izplavajo,« poudarja Godicelj. 

Povratek med drugoligaše tako ni na 
vrhu prioritet sedanjega vodstva kluba, 
je pa res, da lahko v naslednjih tednih 
pride do zamenjave na oblasti, saj se-
danji predsednik že nekaj časa išče 
svojega naslednika. A dokler bo glavni 
uroš Godicelj, so želje kluba jasne. »Jaz 
si želim, da se v drugo ligo vrnemo z 
domačimi igralci, ne pa da naslednjo 
sezono pripeljemo še dva ali tri igralce 
od drugod. Mi se želimo vrniti s svojimi, 
čas pa bo pokazal, ali se bo to zgodi-
lo že v naslednji sezoni ali pa morda 
čez dve, tri leta,« je ocenil predsednik 
in zaključil, da velikih pretresov pred 
novo sezono ne pričakuje, pa čeprav 
ni odločeno niti to, kdo bo prvo ekipo 
Hrastnika v bodoče vodil: »Če bi moral 
odločati jaz, bi bil trener Brečko. Večina 
ljudi iz vodstva kluba meni enako. Am-
pak zaenkrat smo še v pogovorih.«

Gregor Lisec
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NIČ  KAJ  PRAVLJIČNIH  SEDEM  PORAZOV  

ODNESLO  EVROPO
Sezoni brez evrope bo v hrast-
niškem kegljišču na Logu od 
septembra naprej sledila nova 
brez enemona na mednarod-
nih tleh. Polovico sezone je 
kazalo drugače, toda potem je nastopil 
nepredvideni mrk, katerega posledica 
je bila končno nehvaležno peto mesto. 

Zlata sredina v prvoligaški druščini je 
dosežek, ki mu hrastniški kegljači ne 
gledajo v zobe, jim je pa popolnoma 
jasno, da je bilo na dosegu roke še ve-
liko več. Navsezadnje jim je po prvem 
delu sezone kazalo neprimerno bolje, 
dokler niso padli v črno luknjo in s sed-
mimi zaporednimi porazi v nadaljevan-
ju zakockali vse možnosti za še vidnejši 
dosežek. Nazadnje sta jim do četrtou-
vrščenih Goričanov zmanjkali dve točki, 
stopničke so bile oddaljene že za celih 
sedem, od naslova prvaka, ki so se ga 

veselili kegljači calcita, pa je Hrast-
ničane ločilo kar 16 točk. Točno toliko, 
kot so jih sami zbrali v vseh 18 krogih … 

Bila je to malce čudna sezona, ki so jo 
zaznamovale težave s poškodbami in 
tudi to je sodeč po odmevih iz kegljišča 
ob nogometnem štadionu v dobršni 
meri botrovalo h končnemu izplenu. 
Ter nekaj lahkomiselnosti. Hrastničani 
so namreč povsem nepričakovano 
izgubili obe tekmi z zadnjeuvrščenim 
Triglavom, kar jih je nazadnje drago 
stalo. »Z njimi smo najprej izgubili v 
gosteh, potem pa nekaj krogov pred 
koncem še doma in ti dve točke sta 
nam manjkali do konca,« je poudar-
il eden ključnih mož enemona Iztok 

Logar, trenutno poškodovani Dolan, 
ki zaradi operacij obeh kolen še ne ve, 
ali bo lahko soigralcem pomagal tudi v 
naslednji sezoni. Nekaj podobnega vel-
ja za Vojka Šeška, kar pa ne pomeni, da 
bodo v naslednjo sezono po koncu po-
letja krenili z zmanjšanimi ambicijami. 
»Računamo, da se bomo okrepili in tako 
spet ciljali na uvrstitev v evropsko tek-
movanje,« pravi Logar, trdno odločen, 
da v Hrastniku po poletnem odmoru 
izpolnijo še eno zdaj že kar dolgoletno 
željo. »»Primarni cilj je evropa, drugi na-
jvečji cilj pa je končno premagati Kon-
struktor. To nam doslej še ni uspelo,« je 
zaključil zgovorni Zasavec. 

GL

SPOMLADANSKI  ŠPORTNI  UTRINKI

Šketako opravil z izzivom na 
Tajvanu

Lanski evropski prvak v dolgem triat-
lonu Denis Šketako je dosegel četrto 
mesto med kar 1716 prijavljenimi tek-
movalci na tekmovanju challenge Tai-
wan v dolgem triatlonu, na katerem 
je imel najhitrejši čas v teku (2:52:56). 
S plavalnim delom je opravil kot sed-
mi med profesionalci, na kolesarskem 

delu pa je bil šesti, kar je skupaj naneslo 
zelo hitrih 8 ur, 31 minut in 22 sekund. 
Čas bi bil morda še hitrejši, če si ne bi 
prislužil kazni, čeprav sam meni, da je 
bila to celo voda na njegov mlin. »Na 
kolesu sem si prislužil štiri minute ka-
zni, vendar ugotavljam, da me je to še 
bolj podžgalo in sem dal vse od sebe 
na teku ter si na koncu priboril četrto 
mesto,« je na svojem facebook profilu 
pojasnil Šketako in dodal, zakaj je sploh 
prišlo do kazni: »Vozili smo na odprti 
cesti in me je zaprla kolona kolesarjev, 
na levi strani pa je bil avtobus in nisem 
imel druge možnosti, kot da potegnem 
za avtom. Na mojo nesrečo se je takrat 
mimo pripeljal ravno sodnik,« je razložil 
Hrastničan. 

Kirn v Kotorju med najboljšimi

Hrastnik je prava slovenska triatlonska 
sila. Ne samo, da občino v svetu sijajno 
predstavlja »ironman« Denis Šketako, 
vse boljše rezultate dosega tudi njegov 
mlajši kolega Primož Kirn. Zasavec, 
sicer nekdanji nogometaš, je na tekmi 
Ocean Lava Montenegro v  (1.9 km pla-
vanja/ 90 km kolesarjenja / 21 km teka) 
zasedel odlično 13. mesto med kar 330 

udeleženci. Pred tem je precej bliž-
je domu zmagal Nočni tek Laško, kjer 
je za njim še najmanj zaostal njegov 
someščan Nejc Dolanc.

Sestri Haberl ne popuščata

Na dan norcev nasprotnikom urše 
Haberl v Luciji ni bilo do šale, kajti 
neusmiljena borba iz Hrastnika je na 
prvi pokalni tekmi Karate zveze Slo-
venije zmagala med mladinkami do 
53 kilogramov. Zelo dobro gre tudi 
njeni starejši sestri Barbari, prav tako 
članici trboveljskega kluba, ki je na 16. 
Mednarodnem turnirju »Postojna open 
2017« v članski konkurenci zasedla 
odlično drugo mesto. 

Kavzar premagal »100 milj po Istri«

Marko Kavzar, zagrižen rekreativni 
športnik, se je meseca aprila soočil z 
zahtevnim izzivom, t. i. gorskim mara-
tonom »100 milj po Istri«. Hrastničan je 
171 kilometrov dolgo pot iz Labina do 
umaga premagal v 32 urah in 26 minu-
tah. 

ALTERNATIVE

Slovenska nota 2017: 

glasbeni spektakel 
v Hrastniku 

Konec letošnjega poletja se bo v Hrast-
niku zgodil pravcati glasbeni spektakel. 
Dogodila se bo dolgo pričakovana Slov-
enska nota 2017. Gre za novo pevsko 
tekmovanje v Zasavju za neuveljavljene 
pevke in pevce, ki bo pomagalo vsem 
sodelujočim pri prvih korakih glasbene 
kariere, hkrati pa je to projekt za krepi-
tev promocije slovenske glasbe.

»Prepričana sem, da nas to poletje 
čaka prijetna in nepozabna izkušnja.« 
»Ko sem izvedela da sem med deve-
timi finalistkami, sem bila prijetno pre-
senečena.« »Ne glede na končni izid 
verjamem, da bom pridobila nove pri-
jatelje, lepe spomine in, v upanju, tudi 
prepoznavnost vsaj v Zasavju.« To so le 
nekatere izmed izjav tekmovalk, ki so se 
uvrstile na Slovensko noto 2017.

Na Slovenski noti 2017 se bo konec le-
tošnjega poletja med seboj pomerilo 
9 pevk, ki so se na festival uvrstile na 
avdiciji, ki je potekala 13. maja v Mladin-
skem centru Hrastnik. Strokovna žirija 
v sestavi Nine Maurovič, Roka Hvale in 
Simona Tanška je tako presodila, da se 
bodo na omenjenem tekmovanju med 
seboj pomerile Nika Čižmek, Klara 
Planteu, Maruša Zmrzlak, Pia Kos, 
Eva Erjavec, Nina Suljić, Katja Brcar, 
Anica Garič in Samantha Maya Šo-
laja. Pevke prihajajo iz Hrastnika, Tr-
bovelj, celja, Prebolda, Brežic, Novega 
mesta – skratka Slovenska nota je res 
slovenska in vsekakor ne le zasavska!

Konec poletja bomo tako priča glas-
benemu spopadu vseh 9 pevskih 

gospodičen med seboj, vsaka se bo 
predstavila s priredbo ene njim ljube 
slovenske skladbe, nato pa bo strokov-
na žirija v kombinaciji z ljudstvom v 
dvorani Delavskega doma Hrastnik, 
kjer bo prireditev potekala, izbrala zma-
govalko. Zmagovalka bo za nagrado 
dobila svojo prvo pesem, ki jo bo pos-
nela z avtorjem melodije in aranžmaja 
– Rokom Hvalo. Slednji bo imel za zma-
govalko pripravljena tri različne demo 
posnetke treh različnih besedil – ta so 
v avtorstvu Laure Husar, Urške Zoje 
Jeršin in Vida Šteha, ki so trije zma-
govalci pesniško-glasbenega natečaja 
Nota – besedilo za uglasbitev, kjer je 
Mladinski center Hrastnik zbiral prim-
erna besedila za pesem.

Zmagovalki bo nato organizacijski 
odbor projekta pomagal pri prvih kor-
akih na glasbeni poti, izdala bo svojo 
prvo skladbo, o njej bomo lahko v na-
daljnjem slišali še več … A do tja je še 
dolga. Pevke bodo celo poletje pridno 
pripravljale svoje nastope, razmišljale 
bodo o tem, s katero pesmijo bodo na-
jbolj prepričale ljudi, a hkrati bodo med 
seboj postale prave kolegice – druženja 
bo namreč zaradi priprav na glavni do-
godek tekom poletja zelo veliko.

Kaj o izbranih devetih tekmovalkah in 
o novem glasbenem dogodku v Hrast-
niku meni direktor Mladinskega centra 
Hrastnik Jani Medvešek? »Zelo sem 
bil presenečen nad velikim odzivom in 
naborom kvalitetnih pevcev ter pevk. 
Bal sem se, da bomo dobili na avdici-
jo cel kup piskajočih osnovnošolk, ki bi 

rade postale zvezde ... Tako pa imamo 
v finalu dobre pevke iz širše okolice. 
Ob koncu poletja vam tako obljubljamo 
pravi glasbeni spektakel v Hrastniku.«
   
Kaj o celotnem projektu meni glavni 
organizator projekta Slovenska nota, 
Nejc Ašič? »Idejo za dogodek sem 
snoval skorajda dve leti, med tem pa 
sem opazoval stanje predvsem slov-
enske glasbe, ki je po mojem mnenju 
v zaskrbljujočem stanju, seveda sem 
opazoval tudi razna slovenska in tuja 
glasbena tekmovanja. V Zasavju man-
jka dobrega razvedrilnega živega pro-
grama, o katerem bi se veliko govorilo. 
Hkrati se mi zdi, da na področju pop 
glasbe v Zasavju že dolgo ni bilo stor-
jenega kaj konkretnega. žalostno pa se 
mi je zdelo to, da je veliko ljudi v Zasav-
ju, ki se samo potrebujejo med seboj 
povezati, da bi uspešno med seboj 
funkcionirali – pesniki, glasbeniki, pevci, 
razni multimedijski ustvarjalci, … Nekdo 
je moral imeti pogum te ljudi med seboj 
povezati. Hkrati pa je projekt Slovenska 
nota program, ki pomaga promovirati 
slovensko glasbo. Iskreno sem vesel, 
da skupaj z Mladinskim centrom Hrast-
nik gradimo projekt. Za enkrat nam gre 
dobro, bomo pa videli, kako bo projekt 
zaživel konec avgusta. Vsekakor si želim, 
da bo projekt med ljudmi dobro sprejet 
in da bomo vse tekmovalke v Zasavju 
spremljali še dolgo po dogodku. Najbolj 
pa seveda zmagovalko in njeno prvo 
lastno pesem. Naj živi slovenska glasba 
in naj živi glasba v Zasavju.«

McH

Sedem od devetih finalistk

Zmagovalci literarnega natečaja z organizatorji
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Osnovnošolci varno v prometu

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONcA

V tokratnih Prigodah vam z 
dveh vidikov prikazujemo, kako 
smo že učenci povezani s pro-
metom. Od malih nog se vanj 
vključujemo kot pešci in kot 

potniki, kot kolesarji pa posta-
jamo v njem vedno bolj aktivni 
in samostojni. Seveda pa mora-
mo skrbeti tudi za varnost – ne 
le v prometu, temveč povsod. 

Temu je bil namenjen tehniški 
dan Kdo rešuje, ki vam ga pred-
stavljamo.

Učenci IP Šolsko novinarstvo

V sredo, 15. 3. 2017, so učenci 5. 
razredov opravljali prvo nalogo iz 
kolesarskega izpita, in sicer pisni 
del. Večina učencev jo je opravila 
odlično, nekateri pa so imeli smolo. 
Vsi tisti, ki jim v prvo ni uspelo, so 
imeli naslednje dni še dve možnos-
ti, da kolesarski izpit opravijo.

V torek, 9. 5., in v sredo, 10. 5. 2017, 
so učenci začeli vaditi in se pripravljati 
na vožnjo po cesti. Zjutraj so s seboj v 
šolo pripeljali svoja kolesa, ki so mora-
la biti primerno urejena, brezhibna in 
pripravljena na vožnjo. Prvi poligon je 
bil postavljen na šolskem dvorišču, kjer 
so morali učenci opravljati naloge ra-
zličnih težavnostnih stopenj. ena izmed 
njih je bila prenos kocke in vožnja z eno 
roko, pri čemer so morali kolesarji ob-
držati ravnotežje in nakazati smer. 

Drugi del poligona se je odvijal za šolo 
na majhnem stadionu. učenci so drug 
za drugim vozili v krogih, se med vožnjo 
ustavljali in nakazovali smeri. učitelji so 
bili pri ustavljanju in speljevanju v klan-
ec zelo natančni. Ko so vse to obvladali, 
so imeli manjši preizkus vožnje v oko-

lici šole. To je bila za 
kolesarje kar zahtevna 
naloga, saj so se vkl-
jučili v promet.

Po opravljenih vajah 
so se učenci v poned-
eljek, 15. 5., in v to-
rek, 18. 5. 2017, prvič 
odpravili na cesto, kjer 
so se vključili v redni 
promet. 

V naslednjih dneh je 
sledil kolesarski izpit. učencem kole-
sarjem so njihovi mentorji predstavili 
progo in pravila v prometu, zavijanje, 
nakazovanje smeri, ustavljanje in spel-
jevanje … Med vožnjo so jih spremljali 

in jih opozarjali na napake.

V sredo, 24. 5. 2017, so se učenci 5. 
razredov iz Hrastnika in z Dola ob 16. 
uri zbrali na tržnici v Hrastniku, kjer so 
pričeli z opravljanjem kolesarskega izpi-
ta. Vsak posameznik je pred začetkom 
vožnje dobil svetlečo rumeno majico za 
začetnike. učenci so se v koloni sami 
odpravil na cesto, med vožnjo pa so 
na različnih postojankah stali učitelji in 
preverjali pravilnost vožnje. Največje 
težave je učencem povzročalo ravno 
zadnje križišče, ki je bilo najbolj pro-
metno. Ko so učenci z vožnjo opravili, 
so kolesarji vrnili majice in se zadovoljni 
zaradi opravljenega izpita odpravili do-
mov.  

Lara Audič, 7. b

Kolesarski izpit

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONcA

V petek, 7. 4. 2017, smo imeli učenci od 
6. do 9. razreda tehniški dan na temo 
Kdo rešuje. Obiskali so nas policisti, 
potapljači, gasilci in reševalci.

Policisti so nam na šolskem dvorišču 
pokazali opremo za iskanje zapornikov 

in opremo, ki jo nosijo, kadar se zgodi 
prometna nesreča. V to opremo spada-
jo: orožje, lisice, zelo težka čelada in 
obleka za zaščito telesa, laser za mer-

jenje hitrosti in 
pripomočki za 
iskanje prstnih 
odtisov. Videli 
smo tudi ma-
jhen temen 
prostor, v kate-
rem prevažajo 
zapornike.

Pri reševalcih 
smo se razdelili v dve skupini. Prva je 
gledala osnove oživljanja, druga pa si je 
ogledala notranjost reševalnega vozila, 
v katerem so premična postelja, stol, 
defibrilator, ki je naprava za pomoč 
srcu, maska za pomoč pri dihanju, raz-
norazna zdravila ... Reševalci so nam 
svetovali, da če najdemo ponesrečen-
ca, ki je v nezavesti, mu skušajmo po-
magati na kakršen koli način, saj mu s 
tem lahko rešimo življenje.

V učilnici smo imeli kratko predavanje 
o centru za obveščanje oz. o številki 
112.  Izvedeli smo, da ko pokličemo, 
moramo povedati naslednje: kdo kliče, 
zakaj kliče, kje se je zgodila nesreča in 
koliko je ponesrečencev. center za ob-
veščanje pomaga tako pri naravnih kot 
pri prometnih nesrečah. Povedali so 
nam tudi, da je številka 112 brezplač-
na. O klicu so takoj obveščeni policisti, 
reševalci in gasilci hkrati.

Potapljači so nam najprej pokazali svo-
jo opremo, v katero spadajo jeklenica 
z zrakom, neopren oz. nepremočljiva 
obleka, čevlji in plavutke za potapljan-

je, maska, nož za zaščito pred hobot-
nicami, rokavice in svetilka. Pokazali so 
nam tudi slike prelepih morskih bitij 
in povedali, kaj vse moraš narediti, 
da postaneš potapljač. Za potapljača 
moraš končati srednjo šolo in pomor-
sko fakulteto, kasneje pa še različne 
potapljaške tečaje.

Gasilci reševalci z Gasilskega zavoda 
Trbovlje so nam na malem stadio-
nu pokazali osnovne pripomočke za 
reševanje ljudi pri prometnih nesrečah. 
To so: gasilski aparati, ki jih uporabljajo 
ob požarih, klešče, pesek ter poseben 
aparat za razbitje stekla na avtomobil-
skih oknih. Izvedeli smo, kakšna je raz-
lika med gasilci v Hrastniku in v Trbovl-
jah. No, »malo zares in malo za hec«: 
gasilci iz Trbovelj so poklicni gasilci in 
delajo za denar, gasilci iz Hrastnika pa 
so prostovoljci in delajo zastonj. Poka-
zali so nam tudi gasilski avto in poveda-
li, da imajo v svoji zvezi več starostnih 
skupin, pa tudi skupin dečkov in deklic, 
ki tekmujejo na raznoraznih tekmovan-
jih in posegajo po najvišjih mestih.

Pred bazenom smo imeli »družinsko 
uro«, na kateri so bile tri delavnice. 
Prva je bila simulacija avtomobila, ki se 
prevrne na glavo. Druga so bila očala, 
s katerimi vidiš tako, kot bi bil v vinje-
nem stanju. Tretja pa je bila simulacija 
motorja, ki prikazuje, kot da bi se vozil 
po cesti.

Tehniški dan je bil zelo poučen za vse 
učence in upam, da smo se vsi nekaj 
naučili in bomo po najboljših močeh 
pomagali rešiti življenje, ohranili okolje 
ter vozili v treznem stanju.

Sara Oblak, 7. a

Tehniški dan Kdo rešuje
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Riževe terase, žganje, mutirani paj-
ki in »Gremo!«

Po deveturni nočni vožnji z avtobusom 
sva prispela v hribovit predel Filipi-  
nov, kjer so naju pričakala številna pre-
senečenja – prijetna in nekoliko manj 
prijetna. Po prihodu v mestece Banaue 
so nas lokalni vodniki kakopak žele-
li prepričati v raznovrstne večdnevne 
trekinge po riževih terasah. Tako nas je 
več turistov eden od vodnikov želel str-
pati v lokalni jeepney in ob tem veselo 
kričal »Gremo, gremo!«. Za trenutek mi 
ni bilo nič jasno, mislila sem, da imajo 
pač isto besedo v svojem jeziku, taga-
logu. Pozneje sem ga o tem povprašala 
in izvedela, da je to vodnik, ki pomaga 
vsakoletni ekspediciji Zvoneta Šeruge 
in da je bila to v resnici slovenščina. 
Znal je povedati tudi nekaj o razgledu: 
»Zelo je lepo.«

Namesto katerega od zgoraj omen-
jenih trekingov sva se raje odločila za 
raziskovanje po svoje. Tako sva dve 
noči preživela v naselju Batad, katere-
ga riževe terase so si prislužile zaščito 
unesca. Tam sem imela bližnje srečan-
je z gromozanskim pajkom v kopalnici 

in desetcentimetrsko kobilico na nogi, 
ko smo se po dolgem dnevu želeli ob 
zvokih kitare in lokalnih pesmi spros-
titi ob tabornem ognju. Vendarle pa 
sem veliko bolj raznoliko živalstvo in 
rastlinstvo pričakovala, tako da sem 
se raje osredotočila na druženje z 
domačini ob kozarčku domačega riže-
vega žganja, izlet po strmih stopnicah 
do slapa Tappiyah in prečudovite raz-
glede. Ljudje so resnično prijazni, na 
vsakem koraku zaslišiš »Hello!« in ne 
zato, ker si turist in bi nekaj želeli od 
tebe, pozdravijo kogarkoli in so prip-
ravljeni pomagati in svetovati v vsakem 
trenutku. Prav tako te ob prihodu v 

takšno vaško okolje šokira razlika med 
mestom in vasjo. Ljudje večinoma živi-
jo v pločevinastih eno- ali dvosobnih 
hiškah, posodo pomivajo v vedrih na 
ulici in v ponošenih oblačilih skrbijo za 
svojih nekaj kokoši in prašičev, ampak 
to delajo z nasmehom na obrazu.

Čokoladni griči, kosilo na rečnem 
splavu, najmanjši primati in modre 
morske zvezde

Po odhodu iz hribovitega severa Fili-  
pinov sva več kot 24 ur porabila za po-
tovanje z avtobusom, taksijem, letalom, 
trajektom in kombijem do otoka Bohol 

FILIPINI
Obisk 5 od 7.107 otokov 
v jugovzhodni Aziji

S fantom sva se za poletni dopust 
odločila, ko so pri nas temperature 
komajda presegale ledišče. Zaradi 
ugodnih temperatur, nizkih cen in 
prijaznih ljudi sva iz Milana odpo-
tovala v deželo resničnostnega 
šova Survivor. Potovanje sva orga-
nizirala sama, pred odhodom sva 
se pozanimala o atrakcijah, rezer-

virala notranje lete in prenočišča 
– tam je v marcu namreč glavna se-
zona. Filipini so država s kar 7.107 
večjimi in manjšimi otoki, ki leži 
v jugovzhodni Aziji in ima tropsko 
oceansko podnebje. To ti »buhne« 
v obraz, takoj ko stopiš z letališča 
v Manili, glavnega mesta Filipinov, 
ki šteje približno 12 milijonov pre-

bivalcev (od dobrih 100 milijonov 
Filipincev). Ker se v tako veliki in 
gosto naseljeni metropoli nisva 
želela predolgo zadrževati, sva tam 
po večernem pristanku le prespala, 
si ogledala staro mestno jedro iz 
časa španske okupacije, Intramu- 
ros, in pot nadaljevala proti riževim 
terasam na severu. 

IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

na jugovzhodu bolj poznanega cebuja. 
Na otoku sva preživela dve noči in le en 
cel dan, zato je bil slednji precej natrpan. 
že zgodaj zjutraj (žal ne tako zgodaj, da 
bi lahko videla sončni vzhod) sva se 
odpravila do t. i. Čokoladnih gričev. Za-
nimivo je, da so to grički povsem enake, 
zaobljene oblike in v zelo sušnem obd-
obju trava na njih postane rjava (od tod 
ime čokoladni), nastali pa so iz koralnih 
grebenov in tektonskih premikov, ko 

je tisto območje še prekrivalo morje. 
Tu sva se zadržala slabo uro, saj sva le 
občudovala razgled in posnela nekaj 
»selfiejev«. Z lokalnim avtobusom sva 
pot nadaljevala do mesteca in isto- 
imenske reke Loboc, kjer naju je takoj 
ob prihodu že ogovoril voznik tricikla in 
naju »brezplačno« odpeljal do rečnih 
splavov, kjer ponujajo samopostrežni 
bife med enourno vožnjo po reki. Sicer 
je glede na filipinske cenovne razmere 
to kosilo precej drago (okoli 10 eur/
osebo), vendar mi je izkušnja ostala v 
spominu kot ena najboljših na celo- 
tnem potovanju. Med uživanjem v raz-

nolikem in resnično okusnem kosilu 
lahko občuduješ svetlo zeleno reko, ki 
jo obdajajo palme, na njenem obrežju 
pa se igrajo brezskrbni otroci (v njej 
pa se hladijo tudi odrasli). Obenem na 
splavu pobegneš pred vročino, saj ves 
čas nežno pihlja, na pol poti pa prip-
ravijo še presenečenje – nastop loka-
lnih prebivalcev, ki prepevajo in plešejo 
na tradicionalne pesmi. Zatem sva se 
z voznikom tricikla po nekajminutnem 
pogajanju za ceno odpeljala do Rezer-
vata za tarzierje in divje živali v corelli, ki 
varuje in skrbi za najmanjše primate na 
svetu, t. i. tarzierje. Nad temi majhnimi 
bitji z velikimi očmi sem bila naravnost 
navdušena. Ker so zelo teritorialne 
živali, v rezervatu natančno vedo, na 
katerem drevesu v gozdu se nahajajo, 
tako da jih lahko potiho občuduješ in 
celo posnameš kakšno fotografijo brez 
bliskavice. Najina zadnja destinacija na 
Boholu pa je bilo mesto Tagbilaran, 
od koder sva nasledn-
je jutro s trajektom 
odpotovala do mesta 
cebu. Še prej pa sva v 
prvem večer izkoristila 
za nakupe na ogrom-
ni tržnici, imela pa sva 
tudi srečo z večerjo, 
dobila sva jo brezplač-
no. Restavracija, ka-
mor sva se usedla, je 
imela zasebno zabavo, 
lastnik je namreč praz-
noval zaključek male 
šole svojega otroka. 
želela sva naročiti in 
šele takrat izvedela, 
da so zaprti za javnost, 

vendar nama je gostoljubni lastnik 
vseeno prinesel polne krožnike hrane 
in pijačo, se usedel zraven in z nama 
klepetal še kakšno uro. 

Naslednji dan se v cebuju nisva dolgo 
zadrževala, najino potovanje se je na-
daljevalo na zelo majhnem severnem 
otočku, Malapascua, ki je znano po 
možnosti potapljanja z Alopias mor-
skimi psi. Tu sva pet dni preživela v hiši-
ci na plaži, se sončila, potapljala in pla-
vala ter vsako jutro lovila sončni vzhod, 
vendar so bila jutra na žalost oblačna. 
Zdelo se mi je zanimivo, vendar tudi 
rahlo moteče, da je bila na otoku tudi 
tekoča (sladka) voda rahlo slana, ker je 
tako zelo majhen – da se ga prehoditi 
v približno pol ure. Med potapljanjem 
na manj turistični severni plaži sva kl-
jub visokim valovom uspela občudovati 
morski svet, med njimi tudi živo modre 
morske zvezde, morske ježke s skoraj 
polmetrskimi bodicami in še več.

Vstajanje s petelini, poležavanje 
na peščeni plaži, island hopping in 
morske želve

Zadnji teden tropskih počitnic sva 
preživela na otoku Palawan, natančne-
je v mestecu Port Barton. Sicer je naj-
bolj priljubljena destinacija na otoku el 
Nido, vendar sva si izbrala cenejšo in ne 
tako turistično točko, ki se lahko v vsem 
primerja z le-tem. Iz cebuja sva priletela 
v glavno mesto otoka, Puerto Princesa, 
od koder je sledila skorajda hitrostna 
dirka z vnaprej rezerviranim kombijem. 
Po treh urah vožnje sva zvečer prispela 
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v mirno mestece in prespala v enem od 
mnogih prenočišč, ki sva ga rezervira-
la prek Airbnb. Na tem otoku se je še 
najbolj čutila tropska klima, saj je bilo 
vroče in vlažno in vsak dan je vsaj malo 
deževalo. Nisva se pustila motiti, dne-
ve sva večinoma preživljala lenobno na 
prelepi in ne preveč obljudeni pešče-
ni plaži ter se namakala v turkiznem 
morju. Prvič sem tudi poskusila vodo iz 
svežega kokosa, ki pa me je glede okusa 
malo razočarala. V mestecu in nasploh 
na Filipinih prirejajo petelinje borbe, 
zato ni čudno, da te ta naravna budilka 
zbudi že okoli 4. ure zjutraj. Sicer pa na 
Filipinih dan traja od 6. do 18. ure, tako 
da se domačini zgodaj zbujajo in hodijo 
spat. 

Tudi tu sva se sprehodila do bližnjega 
slapa z osvežujoče hladno vodo, najbolj 

pa mi je ostal v spominu t. i. island hop-
ping, izlet z ladjico do manjših otokov 
in koralnih grebenov ter potapljanje z 
masko. Imela sva srečo, saj sva rezervi-
rala skupinski izlet, vendar sva se očit-
no prijavila sama, tako da sva imela bolj 
ali manj zasebno potapljanje. Island 
hopping je zasnovan tako, da te vod-
nik odloži tam, kjer ve, da so najlepši 
koralni grebeni, in omogoči potapljan-
je z masko. Tu sem prvič videla tako 
čudovit in raznolik podvodni svet koral, 
školjk in tisočerih ribic. Potopiti pa sem 
se morala tudi po svoja oblačila, saj jih 
je precej močan veter odpihnil z barke. 
Po dveh takšnih grebenih je sledilo 
kosilo na enem od manjših otočkov, 
ki ga je kar tam pripravil vodnik. Po 
krajšem počitku pa smo se ustavili na 
točki z morskimi želvami in bilo je zelo 
navdihujoče opazovati in plavati s tako 

velikimi in elegantnimi bitji, ki so se pas-
la na morskem dnu in zajemala zrak 
nad morsko gladino. Zadnja točka tega 
celodnevnega izleta pa je bil otoček, ki 
ga ob plimi skoraj popolnoma prekrije 
morje, na njem pa je mogoče opazova-
ti morske zvezde. Zadnji dan na otoku 
sva preživela na plaži in se pred povrat-
kom na letališče v Manili za kratek ogled 
ustavila še v Puerto Princesi. Sledil je 
16-urni polet proti Milanu in povratek v 
spomladansko Slovenijo.

Pred odhodom na Filipine so me naj-
bolj skrbele sončne opekline, ki sem jih 
res dobila, saj je bila moja koža po zimi 
še posebej občutljiva, sonce pa moč-
no, in piki komarjev, ki pa me (nasprot-
no od sicer) niso preveč oblegali, saj 
sem si kupila močan repelent. Pred 
odhodom sem se za vsak slučaj cepila 
proti hepatitisu A, potrebno pa je tudi 
paziti, da uživamo ustekleničeno vodo, 
saj mi želodčne težave vseeno niso ušle       
(vzrok je bil verjetno led v pijači). 

To državo tisočerih otokov si bom na-
jbolj zapomnila po neverjetno prijaznih 
in srčnih prebivalcih, dih jemajočih raz-
gledih, tropski vročini, po včasih nena-
vadnih prevoznih sredstvih, nizkih ce-
nah in (pre)velikih žuželkah.

Patricija draksler
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omoč in delovanje gasilcev 
sodi v Sloveniji med ene na-
jstarejših oblik humanitarnega 

organiziranega delovanja v Sloveniji. 
V hrastniški dolini se je prva prosto-
voljna gasilska četa ustanovila leta 
1887 in bo tako v letošnjem letu praz-
novala spoštljivih 130 let delovanja.  
Prvi gasilci pa so bili organizirani v 
sklopu kemične tovarne že leta 1882. 
Hrastniška prostovoljna gasilska četa 
je tako že leta 1937 slavila svoj 50. 
letni jubilej in je takrat štela 42 čla-
nov. Takrat je četa pod vodstvom 
predsednika gasilcev Naceta Roša 
nabavila motorno brizgalno in nov 
avtomobil, katere so prevzeli v upo-
rabo ob svojem jubileju leta 1937.1  

Ob industrijskih obratih (rudnik, 
TKI, steklarna) v katerih so potekala 
razna nevarna dela  je bilo organi-
ziranje gasilstva v dolini logični kor-
ak pri vzpostavitvi vzajemne pomoči 
ob takšnih ali drugačnih nesrečah.  
Vrednost takšne pomoči se navad-
no pokaže ob večjih nesrečah ali 
katastrofah.  V mesecu marcu leta 
1922 je hrastniško steklarno priza-
del požar večjih razsežnosti. O borbi 
gasilcev proti požaru in preprečitvi 
večje gmotne škode je časopisje po-
ročalo takole...» V sredo večer proti 
7. uri se je vnelo okoli 70 m dolgo 

in 20 m široko skladišče hrastniške 
steklarne, polno izgotovljenih, v sla-
mo ovitih steklenih izdelkov in dru-
gega materiala v vrednosti neštetih 
milijonov. Skladišče je ležalo vzpored-
no s steklarno, tako, da sta imeli obe 
poslopji skupno steno, vendar vsako 
posebno streho: obe strehi sta se na 
skupni steni stikali. Videč celo veliko 
skladišče v plamenu, je bil vsakdo 
uverjen, da ni rešitve tudi steklarni 
sami, ter da pride ob kruh več sto 
delavcev z rodbinami, torej okoli 
1000 ljudi večji del nezmožnih za vsa-
ko drugo delo. Toda hrastniško gasil-
no društvo, kateremu se je pridružilo 
tudi več Sokolov ter gasilci iz kemične 

tovarne in delavci so napravili tokrat 
Čudež: Rešili so steklarno! kdor vidi 
danes uničeno skladišče, se čudi kako 
je bilo mogoče ogenj lokalizirati, in vse 
je soglasno v trditvi, da se imajo zah-
valiti steklarji v prvi vrsti izredni naglici 
gasilcev, da niso ob kruh. Na pomoč 
so prišli tudi Dolanci in Trboveljci, ki 
so imeli tudi dovolj opravila pri ognju. 
Kako je ogenj nastal še ni ugotovlje-
no, bržčas vsled slabe konstrukcije 
kake peči. Pri tej priliki damo našim 
trem industrijskim podjetjem tale 
nasvet:  Bolj potrebna, kakor še eno 
ali več gasilnih društev v naši dolini, je 
motorna brizgalna! ali bi rudnik, obe 
tovarni, občina in Gasilno društvo ne 
zmogli združeni zneska za nabavo 
tega prepotrebnega orodja?« 2 

Primož Frajle

1vir: Tedenske slike: priloga Domovi-
ni (19.08.1937), letnik 13, številka 34; 
https://www.dlib.si
2vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (18.03.1937), let-
nik 18, številka 65, str.3 https://www.
dlib.si
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Okusi s severa
Mladinski center Hrastnik že nekaj tednov gosti 
dva mlada prostovoljca, ki sta v Hrastnik prispela 
v okviru projekta evropske prostovoljne službe 
z naslovom Bodi aktiven, bodi zdrav. Justina iz 
Litve in Guus z Nizozemske sta spoznala že ve-
liko kotičkov v naših krajih, pletla sta nova pri-
jateljstva  in si ogledala že nekaj znamenitosti 
v Sloveniji. 

Potrudila pa sta se tudi, da nam malo bolje 
predstavita svoji deželi, kulturo in ne nazadnje 
njihovo kulinariko. Tako sta nam na predstavit-
venem večeru konec maja v McH približala 
Litvo in Nizozemsko. Imeli pa smo priložnost 
poskusiti tudi kulinarične dobrote obeh dežel. 
Med odličnimi jedmi, ki sta jih pripravila, je bila 
verjetno najbolj zanimiva litvanska juha oz. roza 
juha, kot jo tudi sami imenujejo. Je odličnega 
okusa in kot hladna juha zelo osvežilna za pri-
hajajoče poletne dni. 

JUŽNA

Lietuviški šaltibarščiai – hladna pesina juha

PRIPRAVA

Če uporabljamo svežo peso, jo najprej 
skuhamo, olupimo in malo ohladimo. V 
mešalniku zmešamo  kefir in peso, ter 
začinimo po okusu s soljo in poprom. 
Morda boste potrebovali malo več soli, 
saj pesa daje veliko sladkosti. Kumare 

olupimo in jih narežemo na kocke. 
Dodamo jih pesi in kefirju. Lahko pa jih 
dodamo že prej in vse skupaj zmiksa-
mo. Zmesi dodamo tudi pretlačeni trdo 
kuhani jajci. Vmešamo kislo smetano.

Postavimo v hladilnik, da se ohladi. Kro-
mpir skuhamo v slani vodi in ga ponu-

dimo kot prilogo.

Postrežemo hladno, dodamo kuhan 
krompir in poljubno posujemo z drob-
njakom in koprom.

Skanaus! (Dober tek!)
McH

SESTAVINE

500 ml kefirja
3 srednje velike rdeče pese ali 
vložena pesa
2 veliki kumari
2 jajci
drobnjak
koper
sol
poper
kisla smetana
450 g krompirja

Križanka

Težje besede: ARALIcA, DAS, SANKARA, VINA.

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali 
srečno nagrajenko, ki prejme športni rekvizit, ki ga podarja 
trgovina Loparji.si:

Marija Lovišček, Nova gorica

O nagradi vas bomo obvestili po pošti. 

Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico 
in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 15. avgus-

ta 2017 pošljite na naslov:

Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a

1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo 
prejel knjižno nagrado.
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