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o se je poletje začelo poslavljati, je
Hrastnik znova oživel in pozitivna
energija se je prenesla tudi v jesen ter v vse
kotičke naše občine. Šport, kultura, glasba,
ples, zabava ... Cela serija kakovostnih
prireditev za vse generacije – za tiste
najmlajše in tiste v že zrelih letih. Seveda je
bilo tu in tam tudi nekaj nerganja, a v veliki
večini so občanke in občani z veseljem
pozdravili pestro dogajanje.
Marsikdo pa ne ve, da za velikim delom
teh aktivnosti stojijo prav mladi. Mladi, ki
so žrtvovali svoj čas in energijo, da so vse
to lahko prispevali skupnosti. Lahko bi
pripravili samo dogodke zase, po svojem
okusu, a so se odločili drugače. Odločili so
se, da želijo prispevati k dobremu počutju
vseh generacij. Kar ni tako samoumevno,
kot bi morda kdo pomislil.

“Z LETI SPOZNAVAM, KAKŠNA PRAVA ZASAVKA SEM!”

Kolofon

“Bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar lahko in starost mogla vse, kar zna.”
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Temeljita vseslovenska raziskava o mladini
izpred nekaj let namreč ugotavlja, da velika
večina mladih v Sloveniji vidi staranje prebivalstva kot resen problem, odnose med
mladimi in starejšimi pa ocenjuje kot napete in v tej zvezi ne pričakuje sprememb
na bolje. A sta se očitno v tem primeru v
naših koncih spet pokazala tista pregovorna solidarnost in tovarištvo. Zavedanje, da
eden brez drugih ne moremo.

(Burmanski pregovor)

Tako kot v različnih obdobjih v zgodovini
bomo spet morali stopiti skupaj. Predvsem pa ne nasedati politikantom, ki jim
medgeneracijske napetosti ustrezajo in
jih za zadovoljitev lastnih političnih ciljev
celo spodbujajo. Že omenjena raziskava o
mladini je tudi pokazala da mladi pričakujejo od družbe predvsem pogoje, v katerih
bodo lahko prišli do stabilne zaposlitve,
ki jim bo omogočala materialno osnovo
za odselitev od staršev, vzpostavitev ekonomske neodvisnosti in lastne družine.
Kar je gotovo tudi želja in cilj starejših, ki
se zavedajo, da sta od tega odvisna skupna prihodnost in splošen razvoj.
Enostavnega recepta za kakovostno sobivanje seveda ni. Jasno pa je, da ne bo šlo
drugače kot s strpnostjo in sodelovanjem.
Pri tem lahko seveda pomagajo institucinalizirane oblike sodelovanja, kot jih kot
partnerji v projektu Včgeneracijskega centra Zasavje izvajamo v Mladinskem centru
Hrastnik, a se zdi, da bo še pomembneje
graditi na posameznikih - nas samih torej,
mladih in starih. Vsi se moramo potruditi
spodbujati mladostniško energijo in prisluhniti zrelim izkušnjam. Ni tako težko –
poskusite!

Jani Medvešek
odgovorni urednik

Za oglaševanje pišite na
info@mch.si
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živela, je opazila moje navdušenje in
me še bolj usmerjala v to smer. Tako
sem spoznavala zgodovino gledališča
in filma in se odločila za režijo. To sem
nato tudi vpisala, a nekje na sredini se
mi je vse skupaj zdelo tako zamorjeno,
ker so nas nekateri profesorji gledali
tako zviška, celo malce poniževalno,
da sem se prepisala. In odšla na
Filozofsko fakulteto. Želela sem vpisati
primerjalno književnost in slovenščino,
a mi je tajnik kar sam določil, da bom
študirala ruščino. In tako sem pristala
na slavistiki. Je pa zanimivo, kako se
človek kasneje v življenju sreča s temi
ljudmi. Ko sem že delala v arhivu, smo
na primer delali ravno portrete teh
strogih profesorjev.

‘’Ljudje niso več s srcem pri stvari’’

Jožica Hafner, Dolanka, ki so ji starši
v zibelko položili ljubezen do slovenske besede in do knjig, že več kot
trideset let dela kot arhivarka – raziskovalka v arhivu RTV Slovenija. V
septembru je prejela nagrado kosobrin, ki je namenjena dragocenim
filmskim sodelavcem neavtorskih
poklicev za izjemen prispevek k
slovenski kinematografiji in televizijskem ustvarjanju. V obrazložitvi

so pri Društvu slovenskih režiserjev
med drugim zapisali: «Zaradi védenja in poznavanja, pa tudi zaradi
čisto osebnih lastnosti: prijaznosti
in skromnosti, pripravljenosti na
pogovor, vedoželjnosti in požrtvovalnosti ter neskončne zaljubljenosti v delo, ki ga opravljaš …« In ko
te Jožica na pogovor povabi kar v
svojo domačo hišo, kjer tako rada
gosti svoje prijatelje, ti obrazlo-

žitev postane takoj jasna. Ker točno
takšen vtis naredi nate že ob prvem
srečanju. In nekje sredi pogovora se
zaveš, koliko bo drugo leto z njenim
odhodom v pokoj svet televizije in
filma izgubil. Pogrešana bo, iz istega
razloga, kot ona pogreša staro generacijo televizijskih sodelavcev – ker
so bili tam s srcem.

Najprej čestitke za prejeto nagrado
kosobrin. A to ni prvič, da je bilo
vaše delo prepoznano, saj ste že leta
2009 prejeli priznanje za življenjsko
delo v zavodu RTV Slovenija. Kaj vam
tovrstne nagrade pomenijo? Delo
arhivarjev je namreč očem precej
skrito in so verjetno za svoje delo
večkrat prezrti.
Nagrada televizije je bila popolnoma
nepričakovana in me je čisto frapirala.
Enako je bilo, ko so mi prišli povedat
za nagrado kosobrin. Mi je pa veliko
pomenila, ker z režiserji veliko delam,
se ujamemo, radi debatiramo in se
res dobro razumemo. Tudi sama ideja
nagrade, da jo dajo ljudem, ki niso
filmski delavci, ampak z njimi dobro
sodelujejo, se mi zdi odlična. Lani jo
je dobil kolega kolorist, kar je pri filmu
izjemno važno, pred tem pa scenski
tehnik za svoje delo. Jaz z vsemi režiserji
zelo rada delam, tako da ja, sem se
počutila počaščeno. A več kot nagrade

mi je pomembno to, da se z ljudmi
ujamemo in da nastane dober izdelek.
Več mi pomenijo določena dejanja,
odziv na moje delo, pa naj bo to kritika
ali pohvala, le da je delo dobro sprejeto.

Pa je rekel, ah, saj je malenkost. Zame
ni bila. Ob nagradi sem bila pravzaprav
najbolj vesela vseh klicev sodelavcev:
od kolegov arhivarjev, pa do režiserjev,
snemalcev, tonskih mojstrov, vseh
televizijcev, tudi tistih, ki so že v pokoju
in resnično sem se počutila počaščeno.
Od njih sem učila, ko sem prišla sem,
sama velika imena malega ekrana, bi
lahko rekla, vsi so mi ogromno dali, z
vsemi sem rada sodelovala.
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Torej so vam odnosi in odzivi bolj
pomembni kot nagrade?
Da, te drobne pozornosti so veliko
vredne. Na primer s scenaristom
projekta
Laibach,
pri
katerem
sodelujem, sva se zapletla v pogovor
o situaciji v svetu, o zgodovini, ki se ne
spreminja, res o vsem mogočem, in me
je vmes vprašal, ali sem kdaj brala knjigo
Istorija ljudske gluposti. Ker je nisem,
mi je pričel razlagati vsebino. No, po
dopustih se oglasi k meni in mi prinese
točno to knjigo in reče, da je knjigo
kupil v Beogradu in je darilo v imenu
ekipe. Vidite, to je tisto, kar cenim. To
mi pomeni več kot vsaka nagrada. To
je bila zame potrditev, da smo se ujeli,
da smo dobro sodelovali, da se cenimo.

Kako se je sploh začela vaša pot v
arhivih? Ste tudi študirali kaj v tej
smeri?
Ne, študirala sem slavistiko. Vpisala
sem sicer režijo in šla delat celo
sprejemne izpite. Gimnazija v Celju je
bila namreč pedagoške smeri, zdajšnja
Gimnazija center, tako da nas je
uvedla tudi v umetnost, obiskovali smo
gledališki, koncertni in filmski abonma.
Takrat sem se prvič srečala s filmom.
In vzgojiteljica v internatu, kjer sem
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Takoj po faksu ste pričeli
delati na RTV .
Že
med
študijskimi
počitnicami sem delala na
RTV-ju v naročninah, malo
pred koncem študija pa mi
je znanka povedala, da pri
Dnevniku iščejo lektorja. In
tako sem začela lektorirati
v
dnevno-informativnem
programu. Moja mentorja
sta bila odlična profesorica,
pisateljica Berta Golob in
Ernest Kobolt. On je bil tako
strog, da je prišel v studio
in tudi znanemu novinarju
vzel nelektorirane tekste iz
rok in jih popravil. Bil je res
en odnos do jezika. Jezik
je bil svetinja! Jaz sem bila
mlada, neizkušena, pa je bilo
v navadi, da so tudi največje
eminence televizije nosile
tekste popravljat. K lektorju je pač
moral vsak. Nerodno mi je bilo, ko je
Janez Stanič, novinar, ki je poročal iz
Moskve in je bil sam slavist in prevajalec,
ravno tako prinesel tekst. To delo sem
delala nekako deset let, medtem pa
so mi ponudili redno zaposlitev –
delo tajnice v filmski produkciji. V tej
skupini so bili predvsem vsi značilni
filmski poklici – montažerji, snemalci,
tonski mojstri, režiserji. Potem sem
delala v koordinaciji programa, kjer se
načrtuje program. Takrat smo delovali
v okviru Jugoslovanske radiotelevizije,
sodelovanje z drugimi jugoslovanskimi
studii je bilo vsakdanje. Spomnim se
odličnega sodelovanja v času zimskih
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olimpijskih iger v Sarajevu! Imenitno
vzdušje!
Kdaj pa ste pričeli delati v arhivu?
Ko sem se vrnila po drugem porodu,
se je ravno odprlo mesto v arhivu
in so mi ga ponudili. O, kako je bilo
takrat v arhivu krasno. V arhiv se
namreč steka celotna produkcija naše
TV in vsi, ki so jo ustanavljali – takrat
so bili živi še pionirji televizije – so
prihajali v arhiv, tako kot na primer
legendarni TV režiser Fran Žižek, pa
avtor naše špice Kalinovega pastirčka
Milan Kumar in drugi. Sodelovanje
je bilo odlično. Naš arhiv hrani vso
domačo in tujo produkcijo, tudi tujih
agencij, tako da hranimo posnetke
s celega sveta, o vseh mednarodnih

organizacijah ... In z vseh področij –
politika, kultura, gospodarstvo, šport,
finance, znanost… od leta 1957 dalje.
Moja takratna šefica je bila začetnica
tega arhiva, sicer zgodovinarka in
umetnostna zgodovinarka. Sodelavke
– v glavnem smo bile ženske – so
študirale
umetnostno
zgodovino,
primerjalno književnost, etnologijo,
pravo, novinarstvo – pisana paleta
znanj in izkušenj! Veliko sem se naučila.
Tehnologija se spreminja in najprej smo
arhivirali oddaje na filmskem traku,
nato magnetoskopski trakovi različnih
formatov, pa analogne in digitalne
kasete, zdaj je vse na strežnikih. Začetni
sistem arhiviranja pa je še odličen in

kot tak deluje, še vedno enako kot leta
1957, pa naj bo na kateremkoli nosilcu.
Najnovejši tehniki ne morem zaupati,
ker se tako hitro spreminja: iz enega
nosilca presnamemo na drugega,
da bilo gradivo hitro dostopno
uporabnikom, pa se spremeni, še
preden ga v celoti obdelamo. In lahko
pričakujemo še hitrejše spremembe na
tem področju. Še dobro, da moramo
po zakonu hraniti izvirno gradivo!
Je bilo to, da po izobrazbi niste
zgodovinarka, ovira?
Nikakor! Trenutno je pri nas zaposlenih
največ zgodovinarjev in to ni prav
dobro. Arhiv pokriva tako širok spekter
področij, da je boljše, če je izobrazba
raznolika. To, da sem bila slavist, je bilo

odlično, kajti takrat je imela televizija
še zelo bogato lastno produkcijo
dramskega programa, prenose z
gledališč, svoje nadaljevanke in drame,
kar mi je bilo kot slavistki pisano na
kožo. Če ponazorim s primerom.
SNG Drama ima premiero Hlapcev in
novinarka, ki o tem poroča, skupaj z
arhivarjem pogleda, kaj vse hranimo o
Cankarju, njegovih delih in uprizoritvah.
In za slavista je to lažje. Redki in posebej
cenjeni v arhivu pa so danes filmski
arhivarji, ki znajo delati s filmskim
trakom in zanj skrbijo; s kasetami in
digitalnimi nosilci je veliko lažje.
Kako sploh poteka delo v arhivih?
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Pridejo novinarji do vas in vam točno
povedo, kateri odlomek ali izjavo bi
potrebovali in jo vi samo poiščete,
ali vam dajo zgolj usmeritev in vi
najdete ustrezne posnetke?
Na oba načina. Točno določene
izjave ali posnetke iščemo predvsem
za kolege v dnevno-informativnem
programu. Novinarka je za oddajo
Utrip recimo želela primerjati naš in
katalonski plebiscit. Želela je izjave,
kaj so takrat o nas rekli evropski
predstavniki in kaj izjavljajo zdaj. Kako
se je takrat odzvala jugoslovanska
vlada in kako sedaj španska. In to
potem poiščeš. Sama imam sicer
naziv arhivarka - raziskovalka, tako da
sodelujem tudi pri večjih oddajah ali kot
rečemo – projektih. Trenutno avtorji
dokončujejo dokumentarec o skupini
Laibach. Želeli so posnetke Trbovelj iz
najzgodnejših časov, tudi med obema
vojnama ali v času 2. svetovne vojne.
Takšnih posnetkov
– delavstvo v
Trbovljah, povojne Trbovlje, obisk Tita
in podobno, je zelo malo. Potem želijo
nadaljevati s 60. in 70. leti, pa pojavom
Laibacha na začetku 80. ... In takšno
raziskovanje lahko traja več mesecev.
Režiser in scenarist imata določen
scenarij, ob tem se pogovorimo,
pogledamo, kaj imamo mi, kaj bodo našli
v drugih arhivih. Trenutno pripravljajo
tudi dokumentarec o Postojnski jami
skozi zgodovino, z začetkom sredi
19. stoletja. To je izjemno težko, saj je
televizija nastala leta 57, tako da potem
z avtorji iščemo ideje, kako ilustrirati,
kako prikazati to. Najpomembnejše je,
da si arhivar v glavi predstavlja sliko,
kot sta si jo zamislila avtor ali režiser.
Kajti le tako lahko dobro pomagaš s
posnetki.
Delali ste tudi pri slovenskem filmu
Houston, imamo problem! Kakšno je
bilo to sodelovanje?
Z avtorji tega projekta je bilo res
super sodelovati. Ogromno gradiva
so pregledali, se veliko pogovarjali,
primerjali. Še sama, ko sem bila vabljena
na poskusni predogled, skoraj do
konca filma nisem vedela, da ne gre za
dokumentarec ampak mokumentarec.
Iskali so tudi v jugoslovanskih arhivih,
tudi v Beogradu. V arhivu pa hranimo
tudi nezmontirane posnetke ali kot
rečemo – surovo gradivo, ostanke. In
ravno to je velikokrat za nas arhivarje
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najbolj zanimivo. Podobno je bilo na
primer pred leti, ko sem arhivirala
obisk severnokorejskega voditelja
Kim Il Sunga v Ljubljani. Posneta je
bila polurna reportaža o njegovem
srečanju s Titom – večerja na Brdu,
uradni obisk v Ljubljani ... A ‘’neuradno’’
gradivo, ko sta šli Jovanka in Kimova
žena v Maximarket in podobno, to je
tisto fino.
Kateri material pa je najbolj iskan?
Tito, ki ima nek prizvok kulta in mita,
je zelo iskan. Tega gradiva imamo
res veliko. Potem tudi gledalci iščejo
svoje posnetke iz prejšnjih časov, pa
različne kulturne ustanove za svoje
potrebe, muzeji, galerije, podjetja, da
poudarijo svojo tradicijo … Sodelujemo

tudi s tujimi arhivi, kadar pripravljajo
dokumentarce, na primer nemška
televizija je potrebovala posnetke
o Avsenikih, pa se dogovorimo za
sodelovanje. Tudi o neuvrščenih
državah imamo veliko gradiva še iz
časov tega obdobja, kajti naši novinarji
so pogosto obiskovali te dežele,
navadno z našimi delegacijami.
Kako pa poteka sam proces
arhiviranja? Verjetno je pravo
arhiviranje ključno za kasnejše
iskanje posnetkov.
Arhiviranje že vse od leta 1957 poteka
enako – po končani oddaji tajnica režije
prinese v arhiv vse gradivo o oddaji:
torej tekst, scenarij, snemalno knjigo,
dialog listo, vse podatke in nosilce.

Arhivar nato, kot rečemo, arhivsko
obdela gradivo: popiše, na katerem
nosilcu je oddaja, opiše kratko vsebino
in bistvene točke, ki so pomembne z
arhivskega vidika, da bodo lahko čez 50
let ali več to brez problema uporabniki,
raziskovalci našli. Do leta devetdeset
se je snemalo še na filmski trak in ker
nismo imeli filmskih oglednih miz,
moje kolegice gradiva navadno niso
mogle pogledati; popisale so ga po
priloženem tekstu, če je bil, včasih tudi
ni bilo nobenega podatka. In potem se
na primer zgodi kot zdaj, ko delamo
dokumentarec o Laibachu, čisto po
naključju odkrijemo še posnetke
skupine Buldožer, prav iz njihovih
začetkov, ko so igrali še v študentskem
naselju. In tako nam je bilo žal, da

nekem slovenskem kraju pri kmečkem
opravilu. A ker v posnetku ni izjav, to
seveda pomeni, da tega nismo popisali.
To pa nato iščemo po ključnih besedah,
oziroma klasifikaciji. Iskala sem z vidika
etnologije in kmetijstva, ker je šlo za
gojenje kulturnih rastlin, nato po krajih
in podobno. No, posnetek sem našla,
šlo je za oddajo Naš kraj iz leta 1981.
To oddajo bomo sedaj presneli in
digitalizirali. Ali pa ko je klical nekdo,
ki je bil sprevodnik na avtobusu, ko so
posneli postajo v enem od slovenskih
krajev. Tudi ta posnetek sem našla,
gospod kar ni mogel verjeti, ko sem ga
poklicala. Če je res dobro popisano, se
to lahko najde.
Kako velik pa je televizijski arhiv?
Smo največji avdiovizualni arhiv v državi.
Filmov je okrog 30 tisoč, kaset več 10
tisoč, magnetoskopskih trakov okoli 18
tisoč, scenarijev oziroma tekstov pa kar
160 tisoč. Ti so zanimivi predvsem zato,
ker obstajajo tudi o oddajah, o katerih
ni posnetkov. Na začetku televizije je
bilo namreč veliko oddaj predvajanih
v živo, tako drame, celo opere, različne
prireditve, prenosi in Dnevnik, ki ga
v celoti snemamo pravzaprav šele
od leta 1990 dalje. Skoraj eno leto
smo na primer raziskovali gradivo o
Lojzetu Slaku in Fantih s Praprotna
in našli ogromno gradiva, kjer ni bilo
posnetkov, bili pa so teksti in fotografije.
Mogoče, ko sem ravno omenila Slaka,
ena zanimivost. V mojih študentskih

letih se je podcenjevalno gledalo na
to glasbeno zvrst. Toda danes, ko
skupaj s poznavalci iščemo gradivo,
vidim, kako je bilo to imenitno. Kako so
znani slovenski pesniki, kot na primer
Svetlana Makarovič, Gregor Strniša in
drugi pisali tekste za narodno-zabavne
ansamble. Torej tudi če oddaje niso
ohranjene, imamo zahvaljujoč tekstom
ohranjena besedila. Ali pa Menart. Ko
sem jaz začenjala v arhivu, je bil Janez
Menart urednik in je večkrat prišel v
arhiv in tako rad je pripovedoval. Tone
Pavček, Ciril Zlobec, Saša Vuga – vsi ti
literati so soustvarjali naš program. Pa
Majda Sepe in Marjana Deržaj, ki je bila
v arhivu celo nekaj časa v službi. Okolje
je bilo takrat zelo domače, sodelujoče.
Za delo v arhivu je izjemnega pomena
tudi znanje tujih jezikov, menda jih
obvladate več. Ruski naj bi vam celo
odprl vrata do ruskih arhivov, ki so
sicer znani po svoji zaprtosti.
Pri nas v arhivu je bilo znanje jezikov res
potrebno. Jaz sem imela v času študija
angleščino in ruščino, a v arhivu se ob
arhiviranju tujih novic srečaš z različnimi
jeziki. Ko je šla v pokoj kolegica, ki je
poleg običajnega arhivirala tudi nemške
prispevke, sem prevzela njeno delo in
zato na Filozofski fakulteti poslušala
nemščino za zgodovinarje. Za ruščino
pa sem vedno mislila, da mi ne bo prišla
prav. No, na nekem mednarodnem
simpoziju pa so mi predstavili kolega iz
Rusije; ohranila sva stike in kasneje je

ta gospod postal predstojnik inštituta
arhivskih znanosti Rusije in sem bila
tja tudi povabljena. Postali smo dobri
prijatelji, tako da se srečamo vsako
leto, ko pride v Slovenijo na arhivsko
konferenco. Letos nas bo obiskal tudi
na Dolu. In takšna poznanstva so zelo
dragocena za arhivsko sodelovanje.
Čeprav ruski arhivi veljajo v svetu
za zaprte, sploh ni tako: večina je
dostopnega, objavljajo na spletu,
organizirajo konference … Nekajkrat
sem se jih tudi udeležila, obiskala nekaj
njihovih izjemno pomembnih arhivov.
Ljubiteljsko sem se začela učiti še
španščino, tudi služba nam omogoča
učenje jezikov, če le pokažeš interes.
Težko rečem, da kateri jezik res dobro
poznam, a dovolj, da se znajdem v
arhivih. Ruski državni arhivi imajo na
primer spletni katalog, a jih je večina v
ruščini, tako da moraš poznati jezik.
Videli ste že kar nekaj tujih arhivov.
Se lahko z njimi primerjamo? Kaj pa
odnos, ki ga imamo do arhiva in s
tem do naše kulturne dediščine?
Organiziranost arhiva je na enakem
nivoju, a druge hiše bolj cenijo svoje
arhive. Pri nas manjka spletni katalog.
Ljudje nas kličejo v arhiv, iščejo posnetke,
a vse to bi lahko že delno sami poiskali.
Dostopnosti za uporabnike manjka.
Naš državni Arhiv republike Slovenije
ima dober spletni katalog, dostopen
vsem. Tuji filmski arhivi imajo določene
digitalizirane vsebine celo javno na

tega nismo našli prej, ko se je snemal
dokumentarec o Buldožerjih. A v
popisu, ki ga je tajnica režije prinesla,
ni pisalo da so to Buldožerji, ampak
le o delovanju študentov na področju
kulture in zabave. In tako je to šlo tudi
v arhiv. In tako smo šele zdaj čisto po
naključju to odkrili.
Torej je dober popis ključen?
Da. Ko smo bili še del neuvrščenih
držav, je k nam prišla neka afriška
študentska delegacija. To je bilo ujeto
na trak in v arhivu so vse poimensko
popisali. No, eden od teh je leta kasneje
postal zunanji minister. In samo mi
smo imeli te posnetke. Pomembno je
dobro popisati. Ali pa na primer pokliče
gledalec, da so domače nekoč posneli v
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spletu, v nizki resoluciji, seveda . Na
ta način sem na primer prvič videla
čisto nove posnetke osvoboditve Trsta.
Gledam beograjski TV arhiv, ki je bil v
času napadov NATA bombardiran, a so
ga s pomočjo UNESCA uredili in so tako
sedaj pred nami pri spletnem katalogu.
Upam, da bomo tudi pri nas začeli v tej
smeri. Malo se je to delo razvrednotilo.
Vsaj pri nas, v drugih arhivih ne opazim
tega. Za raziskovalni del je premalo
časa ob rednih opravilih, ki jih je res
veliko. Manjka srčnosti. Spomnim se
junija 1991, vojne za Slovenijo. Dobivali
smo ogromno gradiva s terena, ga takoj
sprejeli, presneli in popisali. Tako da je
bilo do informativnih oddaj, poročil,
prenosov tiskovnih konferenc že vse
pripravljeno, gradivo smo z vozički
vozili v zaklonišče in nazaj.
Kaj pa najrajši arhivirate in kaj
najmanj?
Najrajši iščem in arhiviram gradivo
za kulturne oddaje, dokumentarce in
glasbo. Sploh če so kakšni koncerti,
klasične glasbe ali jazza, saj mi je
jazz tudi sicer izjemno ljub. Najmanj
imam rada šport, ga tudi popišem, a
ga rajši prepustim kolegom, ki se na
to spoznajo. Vesela sem tudi, da mi
sedaj, ko sem malo pred upokojitvijo,
ni več potrebno arhivirati informativnih
oddaj, to sedaj počnejo mlajši kolegi.
Te oddaje so kot veste štirikrat dnevno
na programu z istimi temami. In to
pomeni, da je torej štirikrat potrebno
poslušati isto, torej tudi vse izjave
politikov, ki jih slišiš in
popišeš štirikrat. V času
dežurstva pa je potrebno
skrbeti za vsa področja.
Meni je pri mojem delu
najbolj všeč ta del dela
z ljudmi. Zelo rada
raziskujem. Na primer ob
tem predvolilnem času
pregledujemo
gradivo
o naših predsedniških
kandidatih.
Pripravljala
sem tudi opus prejemnice
letošnjega Borštnikovega
prstana, zelo zanimivo in
obsežno v našem arhivu.
Pripravljamo tudi gradivo
za državne proslave, za
domače in tuje televizijske
hiše, različne ustanove, za
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filmske projekte.
Kaj pa je najtežje arhivirati, sploh z
vidika avtorskih pravic?
Šport, saj tu smo res redko lastniki
posnetkov. Tudi če mi snemamo Planico,
nismo lastniki. Tako da pokažemo
lahko samo reportažo, če jo posname
naša ekipa, same direktne posnetke
pa brez dovoljenja ne. Ko je bila Tina
Maze gostja v eni naši oddaji, so avtorji
oddaje želeli pokazati posnetek njene
vožnje na OI v Sočiju, a je toliko omejitev
z avtorskimi pravicami, da ne vem, če
so se za to odločili. Naši košarkarji so
bili leta 1978 v Manili zlati, a smo za
uporabo v oddaji morali košarkarsko
zvezo prositi za dovoljenje za uporabo
posnetkov. Načeloma pa nam avtorji
sicer dovolijo objave, če se z njimi
pogovorimo in se držimo avtorskih
pogodb. Tudi evropska tendenca
gre v smeri odpiranja arhivov, da se
dediščina približa, odkrije zanamcem
in pravice uredijo. Imamo tudi nekaj
del, za katera ne poznamo avtorjev ali
izvora, tako imenovala osirotela dela
(orphan works), kar terja posebno
raziskavo in postopanje.
Naslednje leto odhajate v pokoj.
Boste delo pogrešali?
Dela ne bom pogrešala. Ni več tistega
pravega vzdušja, ljudje niso več s srcem
pri stvari. Jaz na primer, ko ponoči
ne morem spati, iščem po spletnih
straneh tujih arhivov in čisto padem
notri, vse do jutra. To raziskovanje, to
je meni užitek. Ali da se lotim arhiva,

ki ni moje področje. Na primer kakšne
srednjeveške listine. To brskanje, ki te
odnese in pri tem odkriješ marsikaj, me
veseli. In to v arhivu izginja.
Boste v pokoju izkoristili čas za
stvari, ki vas že sedaj zanimajo? Kaj
radi počnete?
Najrajši sem doma, rada imam to okolje.
Rada delam na njivi, na splošno imam
rada fizično delo. Poseben užitek mi
je branje na vlaku. Tudi sicer zelo rada
berem, sploh v izvirnikih in to veselje
do knjige poskušam prenesti tudi na
vnuke. Kulturno sem sicer vezana na
Ljubljano. Tudi kino, filmsko platno ima
zame še vedno čar. Mogoče zanimivost,
Kinoteka organizira izobraževanje za
pedagoge za filmsko vzgojo in sem
ga kar obiskovala štiri leta in si mislila,
mogoče bom pa v pokoju to poučevala
na kakšni šoli kot krožek. Zelo rada
se vozim z vlaki, so moje najljubše
prevozno sredstvo kjerkoli. Najrajši
imam, če nas doma obiščejo prijatelji,
novinarji, ki so bili v ključnih dogodkih
na različnih koncih sveta, avtorji oddaj –
kolegi, s katerimi delamo, sodelujemo.
Mož rad skuha, pa klepetamo,
razpravljamo, izmenjamo izkušnje.
Tudi tako veliko izveš in to je zame čisti
užitek. Najrajši pa imam potovanja, ki
so gotovo najboljši stik z ljudmi.

Mateja Jecl
Foto: Branko Klančar

14. Sovretov pohod v Šavno Peč
»V Sloveniji imamo 35 pohodnih poti,
ki se imenujejo po znanih književnikih,
le vaša, Sovretova, se imenuje po
prevajalcu,« je dejal med drugim
slavnostni govorec Aleš Berger v
soboto, 7. oktobra, v Šavni Peči.
Letošnji Prešernov nagrajenec in
prejemnik mnogih nagrad, tudi
Sovretove, je pohvalil krajane, da so
spoznali veličino svojega imenitnega
rojaka in mu temu primerno posvečajo
svojo pozornost. Prevajalsko delo pa
je slikovito primerjal s potjo, na katero
povabiš tujca in ga vodiš v deželo
maternega jezika do konca poti –
takrat je prevajalsko delo opravljeno.
Sledi še natis knjige in hoja do ljudi.
Največje
zadoščenje
predstavlja
prevajalcu zahvala posameznika, je
dejal, ki je vesel prevoda, sicer bi mu
bila knjiga nedosegljiva. Navdušen je,
da podeljujejo Sovretovo nagrado že
vse od leta 1964 naprej vrhunskim
prevajalcem, česar bi bil vesel tudi
Anton Sovre.
Prireditev
je
najprej
pozdravil
predsednik KS Krnice - Šavna Peč Janez
Lušina in obiskovalce povabil tudi v
dom krajevne skupnosti, kjer je na voljo
razstava življenja njihovih prednikov
in v kaščo z etnološko dediščino in
Sovretovo zapuščino. Upa, da se
prihodnje leto prvo soboto v oktobru
spet vidimo.
Pohoda se zadnja leta redno udeležuje
tudi
Tina
Mahkota,
Sovretova
nagrajenka, ki ima po očetu zasavske

korenine. Iz Ljubljane
prihaja tudi domačinka
Hedvika
Pavlica,
pobudnica obeležja.
Prvič sta obiskala Šavno
Peč tudi sorodnika
– hči Sovretovega
nečaka
in
slikarja
Sava Sovreta, Jelena
Svetlana Sovre in eden
izmed njegovih štirih
vnukov Claudi Sovre
Mikelj. »Iskrena hvala
za čudovit sprejem v vašem kraju in
ganljiv prikaz vsega, kar je povezano
z našim genijem,« je bila ganjena
Sovretova pranečakinja. »Naslednje
leto pripeljeva še druge.«
V
kulturnem
programu
je
sodelovala Glasbena šola Hrastnik s
harmonikarjema Antoniom Jukićem,
Žanom Ramšakom ter citrarko Uršo
Šmid, pela pa je Gaja Kolenc, drugo
uvrščena na letošnjem tekmovanju
Slovenska nota 2017 za neuveljavljene
pevce.
Na koncu so dobili priznanja
posamezniki, ki so prehodili Sovretovo
pot petkrat in desetkrat. Podelila in
čestitala jim je Fanči Moljk, ki je to pot
začrtala in oživela.
Prejemniki za petkratno udeležbo:
Radmila Odžić, Venčeslav Cvelber, Lea
Bartelme, Marija Urbanija, Jure Blažko
in Lina Golotič. Desetkrat so prehodili
pot Alojz Čebin, Vera Radi in Darko

Omrzu.
Poleg zasavskih pohodnikov so prišli
tudi udeleženci iz Ljubljane, Slovenskih
Konjic, Laškega, Blance, Krškega,
Sevnice in Celja. Najmlajša udeleženka
pa je bila dveletna Luna Emma Zakotnik,
ki je s svojima staršema poskrbela
za mednarodno udeležbo. Mama
Catalina, Romunka, in oče Miha živijo
namreč v Ameriki. V Šavno Peč pa so
prišli s prijateljem Jurijem Kunaverjem,
ki prevaja urugvajske avtorje, pišoče v
španščini.
Obiskovalcev je bilo tokrat okoli dvesto.
104 se jih je vpisalo na železniški postaji
v Hrastniku, na Dolu pa 19 – od tega
deset oseb Društva popotnik lahkih
nog naokrog iz Slovenskih Konjic. Ker
se vsi ne vpišejo oziroma pridejo tudi
z avtomobili, jih je bilo na cilju okoli
dvesto.
Sovretov pohod je bil tudi tokrat pod
okriljem Knjižnice Antona Sovreta,
Turističnega društva Hrastnik in Občine
Hrastnik. Za dobro počutje so poskrbeli
tudi krajani Krnic z bogato postrežbo v
vasi in Doberškovi s Kovka. Za okusno
enolončnico pa ekipa gostišča Zadružni
dom iz Čeč.
Aleš Berger, slavnostni gost iz Ljubljane,
ki preživi veliko časa tudi v Solkanu, ni
skoparil s pohvalami: »Prijazni krajani,
prijetni odzivi, lepa pokrajina, še vreme
je bilo naklonjeno …«

Fanči Moljk
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»Hrastnik bom imela vedno v
posebnem kotičku srca«.
Glasbeni spektakel v Hrastniku postregel s kvalitetno slovensko glasbo, dobrim
razvedrilom in ambiciozno prvo zmagovalko, Samantho Mayo Šolajo.

»Počutila sem se, kot da ne bi bila
v Hrastniku.« »Zasavska Evrovizija,
EMA.« »Prireditev, ki je na nivoju tistih
na nacionalnem nivoju.« »Iskreno sem
dvomil v idejo, sedaj sem brez besed.«
Vse takšne komentarje in pohvale je
bilo moč zaslediti po finalnem večeru
novega pevskega tekmovanja v Zasavju,
Slovenska nota. Slovenska nota 2017 je
dodobra zavzela prostor na področju
zasavskega razvedrila v septembru in
pustila ljudi presenečene – ponudila
glasbeni šov, kot se spodobi. Mladinski
center Hrastnik je tako v svoj pester
razvedrilni program vključil Slovensko
noto, ki je razširila svoj glas onkraj meja
Zasavja. Za kaj je pravzaprav šlo?
Šlo je za glasbeno prireditev, ki je
pomagala promovirati slovensko glasbo
– vseh 9 tekmovalk, ki so se bojevale za
zmago, je na dogodku ob spremljavi
živega benda prepevalo slovenske
pesmi. Samo ena zmaga, potem so
ostale razočarane? Kje pa – med seboj
so se v zaodrju spoprijateljile. »Postale
kolegice, glasbene sodelavke,« so
povedale. Tekmovalke, bolje rečeno
nove glasbene prijateljice, so bile Pia
Kos, Anica Garić, Gaja Kolenc, Klara
Planteu, Nika Čižmek, Eva Erjavec, Katja
Brcar, Maruša Zmrzlak in Samantha
Maya Šolaja. Slednja je postala prva

Spremljajmo
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Samanthin

karierni vzpon na glasbeni
poti,
spremljajmo
vseh
ostalih osem tekmovalk, ki
imajo prav tako glasbene,
ambiciozne načrte, uživajmo
v dobri slovenski glasbi – vse
dokler ne bomo lahko na
koncu poletja prihodnje leto
slišali famozen slogan: »Naj
živi slovenska glasba! Naj živi
Slovenska nota! Slovenska
nota 2018!«

Nejc Ašič
Foto: Foto Klub Hrastnik

Idejni vodja projekta Nejc Ašič čestita zmagovalki.

Prva misel, ko sem v roke
dobila plaketo in šopek ...
... je bila: »o, moj bog, še
plaketo dobim?!«
Prva zmagovalka Slovenske note. Ponosna?
Moram priznati, da je to
ena od stvari v življenju, na
katero sem zelo ponosna
in mi bo za vedno ostala v
spominu.

Vseh devet finalistk je bilo izjemnih.
zmagovalka – po mnenju publike v
dvorani, ki je bila nabito polna – nekaj
ljudi je moralo celo stati ob vhodu
– in strokovne žirije. Po napetem
superfinalu, v katerega se je uvrstila
skupaj z domačinko Gajo Kolenc in
Brežičanko Niko Čižmek, je vročekrvna
Preboldčanka Samantha Maya po
razglasitvi svojega imena planila v jok.
»Še zdaj ne vem, da se mi to dogaja,«
je bila njena prva izjava za javnost po
njeni veliki zmagi. Prepevala je pesem
»Kdo je kriv« – in res, le kdo je kriv za
njeno zmago?

Izvrstni voditelji večera so pokazali tudi
svoje pevske in igralske sposobnosti.
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temu da se Slovenska nota
2017 še vedno ni končala,
saj bomo lahko Samanthin
produkt spremljali še dolgo
skozi leto, bomo lahko
kajkmalu priča pomembnim
fazam Slovenske note 2018.
Datumi pesniškega natečaja
za besedila za uglasbitev,
avdicij in finalnega večera
bodo znani kmalu – zato
spremljajte delo Mladinskega
centra Hrastnik.

Mogoče njena ambicioznost. Zmaga
na Slovenski noti 2017 prinese prvo
avtorsko pesem. Kajkmalu se bo podala
v studio k Roku Hvali in posnela pesem,
za katero obljublja, da bo hit. Vanjo bo
vložila vso energijo, čas in voljo, da iz nje
naredi maksimum. Izmed treh besedil,
med katerimi je lahko izbirala za svojo
prvo pesem, si je izbrala besedilo
Urške Zoje Jeršin. To je torej tandem,
trio, ki bo v jesenskih, zimskih mesecih
postregel s pravo glasbeno poslastico
za vse oboževalce slovenske glasbe.

Načrti poleg izdaje prve
pesmi so ...
... so, da se čim bolj uveljavim na glasbeni sceni in
da se preživljam od tega,
kar najraje počnem.

Samantha Maya Šolaja

Je želja po slavi zaradi
Slovenske note narasla

ali si se je morebiti ustrašila?
Želja je še vedno tu, čeprav
sem zaradi šolskega dela
nanjo malo pozabila. Slovenska nota me je spomnila, kaj si zares v življenju
želim.
In nazadnje - kaj sporočaš Hrastničankam in
Hrastničanom?
Sporočam jim samo, da
sem zelo vesela, da sem
bila zmagovalka njihovega novega pevskega tekmovanja, in da obljubim,
da jih bom vedno imela v
posebnem kotičku srca ter
za njih pripravljala najboljše koncerte.

Na finalnem večeru, ki so ga odvodili
sijajni Trboveljčani – Ana Špajzer, Kaja
Čop in Mirza Ribič, smo bili tako priča
temu, kako je lahko slovenska glasba
dobra, kvalitetna in mikavna. Le če se
ji da prostor za razvijanje, glamur in
blišč. Humor in blišč so tudi obljubljali
voditelji večera pred samim dogodkom
ter slednjega tudi ponudili ljudem. Pa
bomo priča temu glamurju, humorju,
kvalitetni slovenski glasbi … tudi
prihodnje leto?
Bomo. Obeta se nam Slovenska nota
2018, ki bo poskušala slovensko
glasbo še bolj približati ljudem. Kljub
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Nagrajena Marija Hafner

Med prejemniki občinskega
priznanja
je
bila
tudi
Gledališka skupina Dol, o
čemer smo že poročali.
Nismo pa še zapisali, da
je bila njihova članica Marija Hafner
na letošnjem Linhartovem srečanju,
ki predstavlja izbor najkvalitetnejših
predstav slovenskega ljubiteljskega
gledališča, nagrajena za najboljšo

žensko vlogo v predstavi Jureta Aškerca
Nepričakovan obisk.
V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je
bila Marija Hafner v vlogi tašče izredno
prepričljiva. Videti je bilo, da ima neko
življenjsko izkušnjo, ki
je za to vlogo bistvena.
Poleg tega ji je bilo v velik
užitek delo z detajli, ki so
taščo naredili večplastno,
specifično ter živo. Njene
ustvarjalne izbire so bile
izredno duhovite.
In čemu pripisuje uspeh
svoje igre? »Med seboj
se zelo razumemo in si
tudi pomagamo. Seveda
pa je Jure Aškerc tisti,
ki bedi nad nami in si
zamisli potek predstave.
Spodbuja nas in dela tudi
s posamezniki, da se lahko
še bolj poglobimo. Zna

nas sprostiti in tudi navdušiti, tako da
smo pred predstavo samozavestni in
dobro pripravljeni ...«
Marija Hafner pravi, da je igrala že
v osnovni šoli. Najbolj odmevna je
bila predstava Katakombe, ki pa so jo
pod mentorstvom župnika uprizorili v
cerkvi, v Svibnem. »Glavno vlogo je igral
Janez Starina, ki ga poznamo danes iz
nadaljevanke Štorije,« nadaljuje. »Že
takrat je napovedoval, da bo poklicni
igralec, kar mu je tudi uspelo ...« Med
dolske gledališčnike je vskočila pred
12 leti, ker so potrebovali zamenjavo
za vedeževalko Lizo. Uspešno jo je
odigrala in kar ostala. Marija poudarja,
da je že kot otrok rada brala, branje
pa je povezano tudi z ljubeznijo do
gledališča. »Knjige me spremljajo skozi
celo življenje, zanje pa me je navdušila
mama.«

Fanči Moljk

Nov klavir v Glasbeni šoli Hrastnik
Glasbena šola (GŠ) Hrastnik je bogatejša za nov
akustični koncertni klavir, ki so ga predstavili na
otvoritvenem koncertu učencev in učiteljev šole,
26. septembra v dvorani GŠ Hrastnik. Sredstva
za nakup novega klavirja je ustanoviteljica
Občina Hrastnik zagotovila v občinskem
proračunu, dosedanji klavir iz dvorane šole
pa je namenila za nastope v Delavskem domu
Hrastnik.

V atriju osnovne šole so se zbrali
ljubitelji poezije, ki jih je zanimalo, kako
zveni norveška pesem med zasavskimi
hribi. Prvi del večera je bil tako
namenjen branju pesmi, ki so bile na
platnu zapisane v slovenskem jeziku.
Seveda pa so se obiskovalci predajali
tudi zvenu norveškega jezika, ki ga ne
slišimo pogosto v živo.
Sledil je pogovor z gostoma, ki ga
je vodila Simona Solina in spretno
zastavljala
gostoma
zanimiva
vprašanja. Na začetku je predstavila
knjigo Innsyn, antologijo sodobne
norveške književnosti v slovenskem
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jeziku, ki vsebuje 28
svežih pesniških in
pisateljskih besedil
različnih žanrov.
Na
vprašanje,
kakšna je vrednost
evropskih držav v
primerjavi z angleškim jezikom, sta
povedala, da beremo pač v angleškem
jeziku, ker drugih ne poznamo. »Jeziki
so čudni,« je dejala Inger Elisabeth
Hansen, »nekatere govori milijarda
ljudi, druge dva milijona, kot na primer
slovenskega. Pišejo pa lahko enako
dobro večji in manjši. Skrbeti je treba
za razlike in jih ohranjati. Ne moremo
pa imeti le enega, abstraktnega jezika …
« Odgovorila sta tudi na vprašanje, kako
pišejo Norvežani, ki imajo štiri oblike
jezika. Pred 150 leti so bili namreč še
pod Danci in Švedi, a so izbojevali svoj
jezik. Šlo je za zmes narečij; nastal je
nov jezik.

pot. Ker izražata različna področja –
od glasbe, ogrožanja živali, rastlin, o
miru, pravičnosti, o vsebinah iz biblije …
dobivata tudi nalepko političnih pesmi.
Seveda takih nalepk ne marata. Pišeta
o vsem, kar najdeta v svetu. Menita, da
večina hrepeni po lepoti, ki je v vsakem
človeku. Pogovor se je dotaknil tudi
na dogodek leta 2011 in odzivu na
grozljivo nasilje.
Pogovor je potekal v angleškem jeziku s
prevodom v slovenski jezik. Tolmačila je
Breda Biščak. Emir Ibrakić pa je s kitaro
navdušil v dveh glasbenih točkah.

Ko pesnik napiše pesem, ima svojo

Fanči Moljk

Završnikova kapelica obnovljena

»Mnogi se čudijo, zakaj je obrnjena k
domačiji in ne na cesto,« je povedal,
»pa jim razložim, da je peljala pot včasih
niže, med kapelo in hišo.« Govoril je tudi

JM
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Inger Elisabeth Hansen in Torgeir
Schjerven, dva norveška pesnika, ki
sodita v sam vrh norveške literature, sta
5. Septembra v okviru festivala Vilenica,
gostovala v Hrastniku. Letošnji festival,
ki ga sicer že 32 let organizirata Društvo
slovenskih pisateljev in Kulturno
društvo Vilenica iz Sežane, je postavil v
središče norveško literaturo.

8. oktobra so v Turju ob Kovačevi
domačiji blagoslovili svojo obnovljeno
kapelo. Blagoslovil jo je dolski župnik
Franc Ornik. Kmetija, ki ima domače
ime Kovač in o njej obstajajo zapisi že
od leta 1870, je že nekaj generacij v
rokah Završnikov. Zdaj jo vodi Marjan
Završnik, žena Mateja z dvema hčerama
in slovi med najlepše urejenimi daleč
naokoli. Opazijo jo vsi tisti, ki se napotijo
v Gore ali na Kopitnik, saj stoji nedaleč
od križišča teh dveh poti. Pred dvema
letoma se je Marjan odločil, da obnovi
tudi njihovo kapelo, zgrajeno pred sto
leti.

Klavir znamke Yamaha sta v Nemčiji preiskusila
in izbrala Dejan Jakšič in Brigita Mlakar, učitelja
klavirja na glasbeni šoli, na otvoritvenem
koncertu pa so nanj zaigrali učenci in učitelji:
Bor Ladika, Alina Tržan, Lara Audič, Dominika
Zupan, Hana Blagotinšek, Neža Šmid, Hana
Sarajlić, Andreja Ravnikar, Rok Sitar, Dejan Jakšič
in Matjaž Jager. V tem šolskem letu je sicer k
pouku klavirja vpisanih 34 učencev.

10

Festival Vilenica
tudi v Hrastniku
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o tem, kako so nastajala obnovitvena
dela, ki so bila v zadnjih mesecih
pospešena.
Na odprtju se je zbralo veliko krajanov,
sorodnikov, znancev – tudi iz okoliških
vasi. Vojka Grešak, predsednica Krajevne skupnosti Turje, jih je pozdravila
in se v imenu krajanov zahvalila za
njegovo delo. »Obnovljena kapelica
na stičišču pohodnih poti je v čast
vsem prebivalcem
Turja,« je poudarila. Pel je cerkveni
pevski zbor z Dola,
potem pa je sledil
obred blagoslova.

Poslikave so delo akademskega slikarja,
28-letnega Žiga Hriberška iz Prebolda
in so poslikane s treh strani – sončni
vzhod in zahod vasi in podoba svete
Ane. V kapelici pa so kipci svete družine.

Fanči Moljk
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DELA NA DOLSKI OSNOVNI ŠOLI POTEKAJO PO NAČRTIH
Rekonstrukcija
in
novogradnja
podružnične osnovne šole na Dolu, ki
se je pričela konec lanskega šolskega
leta poteka po načrtih. Učenci z
Dola so se že privadili na pouk na
nadomestnih lokacijah. Pouk je tako v
letošnjem šolskem letu organiziran v
prostorih glasbene šole v Hrastniku, v
večnamenskem prostoru v Podkraju in
na matični šoli v Hrastniku. Vse lokacije
so za ta namen ustrezno pripravljene
in omogočajo nemoteno izvajanje
pedagoškega procesa.
Strokovne službe Občine, Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
občine Hrastnik in vodstvo šole so
v sodelovanju s starši izdelali načrt
prevoza otrok na nadomestne lokacije.

Rudnik
Trbovlje
Hrastnik
izvaja
aktivnosti za nadaljevanje del na 3.
odseku (Ojstro-Veličkova cesta) ceste
prek območja Ojsterga, ki predstavlja
najkrajšo razdaljo med Trbovljami in
Hrastnikom.
Projekt 1100 metrov dolgega odseka,
ki se v celoti nahaja v občini Hrastnik
obsega
rekonstrukcijo
obstoječih
lokalnih cest in poti z zamenjavo
ustrojev, ureditev odvodnjavanja ceste

12
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PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

Na Dolu je bilo tako poskrbljeno za
ustrezno prilagoditev signalizacije in
oznak novih poti, omejitev hitrosti
na 30 km/h na območju pri cerkvi in
zaris dodatnega prehoda za pešce pri
cvetličarni Joli.
Na hrastniški matični šoli sta bili
nad kuhinjo urejeni dve novi učilnici
s kabinetom in predprostorom z
izhodom v atrij. Dela je izvajala družba
Akvaing d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost
del znaša dobrih 105 tisoč evrov. V
času počitnic se je na šoli izvajala tudi
2. faza projekta zagotavljanja požarne
varnosti v objektih OŠNHR – kompletna
vgradnja naprav za javljanje požara in
krmiljenje sistema, odpiranje oken za
odvod dima in toplote ter varnostna

in obcestnega prostora,
premostitev
potoka,
umestitev novih podpornih
in
opornih
konstrukcij,
ureditev vseh obstoječih
priključkov na projektirano cesto,
hodnik za pešce na delu ceste od
priključka ceste v Prapretno v dolžini
cca 210 m.

razsvetljava. Dela v vrednosti cca 70
tisoč evrov je izvajala družba TEAM 7
Ljubljana.
Dela na dolski šoli medtem potekajo
nemoteno. Do konca avgusta so bila
v grobem zaključena rušitvena dela
severnega trakta in strehe ter zadnje
etaže zahodnega trakta. Vzporedno
je bila zgrajena nova infrastruktura
(elektro, kanalizacija, vodovod, plin)
za napajanje vrtca ter v vrtcu urejena
nova toplotna postaja na plin. Preko
zunanjega igrišča pri Dolanki je bil v
skladu s spremembami OPPN Dol
urejen tudi nov varen dostop za vrtec
Lučka na Dolu.

Energetska sanacija po principu javno
zasebnega partnestva z družbo Petrol
na objektih osnovne šole Hrastnik,
zimskega bazena, hrastniške športne
dvorane in občinske stavbe je pri
koncu. Naložba je bila uspešna tudi na
prijavi na razpis za za sofinanciranje
energetskih sanacij javnih objektov
v lasti lokalnih skupnosti. Tako je
bila pridobljena pravica do črpanja
nepovratnih sredstev v višini dobrih
718 tisoč evrov v letih 2017 in 2018.
Dinamika sofinanciranja je bila z
aneksom spremenjena in bodo vsa
sofinancerska sredstva zagotovljena
v letu 2017. Poleg evropskih sredstev
bo Občina v naložbo vložila 240 tisoč
evrov, zasebni partner pa dobrih 896
tisoč evrov.

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB
Poleg stroškov pripravljalnih del občina
financira svoj delež pri GOI delih ter
izvajanje super nadzora nad kvaliteto
izvajanja del preko svojega nadzornika.
Vložek zasebnega partnerja se skozi
obdobje koncesije poračuna s prihranki.
Tveganje
doseganja
predvidenih
prihrankov je na strani nosilca operacije
– zasebnega partnerja.
Zasebni partner, kot nosilec operacije,
je izbral tako izdelovalce projektne
dokumentacije, kot tudi izvajalce
gradbeno obrtniških in instalacijskih
del. Načrtovani ukrepi na objektih

športne dvorane Log ter vgradnja
prezračevanja z rekuperacijo in
zamenjava svetil v objektu OŠNH
Rajka v Hrastniku so bili izvedeni po
terminskem planu z začetkom del v
juniju 2017 in dokončanjem do 1.
septembra 2017, dokončanje zunanjih
prezračevalnih naprav v septembru,
dokončna ureditev bazena in občinske
zgradbe pa se je nekoliko zavlekla.
Upravljanje vseh vgrajenih sistemov
bo v času trajanja koncesije potekalo
preko centralnega nadzornega sistema
Petrola.

Izvajalec je že zgradil temelje in
temeljno
ploščo
za
večnamensko
dvorano, kot tudi
severni novi trakt.
Izvaja se gradnja
nove pritlične etaže,
za montažo nove
tretje etaže in strehe
na zahodnem traktu
je priprava v zaključni
fazi. Montaža sledi v
drugi polovici oktobra,
kot je predvideno s
terminskim načrtom.

CESTA PREKO OJSTREGA
Hrastnik sklenil pogodbo v višini
1.934.618,69 EUR, predviden skrajni
rok zaključka del je 30. september 2018,
želja vodstva Občine Hrastnik pa je, da
se naložba dokonča in cesta preda v
uporabo do občinskega praznika.

Izvajalec del, družba AGM Nemec d.o.o.,
je z investitorjem Rudnikom Trbovlje
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Na območju Turja, Črete in Jepihovca,
ki ga je avgusta lani prizadelo hudo
neurje, potekajo obsežna sanacijska
dela. Občina Hrastnik je pripravila
projektno dokumentacijo za odpravo
posledic neurja in takoj po potrditvi
projektne dokumentacije je bilo Občini
Hrastnik odobrenih in dodeljenih
1.965.178,90 €. Kompletna sanacija
znaša 2.307.788,87 € sanacijska dela so
že v teku Izvajalca del sta AGM Nemec
in družba Hidrotehnik. Vsa dela morajo
biti dokončana do sredine meseca
novembra 2017.
V sklopu sanacijskih del se bodo
sanirali plazovi: Turje Jovan, pod
rezervoarjem Gaj, Dornik, Urankar,
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celotna brežina nad
dolino
Jepihovca.
Uredilo
se
bo
odvodnjavanje na
celotnem območju
med Turjem, preko Črete do Jepihovca
– izvedba kamnitih drenažnih reber,
ureditev odprtega kanala. Uredila se
bo tudi vodooskrba, in sicer sanacija
zajetij, črpališča in zamenjava uničene
cevne povezave Turje-Jepihovec. Prav
tako se bodo sanirali vsi poškodovani
cestni odseki med Turjem in Čreto.

OBSEŽNA SANACIJA PLAZOV

Vlada je Občini Hrastnik dodelila še
sredstva še za sanacijo plazu Pižmoht
na Marnem in plazu Gerčer na
Dolu pri Hrastniku. Na Marnem

plaz ogroža stanovanjsko hišo, zato
bo izvedena podporna kamnita zložba
in odvodnjavanje terena. Sanacija, ki
bo stala dobrih 140 tisoč evrov bo
dokončana v letu 2018.
Prav tako v prihodnjem letu pa se bo
izvajala tudi sanacija plazu na Dolu.
Sanacija plazu, ki prav tako ogroža
hišo, zajema izgradnjo pilotne stene in
odvodnjavanje, sta pa bo dobrih 246
tisoč evrov.

oktober 2017

13

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Delegacija občine Hrastnik pod
vodstvom župana Mirana Jeriča
je na povabilo predsednika
občine Raška Ignjata Rakitića
obiskala pobrateno srbsko
občino ob njihovem občinskem
prazniku, ki ga praznujejo 17.
septembra. Dogajanje ob občinskem
prazniku je - v okviru okrepljenega
kulturnega sodelovanja med občinama
- to leto popestrila tudi Rudarska
godba Hrastnik. Godbeniki so Raščane
razveselili z dvema zelo odmevnima
koncertoma.

HRASTNIČANI OBISKALI POBRATENO RAŠKO

Hrastničani so bili v Raški toplo sprejeti
in so se udeležili številnih dogodkov ob
občinskem prazniku ter tudi slavnostne
seje skupščine Občine Raška, na kateri so
bila podeljena občinska priznanja. Sicer
pa so na ločenih srečanjih predstavniki
obeh občin ter regionalnih razvojnih
agencij Zasavja in Kraljeva iskali načine
in možnosti prihodnjega sodelovanja
na področju gospodarstva, kulture
in družbe. Zastavili so kratkoročne
načrte, ki vključujejo študijske obiske in
predstavitve primerov dobrih praks, ter
dolgoročnejše, ki vključuje sodelovanje

na številnih evropskih projektih - na
področju podeželja, gospodarstva in
mladih.
Godbenice in godbeniki so imeli
priložnost spoznati kulturno dediščino
Raške. Ogledali so si center mesta, se
odpravili po okoliških samostanih (Stara
in Nova Pavlica, Gradac) ter preživeli
aktivno dopoldne na Kopaoniku. Pri
organizaciji so aktivno sodelovali v
Pisarni za mlade v Raški. Prav mladi so
bili namreč nosilci lanskega projekta
Most k Evropi, ki ga je financirala
Evropska unija in je omogočil, da je
trideset občanov Raške po več kot četrt
stoletja ponovno obiskalo Hrastnik.
Mladinski center Hrastnik pa je maja
letos gostil glasbeno skupino Rulja, ki
je koncertirala v okviru mednarodnega
kulturnega festivala Rdeči Revirji.
V času svojega gostovanja v Raški
je Rudarska godba Hrastnik izvedla
dva koncerta. Prvi je bil v petek,

15 septembra, pred tamkajšnjim
kulturnim domom. Številne obiskovalce
so razveselili s svojim repertoarjem,
ki je med drugim zajemal venčke
Avsenikovih, Abbinih in Claptonovih
pesmi. Program je duhovito in v tekoči
srbščini povezoval Matej Kaiser, godba
pa je pod vodstvom dirigenta Uroša
Razpotnika
popolnoma
navdušila
prebivalce Raške, ki so tako v pogovorih
kot tudi na družabnih omrežij delili
pohvale in pozitivna mnenja, ki so se
združila v eni točki: ‘Takšnega koncerta
Raška še ni doživela.’
Sobotno dopoldne je bilo rezervirano
za predstavitev raških društev in
nevladnih organizacij, na glavnem
trgu pa so se jim s plesom pridružili
predšolski otroci ter KUD Milomir
Glavčić iz Jošaničke Banje, za konec
pa je enourni program pripravila tudi
Rudarska godba Hrastnik. Na trgu so
odmevale koračnice, slovenski in tuji
napevi ter glasen aplavz navdušenih
prebivalcev Raške.
Po nedeljski slavnostni seji in
otvoritvi arhitekturne razstave
si je hrastniška delegacija
skupaj s prijatelji iz Srbije na
glavnem trgu v Raški ogledala
finalno tekmo evropskega
košarkarskega
prvenstva.
Po besedah župana Mirana
Jeriča so jim Raščani ob zmagi
športno čestitali, tako da ni
bilo nikakršnih zamer – še
več – druženje ob športu
je prijateljske vezi med
prebivalci Hrastnika in Raške
le še okrepilo.

11. oktobra se je zaključil občinski
razpis za dodelitev štipendij za letošnje
študijsko leto. Občina Hrastnik nameni
za štipendije skoraj 28 tisoč evrov.
Razpisanih je bilo 15 štipendij za redne
študente različnih programov, ki imajo
slabši socialni status, ena štipendija
za obrtne poklice in ena štipendija za
študente s posebnimi potrebami. Na
razpis je prispelo 23 vlog od tega 2 vlogi
za izobraževanje za mojstrske poklice,
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za
študente
s
posebnimi
potrebami pa
ni bilo vloge.

ŠTIPENDIJE OBČINE HRASTNIK

Po preteku roka za prijavo bo komisija
pregledala prispele prijave, sledi
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
in dopolnitev vlog, nato izdaja odločb
in po pravnomočnosti odločb podpis
pogodb. Tako kot vsa dosedanja leta

bo to v začetku meseca decembra,
štipendije pa bodo študenti prejeli že
za od 1. oktobra dalje, dijaki pa od 1.
septembra naprej.
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tega so bila
nameščena
n o v a
avtobusna
postajališča,
kar seveda prispeva k dvigu kvalitete
uporabe javnega potniškega prometa.

CESTA HRASTNIK-ZIDANI MOST
Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru
investicijskega vzdrževanja izvedla
sanacijo vozišča na cesti HrastnikZidani most. Izbrani izvajalec VOC
Celje d.d., je v okviru pogodbenih del
izvedel nujna vzdrževalna dela, ni
pa spreminjal gabaritov cestišča, saj
to predsega okvir načrtovanih del.
Občina Hrastnik je pri izvajanju del z
Direkcijo RS za infrastrukturo dobro
sodelovala, zato so bila na podlagi
dogovora, poleg pogodbenih del
izvedena tudi nekatera dodatna dela,
s čimer se je uporabna vrednost ceste
vsekakor povečala, uporabnikom pa po
večini rekonstruirane trase izboljšala
prometna varnost. Tako je bil dodatno
poglobljen podvoz pod železniško
postajo v Hrastniku, ki omogoča
prehod tudi večjim tovornim vozilom, v
izogib stalnemu poplavljanju je bila na
območju uprave TKI dvignjena niveleta
cestišča, na novo je bil zgrajen uvoz
proti Šavni peči tako iz smeri Hrastnika,
kakor tudi iz Zidanega mosta. Poleg

Člani hrastniškega občinskega sveta so
na redni oktoberski seji za elektorja za
izvolitev člana državnega sveta izvolili
Jano Grum Žekar in Valentina Moljka.
Za kandidata za državnega svetnika pa
so potrdili Marka Funkla.
Na novembrskih volitvah, v katerih bo
izvoljenih 22 predstavnikov lokalnega
interesa v Državni svet Republike

Ker pa omenjene ceste ne uporabljajo
samo vozniki motornih vozil, pač
pa tudi pešci, ki so najranljivejša
skupina udeležencev v prometu so
bili od podvoza v naselje Za Savo
proti podvozu pod železniško postajo
v Hrastniku, nameščeni betonski
varovalni ograjni elementi. Ob njih je
označena pešpot, ki ločuje cestišče od
površin namenjenih pešcem. Prometni
režim na omenjenem cestnem odseku
bodo uravnavali novi semaforji, ki pa žal
še niso nameščeni, zato promet urejajo
začasni, gradbiščni semaforji, ki s
svojo funkcijo ne omogočajo zadostne
pretočnosti.
Po dokončni ureditvi
semaforizacije bo promet na vseh
kritičnih mestih potekal enosmerno,
sama širina cestišča in nove talne
označbe pa bodo omogočale tudi
varnost pešcev. Žal pa na najožjem
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Na Občini Hrastnik se zavedajo, da
vseh težav ni mogoče odpraviti z
izvajanjem vzdrževalnih del - to lahko
omogoči samo nova, sodobna cestna
povezava med Hrastnikom in Zidanim
mostom, za katero si prizadevajo, da bo
zgrajena čimprej. Trenutno je v izdelavi
projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ki mora biti
dokončana do poletja leta 2018. Sledi
zaprtje finančne konstrukcije in izbira
izvajaca, da bi gradnja lahko stekla
v letu 2019. Na občini verjamejo, da
bo država obljubo držala in bo ta,
tako težko pričakovana naložba, ki si
jo Hrastnik in Zasavje zaslužita, tudi
izvedena, s tem pa odpravljene tudi vse
težave uporabnikov obstoječe cestne
povezave med Hrastnikom in Zidanim
mostom.

IZBRALI ELEKTORJE IN KANDIDATA ZA
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Slovenije, bodo tako elektorji iz Zasavja
– po štiri elektorje imajo v Trboljah
in Zgorju, dva v Hrastniku – izbirali
med tremi zasavskimi kandidati.

Poleg že omenjenega Marka Funkla
kandididarata še Mitja Rozina iz Trbovelj
in Matjaž Švagan iz Zagorja.

center.
V
primeru, da
se stanje do
novega leta
ne bo izboljšalo, bo VDC pristopil k pripravi tožbe
zoper ZZZS. Svet regije je izrazil vso
podporo VDC pri njegovih aktivnostih.

z dopisom pozval Vlado RS, naj pospeši
postopek načrtovanja hidroelektrarn
na Srednji Savi, saj je projekt ključnega
pomena za razvoj zasavske energetike.
Svet regije je prav tako zadolžil
Regionalno
razvojno
agencijo
Zasavje, da pristopi k pripravi Odloka
o turističnem vodenju, ki bo uredil
izvajanje turistične dejavnosti v
zasavski regiji. RRA bo pripravila tudi
poročilo o dejavnosti Gorsko reševalne
službe Slovenije v Zasavju, na podlagi
katerega ji bodo zasavske občine lažje
nudile podporo pri njihovi dejavnosti v
Zasavju.

82. SEJA SVETA ZASAVSKE REGIJE
26. septembera so se v Trbovljah sestali
člani Sveta zasavske regije, ki ga sestavljajo župani zasavskih občin - Hrastnika,
Trbovelj in Zagorja ob Savi. Razpravljali
so o financiranju Varstveno delovnega
centra Zagorje ob Savi (VDC). Njegova
direktorica dr. Špela Režun, ki je bila
na sejo vabljena, je izpostavila, da se
stanje ne izboljšuje, saj nekateri delovni
centri po Sloveniji še vedno prejemajo
nesorazmerno več sredstev kot njihov

delu ceste, zaradi nove podporne
konstrukcije, ostaja otežen dostop do
nekaterih kmetijskih površin, ki jih s
težjo mehanizacjo obdelujejo domačini,
zato bo potrebno najti ustrezno rešitev.

Načrtovanje hidroelektrarn na Srednji
Savi je predstavil predsednik Odbora za razvoj energetike v Zasavju, g.
Tomaž Trotovšek, ki je izpostavil, da se
postopek načrtovanja prepočasi odvija. Svet regije se je zato odločil, da bo
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SREČANJE PO 50 LETIH

FUNŠTERC Z NOVO LOKACIJO

Ekipa Društva Rast je letos pripravila že 7.
Funšterc – festival zasavske kulinarike. V želji
po širitvi in nadgradnji dogajanja se je letošnji
festival preselil v Športni park na Logu, prvič letos
pa so podelili Zlati Kuolm – nagrado za najboljšo turistično atrakcijo, ki je šla v roke virtualnega muzeja rudarstva,
4. dritl iz Trbovelj. Najboljši funšterc je tako po izboru občinstva, kot po izboru strokovne komisije, pripravila ekipa
Funšterc team Boben - Čeče.

V poletnih mesecih so se v Planinskem domu v
Gorah po kar pol stoletja srečali sošolci generacije
1967. Za vse udeležence srečanja so organizatorji
pripravili pester program z gostjo Joco, ki jih je
nasmejala do solz. Sicer pa je bil glavni namen
srečanja po besedah organizatorjev predvsem
obujanje spominov na čase, ko so skupaj gulili
šolske klopi in kam jih je kasneje popeljala življenjska
pot. Še posebej so bili veseli, da sta jih obiskali tudi
tovarišici Breda in Jožica. Dogovorili so se, da se
bodo v prihodnje še večkrat srečali.
Jožica Vavtar in Zvonka Beravs

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA NOVONASTALA PODJETJA
Slovenski podjetniški sklad je 6. oktobra
v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na
spletni strani Sklada skupno razpisal
2,9 mio EUR zagonskih spodbud za
podjetja v problemskih območjih, ki
jih bodo novonastala podjetja lahko
prejela v obliki nepovratnih sredstev.
Namen javnega razpisa je spodbuditi
zagon
novoustanovljenih
podjetij
v problemskih območjih z visoko

brezposelnostjo, kamor spada tudi
območje Hrastnika, Radeč in Trbovelj
(HRT). S podporo se izboljša poslovanje
in realizacija razvojnih potencialov z
namenom zniževanja stopnje umrljivosti
v začetnem obdobju poslovanja ter
izboljša lastna konkurenčnost na
domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta
se razvoj podprtih podjetij in uspešen
prenos idej podjetnih posameznikov in
ustvarjanje novih podjetij s potencialom

rasti, s poudarkom in komercializaciji
proizvodov, procesov in storitev.
Razpis je odprt do 7. novembra 2017.
Več o razpisu je na voljo na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada in
na Regionalni razvojni agenciji Zasavje
(info@rra-zasavje.si, 0838 49 500).

SRČEVKE LETOS ŽE DRUGIČ V DEŽELI KOZOLCEV

D r u š t v o
zasavskih klekljaric Srčevke je
svoje izdelke 10.
septembra že drugič letos predstavilo v Deželi kozolcev v Šentrupertu na
Dolenjskem. Tokrat s serijo Od srca do
srca na prireditvi Lesena čipka, ki sta jo
organizirali Dežela kozolcev in Klekljarsko društvo Žnurce iz Trebnjega.

Poleg klekljaric iz Zasavja so se s
klekljanimi izdelki predstavile še Bucike
iz Sevnice in Kulturno društvo Kalunca s
Krasa, ki raziskuje zgodovino klekljanja
na Krasu.
»Poleg razstav, ki smo jih Srčevke že
pripravile v Žireh v času prvomajskih
praznikov, v Litiji konec maja in
na gradu Bogenšperk čez poletje,
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pripravljamo še eno razstavo konec
meseca oktobra na Policijski akademiji
v Tacnu,« je povedala njihova
predstavnica Jana Klinc Češnovar.
»Na Facebooku mesečno objavljamo
koledar s pesmimi Ferija Lainščka, za
leto 2018 pa pripravljamo nov koledar
oz. priročnik za nabiranje zdravilnih
zelišč z Društvom za zdravilne rastline
Zasavje.«
Dodajmo še, da se klekljarice veselijo
tudi visokega jubileja svoje mentorice
Minke Majcen, ki ga bo skorajšnja
osemdesetletnica dočakala v oktobru.
Majcenova je v Hrastniku in drugih
zasavskih krajih naučila osnov klekljanja
okoli 50 klekljaric. Doma je bila v

Kopačnici pod Blegošem, v bližini Žirov,
v Hrastniku pa si je ustvarila družino in
tu živi že več kot 60 let.
Fanči Moljk
Foto: Srčevke
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Dobro vzdušje, kulinarika, otroške
delavnice so oživili prireditveni prostor
ob bazenu, ki je po šestih letih zamenjal
hrastniško tržnico, obiskovalci pa so
lahko uživali v glasbenih nastopih
Primoža Siterja, Gorana Jamška,
Rudarske godbe Hrastnik ter prvo in
drugo uvrščenih z letošnje Slovenske
note, Samanthe Maye Šolaje in Gaje
Kolenc.
(Po)festivalsko
dogajanje
so s koncertom zaokrožili Navihani
muzikanti.

Pred festivalom so imeli obiskovalci tudi
možnost obiska hrastniške industrijske
dediščine in tako smo v Steklarno
Hrastnik med drugim pripeljali tudi
skupino ruskih gostov iz Ljubljane, ki
so kasneje uživali tudi v jedeh, ki jih
je pripravilo 10 letošnjih ekip. Osem
jih je pripravljalo funšterc v sladki ali
slani kombinaciji, dve ekipi pa sta se
opogumili za pripravo krumpantoča.

drzen in drugačen.«
Drzni in mednarodno obarvani pa so
bili tudi v ekipi EVS-prostovoljcev, ki je
bila sestavljena iz dveh prostovoljcev
Mladinskega centra Hrastnik, ki
prihajata iz Litve in Nizozemske ter EVSprostovoljke iz Romunije, ki trenutno
biva v Trbovljah.

Justina Šakinskaité, EVS-prostovoljka iz
Obiskovalci in strokovna komisija, ki je Litve, v Mladinskem centru Hrastnik,
bila sestavljena iz dveh kuharskih che- je o svoji izkušnji povedala: »Za
fov, Lojzeta Čopa in pripravo inovativnega funšterca smo
Iztoka Gumzeja, ter predrugačili tradicionalni recept in
predstavnice Društ- dodali malo domišljije. V maso smo
va Rast, Lucije Štaut, zamešali brusnice, prepojene z rumom,
so tako kot vsako zraven pa postregli kremo narejeno
leto imeli zahtevno iz skute, kisle smetane, vanilije in
nalogo pri izbiru na- limoninega soka. Navdušili smo veliko
jboljše jedi. Bili so ljudi in veseli smo, da smo zasedli 3.
soglasni – zmaga za mesto po izboru strokovne komisije.«
najboljši
funšterc
gre v roke Funšterc Organizatorji so tako z veliko
team-a Boben – prostovoljnega dela in predanosti
Čeče, ki obiskovalce pod streho spravili že sedmo
s svojim tradiciona- prireditev. Vprihodnosti si želijo,
lno
pripravljenim da prireditev doseže zastavljen
Ekipa, ki je izpeljala letošnjo prireditev.
funštercem razvesel- cilj najbolj prepoznavne turistične
juje že 7 let.
prireditve Zasavja, ki bo privabila široko
Organizatorji, člani Društva Rast, že od Strokovna komisija je izbrala tudi paleto zasavskih, slovenskih in tujih
samega začetka stavijo tudi na turistični najboljši krumpantoč, kjer je slavila obiskovalcev.
potencial festivala. Zavedajo se da, se ekipa Mladinskega centra Zagorje
s promocijo tradicionalne zasavske ob Savi (MC ZOS), na svoji stojnici pa
Lucija Štaut
kulinarike ohranja tudi dediščina naše so ponujali vegetarijansko in mesno
Foto: M. Funkl in D. Biderman
regije, zato je bilo letošnje (pred) različico te steklarske jedi. Monika
festivalsko
dogajanje
namenjeno Kušter, vodja ekipe
tudi izboru najboljše turistične točke MC ZOS o letošnjem
Zasavja. Zasavci ter strokovna komisija sodelovanju
pravi:
so odločili, da Zlati Kuolm prejme 4. »Kot ekipa res nismo
dritl – virtualni muzej rudarstva, ki pričakovali
zmage,
spada pod okrilje Delavskega doma čeprav smo si seveda
Trbovlje in na nov, vizualno atraktiven potihem to želeli. Veseli
način predstavlja rudarsko dediščino. smo bile konkurence in
Hrastničani smo se s Športnim dali vse od sebe, da je
parkom na Logu potegovali za najboljši bil letošnji krumpantoč
Ekipa Šohta je letos zasedla drugo mesto po
občinski turistični projekt, ki pa je po malo drugačen. Z zmago
izboru strokovne komisije. Obiskovalci so lahko
izboru strokovne komisije pripadel smo dobili potrditev,
uživali v funštercu, ki so ga pripravili po 130 let
Rudarskemu muzeju Zagorje.
da je včasih potrebno
staremu receptu
eksperimentirati in biti
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ZAKONCA MAJES HODITA PO ISTI POTI ŽE 65 LET

Praznovati 65 let
skupne zakonske
zveze v današnjih
časih je prava
redkost. Zakonca
Zvone in Zdravka Majes sta jo učakala in
jo tudi slovesno potrdila v družinskem
in prijateljskem krogu, skupaj s svojimi
najdražjimi, ki jima na jesen življenja
stojijo ob strani. Jubilej obletnice
sta zakonca obeležila v čudovitem
naravnem okolju Gor, kjer je bilo na
vsakem koraku moč čutiti ganjenost,
saj smo prisotni čutili medsebojno
ljubezen, ki zakonca povezuje že celih
65 let.
Dne 17.8.1952 sta zakonca na Dolu pri
Hrastniku sklenila zakonsko zvezo in
si izrekla besedo »da«, ki ju spremlja v
dobrem in slabem že 65 let.

Zvone se je leta 1931 v Sevnici rodili
mami Ivanki in očetu Antonu kot
najstarejši izmed štirih otrok. To je bil
čas, ko si svet še ni povsem opomogel
od 1. svetovne vojne, čas zaznamovan
s pomanjkanjem, negotovostjo in
strahom. Zaradi zaposlitve staršev v
Hrastniku v tovarni kemičnih izdelkov,
se je njegova družina preselila v
hrastniško dolino. Tudi njegova
poklicna pot se je pričela v kemični
tovarni, ki ji je ostal zvest do leta 1978,
ko se je zaradi delovne invalidnosti
upokojili. Leta 1973 je pripomogel k
ustanovitvi Društva invalidov Hrastnik.

Z vztrajnim in požrtvovalnim delom si
je vsa ta leta nesebično prizadeval za
razvoj in obstoj tega društva in pri tem
opravljal številne funkcije v društvu,
od predsednika šahovske sekcije,
športnega referenta, do uspešnega
predsednika društva vse od leta 1999
do 2008. Leta 2006 je Občina Hrastnik
pridobila Listino »Občina po meri
invalidov«, Zvone pa je v ta projekt vložil
veliko truda in prostovoljnega časa.

vsebino, več nam pomenijo,« je v
nagovoru poudaril župan Miran Jerič.
5 let od praznovanja njune biserne
poroke je minilo kot da bi veter odpihnil
ta leta. Od slavljenca smo se poslovili z
željo, da bi jima zdravje še naprej služilo
in da bi svojo pot skupnega življenja
peljala še naprej ter da se na njuni 70.
obletnici skupne zakonske zveze zopet
vidimo. To sta nam slavljenca tudi
obljubila.

Tudi v Zdravkini družini so se v
njenih najnežnejših letih soočali s
skromnostjo in odpovedovanjem. Po
končanem šolanju je prav tako kot
Zvone našla delo v kemični tovarni. Na
mladinskem plesu je spoznala čednega
fanta, preskočila je iskrica ljubezni in
pred petinšestdesetimi leti sta svojo
ljubezen tudi formalno potrdila. Svoj
prvi skromen domek sta si ustvarila na
Brnici, kasneje pa v Hrastniku. Za lepše
otroštvo svojih sinov se je delu v tovarni
začasno odpovedala, k družinskemu
proračunu pa je po svojih močeh tudi
znala prispevati. Njeno življenje tako
ni zaznamovalo bogastvo in izobilje,
temveč skromnost in delavnost.

Rok Jenko
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V soboto, 26. avgusta, smo za težke
invalide Društva invalidov Hrastnik
pripravili piknik. Naši člani se piknika
veselijo, saj je to vsako leto priložnost,
da se vidimo in pokramljamo o
preteklem letu.
Ob deveti uri smo prijavljene pobrali
po domovih in ostalih dogovorjenih
mestih in jih odpeljali proti Kopitniku.
Z nasmehi na obrazih so naši gostje
nestrpno pričakovali, kaj smo tokrat
pripravili zanje. Po ogrevanju s kavicami
in pozdravnem nagovoru predsednika
smo se posedli za mize. Nad obaro
so sicer bili navdušeni, a so nam dali
vedeti, da je žar krožnik tisto, kar najbolj
željno pričakujejo.

Počasi je svojo
mašinerijo postavil
tudi
harmonikar
Stane Tomc in začel
preigravati vsem
znane
melodije.
Ni trajalo dolgo,
ko so na plesišče
začeli kapljati prvi
plesalci. Zaplesali
so tudi tisti, za
katere bi kdo mislil,
da ne morejo. Z
žarečimi očmi so prihajali s plesišča.

nismo morda preobremenjeni z
nepomembnostmi. In premalo cenimo
tisto, kar imamo.

Šele ob stiku s človekom, ki ima
težave s hojo, ki je vsem nam ostalim
samoumevna, se človek vpraša, ali

Mojca Trbovc

NOVO STRELIŠČE V HRASTNIKU
8. septembra je Gorazd Hafner,
predsednik Občinskega združenja
slovenskih častnikov Hrastnik, svečano
prerezal trak in s tem odprl dolgo
pričakovano novo pridobitev hrastniške
častniške organizacije – strelišče. Rudiju
Senčarju, vodji strelske sekcije OZSČ, je
pripadala čast izstrelitve prvega strela
na novoodprtem strelišču.

»Pravijo da so praznovanja prijazne
postaje v našem življenju. Bolj kot
poznamo in podoživljamo njihovo

VROČE POLETJE Z ZASAVSKIM KOPALNIM AVTOBUSOM
31. avgusta, je kopalni avtobus zadnjič
odpeljal Zasavčane na celodnevni izlet
v Izolo.»V času od 30. 6. do vključno
31. 8. smo organizirali kar 21 voženj
v Izolo,« je povedala Silva Centrih,
predsednica Društva za preprečevanje
osteoporoze. »Za vsak četrtek in
soboto so se prijavljali občani vseh treh
zasavskih občin. Cena prevoza je bila
10,00 €, za otroke pa 5,00 €. Na ta način
smo na morje prepeljali približno 1050
oseb. Udeleženci so bili zelo zadovoljni
z organizacijo. Veliko je bilo takih,

PIKNIK TEŽKIH INVALIDOV

ki so se nam pridružili celo večkrat
zaporedoma; rekord imata dve gospe
z desetkratno udeležbo. Prevladovali
so upokojenci, nekaj pa je bilo tudi
mamic z otroki ter mlajši posamezniki,
ki si dopusta in morja drugače ne
bi mogli privoščiti. Pridružila so se
nam tudi različna društva zasavskih
občin – največkrat humanitarna, ki so
omogočila malo poletja tudi socialno
šibkejšim.«

je bilo voziti potnike, ki so bili veseli,
zadovoljni in disciplinirani. Nikoli nismo
imeli kakih nevšečnosti z zamujanjem.
Tudi sodelovanje s predsednico Silvo
Centrih je bilo zgledno.« Lakner je še
dodal, da so nekateri želeli rezervacijo
že za prihodnje leto in predlagali
povečanje vožnje v Izolo še za en dan.

Milan Lakner, voznik avtobusa: «Prijetno

Fanči Moljk
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Strelišča se nahaja ob cesti, ki vodi
na Kal, na območju bivših rudarskih
površin, ki so namenjene za športnorekreativne dejavnosti. Gradnja se je
pričela v mesecu maju in zgrajeno je
v rekordnem času – v štirih mesecih.
Gorazd Hafner je ob otvoritvi
poudaril, da se brez izredno velikega

V četrtek, 14. septembra,
je potekala v Mladinskem
centru Hrastnik brezplačna
plesna delavnica, ki jo je
vodila plesna inštruktorica
Mojca Žlak iz Plesnega kluba Samba Pa
Ti. »Naučili se bomo osnovnih korakov
salse, bachate in drugih latino plesov,«
je povedala Žlakova.
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udarniškega dela članov
združenja,
predvsem
članov strelske sekcije, ter
upornosti in pozitivne trme
Rudija Senčarja, ki je ves čas
bdel nad vsemi deli, strelišče
ne bi moglo tako hitro in
pravilno zgraditi.
Strelišče OZSČ Hrastnik
je namenjeno predvsem
članom
združenja
za
izvajanje
strelskih urjenj, treningov in tekem s
pištolami in revolverji na razdalji do 25
metrov. Uporablja pa se lahko tudi za
streljanje z zračnim in malokalibrskim
orožjem. Na območju strelišča je poleg
zavarovanega prostora za izvajanje

streljanja tudi urejen parkirni prostor
in večnamenska površina, ki se bo
lahko uporabljala za različne aktivnosti
združenja v času, ko se streljanje ne bo
izvajalo.

Jani Zore

V MCH ORGANIZIRALI PLESNO DELAVNICO
Jani Medvešek, direktor MCH, je bil
presenečen nad visoko udeležbo
delavnice,
inštruktorica
pa
ni
pričakovala toliko moških ljubiteljev

latino plesov. Za delavnico ni bilo
potrebno imeti partnerja.

Fanči Moljk
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KOROŠKA RINKA

z plezalnim delom poti.

Koroška Rinka imenovana tudi Križ
je 2433 m visoka gora in se strmo
dviga nad Ledinami in Okrešljem v
Kamniško Savinjskih Alpah. Obisk te
gore je tudi eden izmed pogojev v
slovenski planinski transverzali in ker je
nekaterim članom manjkal le še vzpon
na ta vrh za dokončanje slovenske
planinske transverzale, smo to opravili
v soboto 26. avgusta.
Kar štirinajst se nas je podalo proti
Okrešlju. Dva člana sta bila že vesela,
da sta prišla na Okrešelj in poti nista
nadaljevala, ostali pa smo se podali
naprej proti Savinjskemu sedlu. Na
Okrešlju nas je pričakal Vid Jerič, ki je bil
že šesti dan na poti od Maribora proti
Ankaranu, po celotni trasi slovenske
planinske poti. Najbolj mučna v teh
dneh mu je bila samota, zato je bil zelo
vesel naše družbe in se nam je tako
pridružil na poti na vrh Rinke.
Večina od nas te gore še ni obiskala,
zato je bilo pričakovanje, kako bo
potekala plezarija, še toliko bolj
zanimivo, seveda pa nas je obdajalo
tudi strahospoštovanje do te gore, saj
pot velja za zelo zahtevno. Vreme je bilo
prečudovito, naše razpoloženje pa v
nestrpnem pričakovanju, da pričnemo

Po tem, ko smo pred
štirinajstimi
dnevi
že
organizirali piknik za težke
invalide, smo tokrat na
Kopitnik povabili še vse
ostale člane. Kar nekaj naših članov
je sicer tik pred zdajci odpovedalo
svojo prisotnost, tako da se število
prisotnih članov na pikniku ni
približalo visokim številkam iz
prejšnjih let, a nas je bilo ravno prav,
da smo se imeli lepo.
9. septembra smo se tako z
avtobusom in kombiji odpeljali
proti Kopitniku. Po megli v dolini
smo v hribih presenečeni dočakali
sonce in prijetne temperature. Na
teh dogodkih se vedno razveselimo
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Pot je večji del opremljena z raznimi
varovali, tako z jeklenicami kot s
klini in stopami. Kar polne tri ure
naj bi potrebovali do vrha. Po vzponu
po melišču, oziroma pred začetkom
plezarije smo si nadeli čelade, plezalne
pasove in samovarovalne komplete.
Kljub temu, da nam uporaba varoval
brez samovarovanja ne dela težav,
pa smo se tako opremljeni počutili
bolj varne in tudi bolj sproščene. Zato
tudi ni manjkalo raznih šal in smeha
če je kdo na varovalih izvajal čudne
plezalne gibe da je premagal ovire. Pot
je čudovito speljana med posameznimi
skalnimi gmotami in večkrat so nam
pogledi ušli proti Savinjskemu sedlu,
kasneje proti Ledinam in Češki koči.

razpoloženi. Na vrhu nas je čakal
enkraten pogled na različne vrhove
okoli nas, s katerimi sta nas seznanjala
Cilko in Vojko. Na večini teh vrhov smo
že bili, pa so nam bili s te perspektive
precej neprepoznavni.
Po počitku in obilni malici smo se trije
pohodniki podali še na ostale tri Rinke
potem pa sestopili kot ostali pohodniki
skozi Turški žleb na Okrešelj. Kar
utrujeni smo bili saj pot ni bila lahka,
pa tudi vročina je naredila svoje. Dobre
volje in še vedno polni energije, smeha
in zadovoljstva smo se podali v dolino k
avtomobilom in potem proti domu.

Antonija Zupančič

Na
posameznih
delih je bila pot
res zahtevna in
težavna. Pa nas je
radovednost gnala
iz ene jeklenice na
drugo, na stope
proti vrhu skalne
gmote in zopet
naprej. Vsi smo zelo
uživali v nevsakdanji
plezalni
izkušnji.
Kar dobro kondicijo
smo imeli saj smo
na vrh prišli dobro

PRIJETNO PRESENEČENJE ZA ZLATOPOROČENCA ZUPANČIČ
“Srčno upamo da bo presenečenje
uspelo«, so bile besede ki so jih
ponavljali sorodniki zakoncev Fani in
Slavka Zupančiča. Začetna napetost
in negotovost se je kmalu spremenila
v sproščeno vzdušje, obredu pa so
poseben pozitiven naboj dajale smeh
in solze vseh prisotnih. Zlatoporočenca
sta ponosno stopala do njunih sedežev,
kjer so se jima pridružili sorodniki in
njuni priči, hči Nina in vnuk Žiga. Večno
zaobljubo sta obnovila v Planinskem
domu v Gorah, kjer sta obred opravila
župan Občine Hrastnik Miran Jerič in
matičar Rok Jenko.
Slavku je želja po boljšem življenju
dajala neizmerno moč in voljo, zato se
je kot marljiv in odgovoren fantič pridno

učil in se tako kot njegov oče, izučil
za mizarja, željan znanja in boljšega
življenja pa je uspešno dokončal še
strokovno šolo. Svojo poklicno pot
je pričel in zaokrožil na SGP Hrastnik.
Izpod njegovih mojstrskih rok so nastali
številni objekti širom bivše Jugoslavije,
kot tudi v hrastniški dolini. Številni se
ga spominjamo kot mojstra, ki je v svoji
delavnici ustvaril številne umetnine,
ki krasijo domove Hrastničanov.
Slavko je želel nekaj več in to našel v
glasbi saj aktivno deluje pri Moškemu
pevskemu zboru Svoboda Hrastnik. V
času služenja vojaške roka je iz deroče
Save rešil utapljajočega vojaka. Za to
dejanje je prejel častno medaljo, na kar
je izjemno ponosen.

Fani si je takoj po zaključenem šolanju
poiskala delo in se v SGP Hrastnik
zaposlila kot telefonistka, svojo
poklicno pot pa je uspešno zaokrožila
v Zdravstvenemu domu Hrastnik. S
ponosom se rada spominja kako sta s
Slavkom drvela z motorjem, pa čeprav
ovinkom pred njima večkrat nista bila
kos. Mlada in polna ciljev sta kupila
karte za odhod v Avstralijo, pa vendar
je v življenju polno presenečenj in
kaj kmalu sta izvedela da pričakujeta
prvega otroka. Ladja za Avstralijo je
tako odplula brez njiju, življenjski cilji pa
so se popolnoma spremenili.
Ustvarila sta si prijeten dom, ki je
od nekdaj njuno zavetje, z rojstvom
hčere Simone, Irene in Nine pa so
postali prava družina. Z leti človek
najde čas tudi zase in tudi Fani, danes
njene miselne sposobnosti rada uri z
branjem knjig, posebno sprostitev pa
ji predstavlja pletenje ter skrb za rože
in vrt.
Življenje zlatoporočencev je bilo včasih
tudi težko, vendar sta premagala vse
ovire. S svojo ljubeznijo in vztrajnostjo
pa dokazujeta vsem, da je tudi v
današnjih časih možno živeti in preživeti
skupaj dolgih 50 let. Vsi prisotni smo
nato nazdravili in jima ob tem jubileju
zaželeli še veliko zdravih in srečnih let.

PIKNIK DRUŠTVA INVALIDOV NA KOPITNIKU
Rok Jenko

eden drugega in to je tudi priložnost,
da se malo pogovorimo in
zaplešemo. Vsi so seveda nestrpno
čakali, kaj bodo dobili na krožnikih,
vmes pa so seveda pridno zalivali
suha grla.

TELOVADBA ZA DOJENČKE V MCH
V Mladinskem centru Hrastnik od
oktobra dalje poteka telovadba
za dojenčke. Namenjena je vsem
mamicam in očkom, ki želijo svojim
dojenčkom preko igrive vadbe
pomagati, da bodo bolj spretni in da
bo njihovo gibanje bolj kvalitetno.
Na telovadbi krepijo tudi socialne
kompetence v družbi ostalih

Preko dneva nas je cel čas grelo
sonce, tik pred zaključkom pa nas
je v kočo na Kopitniku pregnal dež.
A nas je bilo ravno prav, da smo
se posedli po klopeh in zapeli za
zaključek dneva.

Mojca Trbovc
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dojenčkov in mamic ter se zabavajo
preko pesmic, plesa, prstnih iger in
različnih tem. Program vodi Nina
V. Pečnik, predavateljica v šoli za
starše ter vodja programov za
dojenčke v Društvu Mali migec.

MCH
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ŽELODKOV FESTIVAL 2017

FERATA LISCA

Popolnoma brezplačne prireditve, ki je
letos v začetku septembra potekala že
šestič, ni treba posebej predstavljati,
saj je prerasla v največji dogodek za
otroke in družine v Zasavju, ki vsako
leto privabi na stotine obiskovalcev
in nastopajočih z vse Slovenije. Kljub
temu, da je letos organizatorjem hotel
malo ponagajati dež, je bilo prizorišče
festivala nabito polno. “Ravno prav ljudi
je”, je pripomnila ena od mamic, ki je s
štiriletnico čakala na poslikavo obraza,
“če bi jih bilo še nekaj več, bi bile vrste
že predolge.”

Ja, tokrat ferata, ki jo je PD Sevnica
zgradilo v počastitev svoje 110 letnice
delovanja.
Zavarovana
plezalna
pot je razdeljena na pet raztežajev
(plezalnih delov varovanih z jeklenico,
nameščenimi klini, stopi) skupne
dolžine 123 m plezalnega dela in 300
m višinske razlike. Njena povprečna
zahtevnost je B/C, zadnji raztežaj
pa D/E. Posebnost te poti je, da je z
vsakega raztežaja možno sestopiti in ga
obhoditi po lažji poti.

“Letos smo za
naše želodke in
njihove starše pripravili kar nekaj
atrakcij. Nastopil
je pop duo BQL in
simpatična fanta
sta
marsikatero
gorečo oboževalko
pripravila do solz,”
je povedala članica
Želodkov Manja Ocepek. “Obiskal nas
je tudi čarovnik Grega, ogledali smo
si dramske, lutkovne in otroške predstave.” Lucija Dornik
jo je dopolnila: “Spet
je bilo poskrbljeno
za adrenalinske navdušence, saj je bila
na prizorišču čisto
prava Mini Planica
ter
gromozanska
plezalna stena. Prava popestritev pa
so bili letos konji
iz Mišinega dola.
Otroke so starši
komaj spravili s
konjskih hrbtov.”
Otroke so zabavali
animatorji, športniki
in glasbeniki. Učili
so se, spoznavali
različne ustvarjalne
tehnike
in
se

prelevili tudi v čisto prave novinarje. Za
novinarsko delavnico portala ZON so
bodoči novinarji preverjali razpoloženje
obiskovalcev na Želodkovem festivalu
in pokukali celo v garderobo BQL.
“Ponosni smo, da se je glas o festivalu
ponesel že daleč izven meja Zasavja in
da se marsikateremu obiskovalcu ni
problem pripeljati iz Ljubljane, Celja,
Krškega, Štajerske, Savinjske doline
...” je dejal predsednik društva Želodki
Jani Medvešek. “Veseli smo tudi, da se
na festivalu predstavijo tudi številna
domača društva in organizacije, ki
dokazujejo, da imamo pri nas bogato
kulturno, športno in ustvarjalno
tradicijo.”
Kljub priljubljenosti in odmevnosti
festivala pa se organizatorji srečujejo
s čedalje večjimi izzivi in celo poskusi
diskreditacije društva. Članica društva
Kristina Čušin Medvešek pojasnjuje:
»Želodkov festival je že od samega
začetka neprofiten projekt, ki nam
ga je vedno uspelo izpeljati s
pomočjo številnih sponzorjev,
občine Hrastnik in s pomočjo
prostovoljcev. Vsako leto obišče
naš Želodkov festival več ljudi,
kar pomeni, da je logistično in
finančno vsako leto organizacija
festivala bolj zahtevna. Projekt
se tako vsako leto širi, število
prostovoljcev pa ostaja enako in je
tako celotna organizacija festivala
za posameznika vedno večji napor
in izziv. Organizatorji pa smo zgolj
peščica prostovoljcev, s službami
in družinami.«

JM
Foto: Gašper Lokošek

22

oktober 2017

HRASTOV LIST ŠT. 21

Že nekaj časa je bila v planu. Odločili
smo se, da malo potreniramo, se
preizkusimo in pripravimo na turo, ki je
pred nami. Odpravimo se 24. avgusta
popoldan. Šest nas je bilo. Trije fantje
in tri dekleta, vsi v zrelih, »najlepših«
letih. Odpeljemo se s tržnice proti Lisci,
vsi dobro razpoloženi, saj že dolgo,
res dolgo (nekateri) nismo plezali.
Pot do Lisce iz Hrastnika ni dolga.
Dobre pol »urce« in smo tam. Nad
vasjo Cerje parkiramo na urejenem
parkirišču pri vodnem zajetju, kjer
je tudi večja informativna tabla. S
parkirišča odkorakamo po asfaltu v
hrib, ki se kmalu konča in nadaljuje
kot makadamska cesta, po nekaj
deset metrih zavijemo levo v gozd (ob

odcepu je večja skala z markacijo ter
večja smerna tabla). Smerokaz nas
usmeri po strmi stezi po gozdu naprej v
hrib vse do plezališča, ko se je pokazala
stena. Navpična, z jeklenico in stopami,
kot navpične lojtre kar naravnost
visoko gor, v živo skalo. Vodnik Vojko,
se je široko nasmejal in pomenljivo
pokimal. Opremimo se: čelada, pas in
samovarovalni komplet. Vse poteka
pod nadzorom vodnika Vojka. Ja, bili
smo kot vojaki v vrsti, eden po eden,
vse se pregleda, vsaka sponka, če je vse
pravilno pripeto in brez napak. Sledijo
še navodila in prikaz pravilne uporabe
opreme in plezanja, kaj se sme in kaj
ne. Razporedimo se in gremo!
Zajamem sapo in se pripnem na
jeklenico. Držim se z rokami in z
nogami odrivam navzgor. Kar gre.
Po navpičnem delu se je malenkost

zravnalo in gremo naprej v užitke
plezanja. Vidi se, da so pot pripravili
alpinisti, saj je vsak raztežaj zelo
zračen, prepaden in z lepim razgledom
po dolini Save. Na nekih delih je tako,
da nimaš kam stopiti: zgoraj jeklenica,
vmes nekaj zraka, spodaj pa nič. Roke
zelo trpijo. Zadnji raztežaj pa je za nas,
ki nismo alpinisti prav ubijalski. Je malo
dolg, nekaj malega jeklenih stop pa še
nazaj visi – v prepad. Moški niso imeli
težav. Ženske pa smo ga obhodile.
Veseli, da nam je uspelo se odpravimo
na težko pričakovano pivo pred Tončkov
dom. Bilo je vroče, čez 30 stopinj in
vroče tudi od plezarije. Ja, skale imajo
svoj čar ki se ga ne da opisati. Ko te
zasvojijo te ne izpustijo več.
Renata Leskovšek
Foto: Stane Babič

POZDRAV BOTRI JESENI
Zadnjo septembrsko soboto je v
Večnamenskem družbenem objektu
Podkraj, v organizaciji Krajevne
skupnosti Steklarna in Občinske zveze
Društev prijateljev mladine Hrastnik,
potekala jesenska otroška delavnica
pod naslovom »Pozdrav botri jeseni«.
Z namenom, da bi otrokom prikazali
pravo jesensko vzdušje, smo v goste
povabili članice Društva kmečkih žena
Hrastnik, s katerimi smo se za nekaj
časa povrnili v staro kmečko izbo. Stari
kolovrat se je pridno vrtel in iz volne
je nastalo predivo, ki so ga uporabljali za predenje toplih nogavic, šalov in
kap. Tudi pletenje je bilo včasih zelo
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priljubljeno
zlasti v dolgih jesenskih
in
zimskih
večerih.
Med najbolj
znana kmečka opravila je
sodilo tudi luščenje fižola in koruze ter
seveda ličkanje koruze. Otroci so zelo
zavzeto sodelovali in prijazne članice
društva vpraševali o prikazanih običajih.
Čas za prikaz kmečkih opravil je kar
prehitro minil in v resničnost sta nas
povrnili članici OZPM Hrastnik, Lilijana

Oplotnik in Špela Ulaga. Pod njunim
vodstvom so otroci izdelovali pisane
lepljenke iz koruznih zrn in drugih
semen z nalepljenimi, barvali razne
jesenske pridelke in okrasne bučke
in izdelovali živali iz kostanja. Seveda
je vsak otrok zbiral svoje izdelke in jih
ponosno odnesel domov.
Adi Zaletel
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Mladinski center Hrastnik že zadnjih
nekaj let oživlja poletno dogajanje
v Hrastniku z nizom prireditev za
otroke in mlade, ki potekajo pod
skupnim imenom “Mesto živi poletni dnevi mladih”. Letos so mladi
tako za vse občanke in občane znova
pripravili pestro paleto športnega in
kulturnega dogajanja.
Poleg funkcionalne vadbe v športnem
parku in športnega plezanja na
plezališču Pod škalo, je bila letošnja
športna novost »Daybreak party« zabavna vadba zgodaj zjutraj, s katero
vstopimo v dan sveži in polni energije.
Med kulturnimi poslasticami pa so bili
na sporedu koncert skupine Oušntrajb,
nastop izvrstne vioolinistke Maše
golob v kombinaciji z ognjenim šovom,
promocijski koncert Slovenske note in
pa medkulturni večer z EVS prostovoljci
ter odlično obiskanim stand-up
nastopom s Perico Jerkovičem in gosti
pred spomenikom v središču mesta.

NOVICE
»MESTO ŽIVI - POLETNI DNEVI MLADIH«
Poletni dnevi potekajo cel teden ob
koncu avgusta in so predfestivalsko
dogajanje pred največjim študentskim
festivalom v regiji - festivalom Štour.
Letos so organizatorji oba dogodka
povezali še s plesno delavnico salse in
zabavo s kubanskim DJ-jem Harwaryem. »Glavni namen,« je povedal direktor

ne smemo pozabiti na naša hrastniška
mojstra, Primoža Meterca (DJ Duke)
in Stanka Abrama (DJ Stanny Abram),
vsako leto več kot odlično zadovoljita
mlade obiskovalce festivala,« je povedal
Peklar. V sobotni noči pa nas niso
pustile ravnodušne Ines Erbus, Lana
Jurčević in kraljica balkanske scene,
Neda Ukraden.

Mladinskega centra Jani Medvešek,« je
predvsem obuditi poletno dogajanje
v mestu in dokazati, da smo mladi
eni ključnih nosilcev vsesplošnega
dogajanja v lokalni skupnosti.«

MCH

leto zapovrstjo, zadišale tradicionalne
knapovske jedi v moderni različici.
Obiskovalce so pritegnili s knapovskim
soncem, granadirmaršem in ričoto, ki
so bili pripravljeni po receptih zasavskih
kuharskih mojstrov.

Večerno
glasbeno
dogajanje
je
zaznamoval petkov večer, ki je bil
namenjen
ljubiteljem
elektronske
glasbe. »Skozi plesno obarvano noč
so nas vodili znani DJ-ji Slovenije.
Kot piko na i pa sta dodala hrvaškoslovenski DJ duo Vanillaz. Seveda pa

Festival, ki je v celoti organiziran
na prostovoljni ravni hrastniških
študentov, se poslavlja. »Letošnji, že
dvanajsti zapovrstjo, je tudi zadnji,«
pravi Jernej Peklar in dodaja: »Čisto nič
vam še ne izdamo za naprej, vendar
pa obljubimo, da gremo z organizacijo
festivala na svetovni nivo. Spodbujamo
pa vse mlade in tiste, željne po
doseganju višjih ciljev, da se nam
pridružijo, saj so nove ideje in obrazi, v
Klubu študentska organizacija Hrastnik
vedno dobrodošli.«.

Nina Pečnik

ZADNJI FESTIVAL ŠTUOR
Festival Štuor se poslavlja
po dvanajstih letih
Pozno poletno dogajanje, ki se v zadnjih
avgustovskih dneh prične z mladinskim
festivalom Mesto Živi, je tradicionalno
tudi letos, zaključil dvodnevni študentski
Festival Štuor. Festival, ki ga organizira
Klub Študentska organizacija Hrastnik v
sodelovanju z Mladinskim centrom, je
privabil okrog tri tisoč obiskovalcev.
Festival
nedvomno
zavzema
pomembno mesto v hrastniški turistični
ponudbi. Letošnji program festivala
je je bil zasnovan s ciljem zadovoljiti
vsem starostnim skupinam. Cilj je
bil vsekakor dosežen z organizacijo
številnih športnih, predstavitvenih in
zabavnih aktivnosti, Knapovsko kuhno
in večernimi dogajanji festivala, ki sta ga
tokrat zaznamovala petkov mladinski
elektronski večer ter sobotna noč v
balkanskih ritmih.
Poudarek festivala je na športnih ak-
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tivnostih in
športnem
udejstvovanju otrok
in
mladih.
Otroci so se
pomerili na
nogometnem turnirju selekcij U11 v organizaciji
Nogometnega kluba Hrastnik in v športnih aktivnostih z Juretom Jazbecem v organizaciji Društvo Šport Vital. »Največje
zanimanje je zagotovo pritegnila ulična
vadba, ki med mladimi postaja vsako
leto bolj popularna,» je povedal Jernej
Peklar, predsednik društva ŠOHT. V
ulični vadbi so se pomerili mladi, ki je
potekala v športnem parku, za katerega so poskrbeli fantje The Bar Squad.
V Štircu pa je potekalo tekmovanje v
odbojki na mivki, za katero so poskrbeli
člani Kluba B, trboveljskega kluba študentov.

»K sodelovanju pa smo povabili še
druge organizacije in posameznike, ki
so se z veseljem odzvale in pomagale
narediti festival še bolj pester:
Slovenska vojska, Gasilsko društvo
Hrastnik, Nogometni klub Hrastnik,
Društvo Šport Vital, vrtnarstvo Napret,«
je nadaljeval Peklar.
Knapovska kuhna je tudi letos privabila
znane kuharske mojstre. Hrastniški
kuharski mojstri – Iztok Gumzej, Branko
Podmenik in Mitja Pajkiher so poskrbeli,
da festival sledi naraščajočim trendom
odprte kuhinje, s tem, da že drugo
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Branka Jovičić je 8. septembra
pripravila praznovanje ob svoji
10. obletnici dela oskrbnice v
Planinskem domu Gore. Naslov
smo povzeli iz objave sestavka
na siol.net, ko so se novinarji
ob izbiri naj koče leta pogovarjali z
nekaterimi oskrbniki. Tudi z Branko. Na
igrišču v bližini doma je najprej igrala
steklarska godba, sledile so številne
čestitke ob obletnici – od posameznikov

26. septembra so gasilci PGD Hrastnik
gostili člane poveljstva Gasilske
zveze Slovenije (GZS in generalnega
direktorja Uprave za zaščito in
reševanje RS Darka Buta. Člani
poveljstva GZS iz vse Slovenije so si
najprej ogledali predstavitev podjetja
Bonpet. Predstavnika podjetja sta
praktično predstavila delovanje gasilne
ampule Bonpet in preko prezentacije
predstavila
celoten
asortima

NOVICE
BRANKA JOVIČIĆ, OSKRBNICA V GORAH,
ENERGETSKI VRELEC BREZ KONKURENCE
in društev.
Branka je v svojem govoru nazorno in
duhovito povzela življenje v teh desetih
letih. Začetek ni bil rožnat, se spominja.
Oprema je bila dotrajana, obiska
malo. Ves čas so pomagali člani
PD Dol in župan Občine Hrastnik.
Pa se je obrnilo. Od 60 kosil so
kmalu postregli s 120 do 160
kosili na dan ob koncu tedna.
Zaslužni so obiskovalci, ki so
ekipi v Gorah zaupali in prihajali
k njim, je prepričana. Leta 2015
so izdali na primer 3850 računov,
naslednje leto 1000 več, zdaj
že povprečno 600 računov na
mesec. Število prenočišč se je
dvignilo za 50 %. Gostje prihajajo
od povsod. Gostili so že Estonce,
Ruse, Izraelce, Turke, Grke, ... in
seveda sosednje države. “V teh
letih smo povsem obnovili hišo.
Zamenjali smo vse - od oken do
vrat, streho, ploščice, postelje,
kurilno olje z drvmi, postavili

smo čistilno napravo, uredili okolico.
Čaka nas samo še prenova kopalnic.”
Zaposlene ima štiri ljudi, večkrat pa
priskočijo na pomoč upokojenci in
študentje.
Ker je bilo vreme bolj kislo, je mnoge
obiskovalce zadržalo doma. Pa je
vzdržalo in prisotni so se kmalu vrteli
v ritmu dalmatinskega pevca Dilaileja,
kot ga kličejo in kasneje v taktih rock
skupine Ko-pije s Ptuja. Obiskovalci so
bili navdušeni nad golažem, ki ga je
skuhal domačin Matevž Vičič in je bil
Brankino darilo za obiskovalce. Otroci
pa so se spuščali po napihljivem gradu,
tako da jim ni bilo dolgčas. Naslednji
dan ga je sponzorirala Želodkom na
Dolu, ki so pripravili svoj veliki festival.
Frizure pa je otrokom urejala Jerneja
Lavriha, bodoča frizerka. »Se vidimo
čez deset let,« so se poslavljali prijatelji
Gor in Branke Jovičić v poznih urah
praznovanja. Je vedela, da jo le dražijo.
Fanči Moljk

SEJA POVELJSTVA GZS V HRASTNIKU
proizvodov podjetja.
Nato je župan Miran Jerič predstavil
občino, poudaril pomen gasilstva tako
v lokalni skupnosti kot na splošno na
nivoju države. Predstavil je investicije
Občine Hrastnik v zadnjem obdobju v
gasilstvo na nivoju občine in regije.

Poveljnik GZ Hrastnik Slavko Draksler je
v nadaljevanju predstavil organiziranost
gasilstva v Gasilski zvezi Hrastnik,
nato pa je regijski gasilski poveljnik
Aleksander Draksler predstavil še
organiziranost gasilstva v zasavski regiji.
Sledila je 32. seja poveljstva GZS na
kateri so bile glavne točke: Potrditev
nove tipizacije gasilskih vozil,Potrditev
programa »Izobraževanja za leto
2018«, Potrditev razpisa gasilskih
tekmovanj za leto 2018, Potrditev
usmeritev meseca požarne varnosti in
Kratke informacije o aktualnih požarih:
Kemis, Ekoplast, Ekosistemi ter požara
pri Divači in Komnu.
Aleksander Draksler
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ZLATOPOROČENCA PREMEC STA
PRAZNOVALA ZLATO POROKO
Na Dolu pri Hrastniku sta na sončno
soboto, 23. septembra, zaobljubo po
petdesetih letih skupnega življenja
obnovila zlatoporočenca Jože in Ana
Premec. Še bolj ponosna kot pred
petdesetimi leti sta stopala do njunih
sedežev v Restavraciji Milena, kjer so
se jima pridružili sorodniki in njuni
priči sin Marko in hči Petra. Župan
občine Hrastnik Miran Jerič je v svojem
nagovoru med drugim povedal: “Vidva
sta v življenju dajala mnogo, zato se
lahko s ponosom ozreta na svojo
življenjsko pot«.

bil tudi na občinski ravni. Svojo
poklicno pot je uspešno zaokrožil
na Občini Hrastnik, kjer je skrbel
za delovanje krajevnih skupnosti.
Jože je večji del svojega življenja
posvetil športnemu novinarstvu,
s katerim se kot aktivni član
društva športnih novinarjev
ukvarja še danes. Za njegov
prispevek k razvoju Hrastnika se mu
je Občina Hrastnik skromno zahvalila
s podelitvijo posebnega priznanja za
delo in uspehe na telesno - kulturnem
področju.

Jožetu je misel po boljšem življenju
dajala neizmerno moč in voljo. Bil je
marljiv in odgovoren fantič, zato se
je izučil za strugarja, želja po znanju
in navdušenje nad športom pa sta
ga gnala, da je pridobil diplomo
organizatorja športne rekreacije. Svojo
prvo zaposlitev je našel v Steklarni
Hrastnik, kjer je ob svojem rednem
delu vseskozi skrbel za razvoj športne
rekreacije, pa ne le v tovarni, dejaven je

Ana je po končani osnovni šoli s
šolanjem nadaljevala na Trgovski šoli
Brežice, z delom pa pričela v Steklarni
Hrastnik, kjer je z zavzetim delom
napredovala od delavke v proizvodnji
pa vse do delovodje evidenc v skladišču
gotovih izdelkov. Pred petdesetimi leti
sta bila z Jožetom na istem križišču
življenja in sta se našla. Svojega
trenutka nista zamudila in stopila sta
na skupno pot. Z rojstvom Petre in

Marka so postali tudi prava družina.
Nesebično jima je posvečala svoj prosti
čas ter se trudila, da bi njuna življenjska
pot vodila v srečno otroštvo. Nikoli ji ni
bilo težko, saj ji je vera v družino vedno
znova vlivala dodatno moč in pozitivno
energijo. Danes proste trenutke
rada izkoristi za reševanje križank,
ter kvačkanje in pletenje, kolikor ji to
dopušča zdravje.
Zlatoporočenca sta se tako drug
drugemu zahvalila za skupna leta,
si ponovno izpovedala ljubezen in
obljubila, da bosta šestdeseto obletnico
prav gotovo zopet praznovala.
Rok Jenko

ZDRAVILNI UČINKI MEDU
22. septembra smo v Društvu invalidov
Hrastnik organizirali predavanje o
zdravilnih učinkih medu. Zvone Štaut
nam je na sedežu društva predstavil
med in ostale izdelke, ki jih pridelajo
čebele. Med in čebelje pridelke ljudje
uporabljamo že od nekdaj. Tisočletja
je bil edino sladilo, kasneje pa so v
njem odkrili še veliko snovi, koristnih za
človeka.
Na predavanju smo izvedeli, da čebele
poleg nam najbolj poznanega medu
pridelajo še kar nekaj produktov, ki nam
lahko koristijo. Tako je priporočljivo
uživanje cvetnega prahu za krepitev
imunskega sistema, dvig energije, proti
težavam s kožo … Ena čebela mora za
eno čajno žličko cvetnega prahu delati
kar mesec dni, po osem ur na dan.
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Matični mleček
je
izloček
mladih
čebel
delavk. Čebele
dojilje z njim
krmijo
mlade
čebelje ličinke,
matico pa vse
njeno življenje.
Tudi
matični
mleček pomaga
imunskemu sistemu, koristen pa je tudi
pri zdravljenju alergij, astme, prebavnih
težav … Propolis je naravni antibiotik
čebel. Najbrž je poleg medu to produkt
čebel, ki ga najbolj poznamo. Znano
je, da zavira razvoj bakterij, pospešuje
celjenje ran in pomaga pri zdravljenju
vnetij. Čebelji vosek je gradnik

čebeljega satja. Pomešan z medom se
lahko uporablja pri vnetjih ustne votline
ali obolelega požiralnika in želodca.
Štaut nam je razložil tudi prednosti
zdravljenja s čebeljim strupom in način
pridobivanja le-tega.

Mojca Trbovc
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‘’LAHKO SMO SREČNI, DA ŽIVIMO IN
DELAMO V OKOLJU, KJER SMO.’’

Viva Majiwa:
Medicinska odprava
Kenija 2018

Lara Žekar, Dolanka, se med
aprilom in junijem 2018, skupaj še
s tremi kolegi s fakultete, odpravlja
na medicinsko odpravo v Kenijo,
natančneje v Majiwo, ki leži v
jugozahodnem delu Kenije, ob
Viktorijinem jezeru, ki je približno
100 km oddaljena od prvega večjega
mesta.

Lara, ki bo takrat že mlada
zdravnica, zase pravi, da je
čistokrvna Zasavka, ki ji medicina v
tem trenutku predstavlja (naj)večji
del življenja. Prosti čas preživlja v
naravi in se ukvarja s športom. Če
se ne bi odločila za medicino, bi bila
veterinarka.

Lara, zakaj si se odločila za študij
medicine?
Moja zgodba o odločitvi za študij
medicine ni klasična zgodba o tem,
da sem ‘rojena za to delo’, saj bom
prva zdravnica v družini. Do zadnjega
trenutka nisem vedela, kaj želim
študirati. Zanimali so me biologija,
delovanje telesa in pomoč sočloveka,
odločitev pa je prišla spontano. Z leti
sta mi medicina in delo z ljudmi prirasla
k srcu, zato verjamem, da je bila moja
odločitev več kot pravilna.

omogočiš, boljše, daljše življenje, ki bi
ga sicer zaznamovala bolezen. Pomoč
je namreč potreba v številnih vaseh
Afrike.

Katero področje medicine te najbolj
zanima in kam se želiš usmeriti v
prihodnosti?
Zanimajo me akutne težave, poškodbe
in bolezni, pri katerih lahko osebi
hitro in zanesljivo olajšaš tegobe in
je rezultat tvojega dela hitro viden.
Vedno me je privlačilo dinamično,
energično, nemonotono delo. Tako se
mi zdi logična odločitev za prihodnost
urgentna medicina.
Zakaj si se ti oz. celotna skupina
odločili za odpravo v Kenijo? Dol oz.
Slovenija je resnično daleč od Kenije.
Če bi mi pred šestimi leti nekdo rekel,
da bomo praktično samostojno oz. s
pomočjo Sekcije za tropsko medicino
pripravljali humanitarno medicinsko
odpravo v Afriko, mu ne bi verjela. V
5. letniku pa sem izbrala predmet iz
tropske medicine, kjer ti predstavijo
delo v Afriki in s tropskimi boleznimi
na tako zanimiv in privlačen način, da
enostavno hočeš poskusiti. Odločitev
ni povezana samo z radovednostjo in
željo po nečem tako divjem, vendar
tudi s tem, da lahko kot mladi zdravnik,
in precej hitro v svoji karieri, nekomu
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Člani odprave sami zbirajo sanitetni
material in finančna sredstva, s
katerimi kupijo zdravila in ostale
dobrine, s katerimi lahko pomagajo
domačinom v Keniji. Bodoči mladi
zdravniki, ki bodo kmalu skrbeli za
naše zdravje, pa si sami krijejo tudi
stroške poti in bivanja.

Kako bi opisala vašo ekipo?
Člani naše ekipe se med seboj odlično
dopolnjujemo, tako po interesih
in znanju, kot tudi po osebnostnih
lastnostih. To pomeni, da bomo skupaj
rešili prav vsako zagato in zanko, ki nam
jo bo ‘zakuhala’ Kenija.
Na vaši facebook strani Viva Majiwa:
medicinska odprava Kenija, sem
zasledila, da ste zelo aktivni pri
pripravi na odpravo. Udeležujete se
številnih dogodkov, verjetno pa se
pripravljate tudi izven oči javnosti.
Priprave potekajo na 3 frontah –
nabiranje
finančnih
prispevkov,
nabiranje materialnih dobrin (preveze,
razkužila, rokavice, ipd.) ter strokovno
izpopolnjevanje. Do sedaj ste nas lahko
srečali na Prešernovem trgu, na celjski
tržnici, v Tivoliju smo imeli dobrodelno
jogo, udeležili pa smo se tudi kongresa
Tropske medicine, 10. obletnice
Planinskega doma Gore, festivala
zasavske kulinarike Funšterc ter
Sovretovega pohoda. V planu imamo
stojnice na medicinskih kongresih in
predavanjih, ob 1. decembru pa na
Prešernovem trgu.
26. 10. 2017 organizirmo tudi
dobrodelni koncert v Menzi na
Metelkovi, kjer bo z nas igrala zasedba
Prismojenih profesorjev bluesa.
Poleg intenzivnega zbiranja donacij in
materiala nas čaka tudi krepitev znanja
in sposobnosti na različnih medicinskih
področjih. Posvečali se bomo pediatriji,
družinski medicini, urgentni medicini,

Bodoča mlada zdravnica z Dola
pri Hrastniku, ki bo v Keniji
skrbela za zlomljene kosti,
rane, druge poškodbe in razna
urgentna stanja.
ginekologiji in septiki (mali operacijski
posegii). Za svoje zdravje moramo
poskrbeti s cepljenji, zdravili proti
malariji ipd. Izrednega pomena je tudi
komunikacija med nami in prejšnjimi
odpravami, tako z vidika kulturnega
šoka, kot tudi same organizacije – kje
so pasti in na kaj moramo biti pozorni.
Vedno nas sprejmejo z odprtimi
rokami, saj jim že več let omogočamo
(vsaj približno) kontinuirano oskrbo, saj
tam ni drugega zdravniškega osebja.
Lahko
bolj
podrobno
opišeš
razmere, v katere se podajate?
Majiwa je vasica, kjer se ljudje večinoma
ukvarjajo s poljedelstvom in živijo
izjemno skromno življenje. Odprave
ponavadi živijo v mali hišici, brez tekoče
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vode in stranišča, ki nam jo oddaja
starejši par v zameno za minimalno
plačilo.
Za delo imamo na voljo nekaj ambulant
v dotrajani »bolnišnici« – večino opreme
so prinesele prejšnje odprave, vsaka
nadaljnja pa zbirko pridno nadaljuje.
Namesto luči nam bo služilo sonce,
namesto vode pa razkužila. Čeprav
je standard precej nižji kot pri nas,
se z malo iznajdljivosti lahko naredi
ogromno.
Zdravstvo je v Keniji sicer splošno
dobro razvito (predvsem Nairobi in
večja mesta), problem pa predstavlja
razdrobljenost prebivalstva, slaba skrb
za socialno šibke in nezadostna skrb
za prebivalstvo, predvsem ruralnih
predelov Kenije.
Kljub splošnemu
svetovnemu
napredku
medicine
ljudje tam še vedno umirajo zaradi
nalezljivih bolezni, tuberkoloze, ki je
pri nas praktično izkoreninjena, in
podhranjenosti. Umirajo tudi matere
ob rojstvu, saj nimajo fizičnega dostopa
do osnovnega zdravstva, niti denarne
podpore, da bi lahko obiskale zdravnika
v večjem mestu.
Tako za ruralna podorčja velikokrat skrbi
Evropa, ki z izobraževanjem populacije
veliko pripomore k izboljšanju stanja.
Kakšen je cilj vaše odprave?
Cilj in namen odprave je pomagati
tistim, ki pridejo po pomoč. Pomagamo
jim, če se za to čutimo sposobne,
če lahko pomagamo in če je to v
najboljšem interesu pacienta. V času
odprave bomo tam edini zdravniki.
Predstavljamo prvo bojno linijo za
poškodbe, okužbe, porodničarstvo,
kronične bolezni, otroške bolezni in
ostale medicinske probleme. Če se
nam zdi, da smo težavo sposobni
(z znanjem in seveda opremo, ki ju
imamo na razpolago) rešiti – odlično!
Če nam ne uspe, lahko z zbranim
denarjem nekomu, ki mu sicer sami
ne moremo pomagati, omogočimo
prevoz do prvega večjega mesta in
pregled v bolnišnici.
V Majiwi je že nekaj časa s pomočjo
naših odprav vzpostavljen program
čiščenja kroničnih ran (ki se zaradi
podnebja in slabe ozaveščenosti celijo
zelo počasi), »nutricionistični« program
za podhranjene otroke in starejše,
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vzpostavljajo se tudi izobraževanja
o
spolno
prenosljivih
boleznih,
preprečevanju okužb in podobno.

vanja pogosteje pojavljajo tudi pri nas.
Za nas mlade zdravnike to predstavlja
pomemben vir informacij in znanja.

Zakaj je pomembno, da se mladi
zdravniki odpravite
v takšne države,
kot je Kenija? Kaj
pridobite in kako
to znanje uporabite tukaj.
Zdi se mi, da je pot
v takšne države
pomembna, ne le
zaradi najbolj očitnega – želje po pomoči
ljudem, ki bi sicer
V času odprave bodo Lara, Neli, Klara in Jure edini
ostali brez zdravja, v
zdravniki v Majiwi. Izpolnjevali bodo splošno vodilo
najhujšem primeru
vseh humanitarnih medicinskih odprav – pomagati
tudi življenja, temsočloveku v tujih deželah s slabšo zdravstveno
več tudi zaradi peroskrbo.
spektive, ki ti jo takšna misija da. Ponudi
ti tako intelektualno kot osebno širino. Kako lahko vsak od nas pripomore k
Začneš razumeti, da smo pravzaprav vaši odpravi?
lahko zelo srečni, da živimo in delamo Zbiramo denarne prispevke in sanitetni
v okolju, kjer smo. Poleg tega se nauči- material (tudi stare prve pomoči ali
mo priznati samemu sebi, da nečesa ne očala z dioptrijo). Veseli smo pravzaprav
zmoremo in siljenje z glavo skozi zid ne česarkoli, kar lahko uporabimo na
bo pomagalo ne tebi, ne pacientu. Vse stojnicah za prostovoljni prispevek.
to se pomembne zdravniške vrline, saj Naj se na tem mestu zahvalim tudi
tudi pri nas pacientom večkrat ne znaš/ Občini Hrastnik za njihov denarni
moreš pomagati in ga dodatni posegi/ prispevek!
hospitalizacije zgolj bremenijo. Hkrati
se učimo hitrega odločanja in medseLucija Štaut
bojnega sodelovanja. V živo se spoznamo z boleznimi, predvsem tropskimi,
ki se sedaj zaradi globalnega povezo-

Odpravo lahko podprete s finančnimi sredstvi ali sanitetnim materialom, saj
morajo sami poskrbeti za vsa zdravila in drug material, ki ga bodo pri svojem
delu potrebovali, skupaj bo zneslo za okoli 10.000 evrov skupnih stroškov.
Kontaktirate jih lahko prek e-pošte (kenija2018@gmail.com), prek Facebooka
(www.facebook.com/VivaMajiwa) ali prek že prej omenjene spletne strani
(www.kenija2018.wordpress.com). Prispevke lahko nakažete tudi direktno
na račun:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
TRR: 01100-6030708380 pri UJP Ljubljana
Sklic: 250563-16
NAMEN: Donacija
KODA NAMENA: CHAR
Kontakt za Zasavje: lara.zekar@gmail.com/ 041 877 185
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Mladinski center Hrastnik je vpisal
Hrastnik na zemljevid, kjer lahko iščemo
»geocaching« zaklade. Mednarodna
prostovljca Justina in Guus, ki delujeta v
mladinskem centru v okviru programa
»Bodi aktiven, bodi zdrav«, sta na
območju občine Hrastnik skrila tri
zaklade. S tem projektom skuša
Mladinski center Hrastnik spodbuditi
telesno aktivnost občanov ob zanimivi
igri ter hkrati tudi promovirati občino
Hrastnik z izpostavljanjem nekaterih
zanimivih točk.
In kaj sploh je geocaching ali po
slovensko geolov? To je moderna
oblika iskanja v naravi skritih zakladov z
uporabo GPS sprejemnikov. Razširjena

GEOLOV TUDI V HRASTNIKU

je po celem
svetu
in
jo
lahko
razumemo
kot pustolovsko igro, zabavo ali
šport. Njeno bistvo je, da nekdo skrije
»zaklad«, neko škatlo z določeno
vsebino, na internetu objavi koordinate
njene lokacije, drugi pa gredo na lov za
njim. Ko se zaklad najde, se je potrebno
vpisati v njegov dnevnik, ki je priložen
v škatli. Najditelj svojo najdbo vpiše
na spletno stran, kjer je tudi dobil
informacije in koordinate o zakladu.

osnovno pravilo pri menjavi, če nekaj
vzameš iz škatle, moraš nekaj v njej
tudi pustiti. Menjava predmetov naj
bi bila enakovredna. Igra je primerna
za vsakogar, ki ima pustolovski duh
in željo po raziskovanju neznanega.
Najbolj razširjena spletna stran iskalcev
zakladov je www.geocaching.com, kjer
najdete tudi koordinate hrastniških
skritih zakladov.

V škatli se poleg dnevnika in pisala
nahajajo tudi različni predmeti,
namenjeni za menjavo. Obstaja

MCH

ČLANI OBČINSKEGA ZDRUŽENJA ZA VREDNOTE
NOB HRASTNIK OBISKALI »PARK MIRU«

Skladno z letnim
p r o g r a m o m
aktivnosti je zadnji
septembrski
dan
Občinsko združenje
za vrednote NOB
Hrastnik organiziralo in izvedlo
ekskurzijo v »Park miru«, ki zajema Kras
in Brkine in se razteza od Trstelja do
Doberdobskega jezera.

V lepem sončnem vremenu nas je pot
najprej popeljala v naselje Lokev na
Krasu, kjer smo si ogledali pršutarno
in se seznanili s postopki izdelave in
zorenja kraškega pršuta. Po ogledu
pršutarne
smo
pot
nadaljevali
mimo Lipice in z avtobusa opazovali
posamezna krdela konj lipicancev na
paši.

Živopisne barve trte in ruja so nas
spremljale ves čas vožnje skozi kraška
naselja, kar je še povečalo prijetno
vzdušje med člani, kajti večina je prvič
obiskala ta lepi košček naše domovine.
Na vrhu Cerja, kjer stoji Pomnik
braniteljem Slovenske zemlje, nas je
pričakala in prijetno ohladila rahla
burja, ki je omogočila čisti pogled vse
tja do Jadrana, Alp in Dolomitov. Vodič
Turističnega društva Miren nas je
obširno seznanil z različnimi obdobji
slovenske zgodovine. Popeljal nas je v
čas prve svetovne vojne s poudarkom
na soško fronto,
potem pa smo se
sprehodili po vseh
sedmih etažah do
razgledne ploščadi,
ki simbolizira pogled
v prihodnost.
Pred
odhodom
iz Cerja smo se
še enkrat ozrli po
čudoviti
okolici,
pogled
pa
nam
je obstal na naši
zadnji točki obiska
–
Sabotinu,
na
katerem še vedno
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obstaja napis »TITO«.
Po prihodu na Sabotin nas je pozdravil
najemnik Okrepčevalnice (nekdanja
karavla JLA) Bogdan Potokar. Pod
njegovim vodstvom nam je prijazno
osebje najprej postreglo z okusno joto
z rebrci, pivom in domačo kapljico.
Nato pa smo prisluhnili g. Bogdanu
in njegovi pripovedi o zgodovinskih
dogodkih, ki so se odvijali na Sabotinu.
Po predstaviti in opisu Sabotina smo si v
prostorih Okrepčevalnice ogledali mini
muzej z raznimi eksponati. Odpeljal nas
je tudi na razgledno točko, od koder so
vidni jarki in kaverne, ki pričajo o burnih
dogodkih izpred sto let, ko je tu divjala
1. svetovna vojna.
Polni vtisov in spoznanj o bojih na soški
fronti smo ob vrnitvi domov razmišljali
o pripadnikih številnih narodov, ki so
se bojevali na tem območju in pustili
svoja mlada življenja. Svetovno politiko
niso izučile žrtve 1. svetovne vojne,
saj je le po dvajsetih letih fašizem in
nacizem popeljal svet v največjo morijo
človeštva, v kateri je tudi slovenski
narod plačal velik krvni davek.

Martin Mlinar
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Darko Jorgić in Jože Urh sta spisala zgodovino

TAKO NEVERJETEN, DA SE JE ČUDIL
ŠE NAJBOLJŠI V ZGODOVINI
V Hrastniku in okoliških koncih tega
revirskega mesta že dolgo vemo,
da imamo v Darku Jorgiću dragulj,
kakršnega slovenski namizni tenis še ni
imel. Sedaj to ve celotna Slovenija … Kaj
Slovenija, to je spoznala vsa Evropa.
Nekako sočasno s pravljico, ki so jo v
Istanbulu pisali slovenski košarkarji,
so malo v njihovi senci svojo spisali
tudi slovenski namiznoteniški igralci.
Z ekipnega evropskega prvenstva v
Luksemburgu so v domovino prinesli
bronasta odličja, ki so v veliki, če ne kar
največji meri, delo dveh Hrastničanov:
selektorja Jožeta Urha in 19-letnega
Jorgića. Če je slednjega na vsa usta hvalil
najboljši slovenski igralec pingponga
vseh časov Bojan Tokić, ob Deniju
Kožulu in Janu Žibratu pomemben del
te bronaste štiriperesne deteljice, bo
že držalo, da je bil mladi Hrastničan
ključen mož velikega uspeha.
»Darko Jorgić je bil neverjeten, dobil je
vse tri odločilne dvoboje, kar za tako
mladega igralca, ki je komaj prišel iz
mladinske konkurence, neverjetno,«
se je Tokić dotaknil Jorgićevih zmag
nad Slovakom Lubomirjem Pištejem,
Avstrijcem
Robertom
Gardosom
ter Švedom Perom Gerellom, ko je
postalo jasno, da bodo Slovenci stali na
zmagovalnem odru. A to še ni bilo vse.
Vrhunec prvenstva in tudi dosedanjega
dela kariere je Jorgić šele pripravljal.
V polfinalu z Nemci je namreč
premagal dvakratnega evropskega
prvaka, zmagovalca evropskih iger,
nosilca bronastega odličja z olimpijskih
iger, trenutno najbolje uvrščenega
igralca evropskega namiznega tenisa
in četrtega igralca sveta Dimitrija
Ovčarova. Bila je to zmaga, ki zlepa ne
bo šla v pozabo. »Res je, premagati
četrtega igralca na svetu ni majhna
stvar. Z Nemci smo se borili do konca
in jih edini namučili. Po tekmi smo
bili vseeno malce razočarani, a Timo
Boll je bil v zadnjem dvoboju zame le
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premočan. Ovčarov je bil res malce
nervozen, ker je igral z mlajšim od sebe.
Ko sem dobil prvi niz, je začel slabše
vračati žogice in delati več napak. To
tekmo sem res odigral vrhunsko, pred
polno dvorano, v kateri so vsi navijali za
Nemce,« je črto po porazu z 2:3 svoje
ekipe potegnil Jorgić.
A glede na pred prvenstvom postavljene
cilje – uvrstitev med devetim in
šestnajstim mestom – polfinalni poraz
z Nemčijo v slovensko ekipo ni vnesel
slabe volje. Urhovi izbranci na čelu z
Jorgićem so pač prekosili sami sebe.
»Na začetku res nihče ni pričakoval
takšnega rezultata. Prišli smo v skupino
smrti z zadnjima dvema evropskima
prvakoma Avstrijo in Portugalsko. Vse
se je obrnilo v dvoboju s Slovaki, ko
sta po zaostanku z 0:2 najprej zmagala
Jan in Bojan, ki je odlično opravil svojo
vlogo mentorja. Nato sem sam dobil
še epsko tekmo proti Pišteju, v kateri
sem rešil šest zaključnih žogic. Potem
se je naprej začelo vse lepo odvijati. Po
zmagi nad Avstrijci bi bili verjetno kar
razočarani, če bi v četrtfinalu izgubili s
Švedi, ki so malce zgrešili s postavo. Z

borbo in željo, da pokažemo, kdo smo
in od kod, nam je nazadnje vendarle
uspelo,« je poudaril hrastniški junak, za
katerega pravijo, da je samo nebo meja.
V svoji karieri navsezadnje pogleduje
samo naprej. Ko mu je Hrastnik postal
»premajhen« se je šel razvijati v osrednji
slovenski namiznoteniškem center na
Otočcu, kjer ima glavno besedo ravno
Urh. Ker se razvija tako dobro, dovolj
dobrih sparing partnerjev zanj več ni niti
tam, zato se za sedem do deset dni na
mesec vozi na treninge v Saarbrücken
k Bojanu Tokiću. No, v Nemčijo Darko
ne hodi samo trenirati, temveč tudi na
tekme, saj pri Bad Königshofnu nabira
izkušnje v prvi nemški ligi. V evropski
meki namiznega tenisa …
Boter
Jorgićevega
meteorskega
vzpona, kakor tudi slovenske senzacije
v Luksemburgu je kdo drug kot Jože
Urh, zato naj bo zadnja njegova. »V
namiznem tenisu ne moreš delati
na silo. Veseli me to, da smo naredili
presežke. Boljši smo bili kot kadarkoli,
zrasli smo na tem EP in tudi zame je
to pokazatelj, da se lahko merimo z
vsemi najboljšimi. To je to, kar me kot
selektorja res veseli,« je z bronom v
žepu zaključil Urh.

Gregor Lisec
Foto: Zon.si

Za našega namiznoteniškega junaka in člane njegove ekipe so pripravili
sprejem tudi na Občini Hrastnik.
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Peter Kauzer, hrastniški kajakaški šampion

VSAKO LETO ZNOVA SE MORA KDO
UGRIZNITI V JEZIK
Ne, Peter Kauzer še ni rekel zadnje. Tako
kot je ni po nočni mori na olimpijskih
igrah v Londonu leta 2012, je ni po
lanski olimpijski pravljici v Riu de Janeiru.
Marsikdo bi pri 34 letih rekel, »hvala
lepa, se bom poslovil na vrhuncu,« toda
ne priljubljeni Kapsl. Najboljši hrastniški
športnik je še vedno lačen uspehov in
tako so mu morali navijači pripraviti
sprejem v hrastniškem Brodarskem
društvu tudi letos.

prideš v cilj, se veseliš naslova, potem
pa dobiš naknaden dotik. Sam niti ne
vem, povedali so mi in če je dotik, je
pač dotik. Malo mi je žal, da je samo
bronasta, ampak ne ... Kolajna je
kolajna, pri 34 letih je to spet kolajna na
SP, to ni mačji kašelj, ni preprosto, tako
da sem je vesel ,« se je v pogovoru za
Slovensko tiskovno agencijo prepričal
stari kajakaški maček, ki je v Pauu osvojil
tudi ekipno bronasto kolajno.

Bili so presrečni, da ne bo pomote,
kajti Kauzer je z bronasto kolajno na
svetovnem prvenstvu v francoskem
Pauu svojim someščanom, sploh tistim
najbolj gorečim privržencem, polepšal
zaključek septembra. Bil je za nekaj
trenutkov celo svetovni prvak, kar bi mu
po Seu d’Urgellu 2009 in Bratislavi 2011
uspelo tretjič v karieri, a potem so sodniki
po ogledu ponovljenega posnetka
nekje videli dotik in Hrastničanu pribili
dve kazenski sekundi, da se je moral
sprijazniti z bronastim odličjem. »Ko

Njegova bera žlahtnih kovin z
največjih tekmovanj je izjemna, vsega
spoštovanja vredna. V posamični
konkurenci ima ob dveh zlatih in
bronasti kolajni s svetovnim prvenstev
tudi eno zlato (Bratislava 2010) in dve
srebrni z evropskih prvenstev (Tacen
2005, Liptovsky Mikulaš 2007), poseben
predal potrebuje za cel kup ekipnih
medalj, ki jih je osvajal od leta 2005
naprej. No, nekje nad vsemi gotovo
visi tista najvrednejša, samo njegova
olimpijska iz Ria. In ne pozabimo,

Kauzer ima ob vsem tem kar deset
zmag v svetovnem pokalu, med njimi
eno iz letošnje sezone, ko je bil najboljši
v Seu d’Urgellu. Kdor je mislil, da njegov
čas mineva, se je moral ugrizniti za jezik.
»Pa saj nisem pozabil veslat. Motiv je na
vrhuncu, če uživam in če vem, čutim,
da še lahko kaj pokažem, da se pri 34
letih še lahko kosam z mlajšimi ... Kljub
sivim lasem sem zraven, tako da tudi jaz
drugim povzročam sive lase, ne samo
konkurenca meni,« je v smehu povedal
Kapsl. Ne bodite presenečeni, če bo
sijajni kajakaš potegnil tja do Tokia in še
enkrat lovil olimpijske sanje.
Vendar do tja so še skoraj tri leta,
zato nima smisla ničesar prehitevati.
»Sezona je zdaj končana, moram malo
odklopiti glavo, narediti cilje za drugo
leto, ko nas čakajo nove velike tekme,«
je poudaril tudi hrastniški šampion, s
pogledom vendarle delno uperjenim v
prihodnost. Za obdobje med mesecem
decembrom in marcem je namreč že
rezerviral aranžma v Avstraliji, kjer se
bo v miru pripravil na naslednjo sezono.

Gregor Lisec

SPREJEM PETRA KAUZERJA
V HRASTNIKU

Občina, Steklarna in Brodarsko
društvo so 9. oktobra organizirali
sprejem za najhitrejšega kajakaša
na
svetu
pred
brodarskim
domom za Savo. »Kaže, da bodo
morali napraviti v Hrastniku še
veliko sprejemov,« se je pošalil
njegov prijatelj Iztok Čop, sicer
podpredsednik
Olimpijskega
komiteja Slovenije. Spomnil se je
Petrovih nastopov na zadnjih treh
olimpijadah in menil, da je v tem
času dozorel in postal bolj umirjen.
»Če ne bo poškodb, če boš imel
motiv in če ga bo doma »šefica«
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Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

NAJPREJ V SOSEDNJO DOLINO, NATO OKROG SVETA
Hrastniški karate klub ima v Denisu
Gorencu sijajnega ambasadorja. Član
slovenske reprezentance je novo
sezono začel izvrstno in si s svojimi
dosežki pripravil lepo popotnico za
tisto, kar ga čaka od leta 2018 dalje:
popotovanje »okrog sveta« v iskanju
poti do mamljive končne destinacije.
Tokia.
Dežela vzhajajočega sonca bo leta
2020 gostila olimpijske igre in tam
želi biti tudi hrastniški »Karate Kid«.
Na uvodnih tekmah letošnje sezone,
ko je na mednarodnem tekmovanju
Kranj Open uvodoma zmagal tako v
svoji kategoriji članov do 67 kilogramov
kot v absolutni konkurenci, zatem na
Rijeka Croatia Open klonil šele v finalu,
nazadnje pa v začetku oktobra na tekmi
svetovnega pokala, torej tekmovanju
najvišji ravni, v Salzburgu postal del
elitne šestnajsterice, je dal vsem vedeti,
da misli resno. Njegov napredek gre
več kot očitno v pravo smer, s čimer
se strinja tudi sam. »Napredek gre po
načrtih. Vidi se, da se dvigujemo tudi
kot ekipa, saj trdo treniramo vsak dan,«
poudarja predstavnik hrastniškega
kluba v slovenski reprezentanci.
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Na oder sta, poleg predstavnikov
sponzorjev in lokalne skupnosti,
prišla tudi Benjamin Savšek Beni, svetovni prvak v kanuju ter
velik prijatelj Hrastnika ter Martin
Srebotnik, član ekipe, s katero je
Peter osvojilo bronasto medaljo v
3xK-1. Hrastničani so jih pozdravili z
navdušenjem. Žan Jakše, tretji član
ekipe, se je opravičil.

Za dobro voljo so na začetku
slovesnosti ob Savi poskrbeli
godbeniki Steklarne pod vodstvom
Jožeta Rusa. Kot se spodobi, so
najprej zaigrali Golico, sledile so
še tri narodne. K vzdušju so dodali
svoje tudi člani skupine Folk idoli,
ki so s Simply the Best dočakali
hrastniškega junaka ob prihodu na
oder, kasneje pa z odličnimi komadi
zabavali vse prisotne.

Karate

Po odlično opravljenem delu v Avstriji
je Gorenc svoj pogled že uperil proti
decembru, ko je pred njim naslednja
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Janja še vedno podpirala, ga čakajo
v prihodnosti novi, odlični rezultati.«
»Imam vzornika,« je Peter vrnil
pohvale legendarnemu veslaču.
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njemu
zelo
pomembna
tekma – Trbovlje Open.
»Tam pa seveda na zmago,«
je samoumevno pripomnil
Dolan, ki ga nato v naslednjem
koledarskem letu čakajo
še mnoge mnogo daljše
avanture, kot ta do naslednje
zasavske doline. »Leta 2018
se začne olimpijski ciklus,
tako da bom naslednje leto
prepotoval pol sveta. Od
Maroka, Djakarte, Španije,
Tokia, Hong Konga, Čila …«
nam je načrte razkril Gorenc,
ki ga v vseh teh deželah
čakajo tekme svetovnega
pokala, na katerih bo zbiral
točke za olimpijske igre.
Uvrstitev na največji svetovni
športni dogodek četrtletja je
cilj, a … »bo zelo, zelo težko.
Ciljam na to, ampak bo
treba veliko delati, ob tem
pa imeti precejšnjo finančno
podporo,« je dejal 21-letnik.
V karateju je pač tako, da zveza tovrstna
potovanja organizira, na športniku in
njegovem klubu pa je, da to finančno
pokrijeta. Denis se s temi zadevami
zaenkrat sooča skupaj s svojo mamo in
trenerjem, v bodoče, ko bodo zalogaji
še večji, pa se najboljši hrastniški

karateist ne bi branil kakega sponzorja,
ki bi mu pomagal uresničiti olimpijske
sanje. Ne nazadnje je karate, kot pravi, v
Hrastniku (spet) vse bolj priljubljen, kar
se lepo vidi pri čedalje večji udeležbi na
treningih prekaljenega trenerja Bojana
Pižmohta.

Gregor Lisec
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17. septembra so potekale 9.
zasavsko-posavske igre invalidov v treh panogah: v pikadu
in balinanju v moški in ženski
konkurenci, v ribolovu pa je tekmovanje potekalo samo v moški
konkurenci. Sodelovala so društva
invalidov KOO Zasavje - Posavje: DI
Sevnica, DI Radeče, DI Hrastnik, DI
Trbovlje, MDI Litija – Šmartno, ter
gostitelji DI Zagorje. Tekmovanje
v pikadu je potekalo v gostišču Pri
Vidrgarju, balinarji so tekmovali na
Kipah – AMD Trbovlje, ribiči pa pri
Ribiškem domu Zagorje.

MOLJK PRINESEL Z BALKANSKIH
IGER ZLATO , SREBRO IN BRON
Letošnje Balkanske igre so bile
v Stari Zagori v Bolgariji in člani
izvršnega odbora na Združenju
atletskih veteranov Slovenije so se
odločili, da odpotujejo z avtobusom
do
1200
metrov
oddaljene
destinacije. Vmes so prespali v
Nišu.
Veteranske igre so potekale od 22.
do 24. septembra in tekmovalci so
bili iz vseh desetih balkanskih držav
– razen s Kosova. »Najštevilčnejši
so bili turški in grški veterani pa
tudi Slovenci nismo zaostajali,« je
povedal Valter Moljk, ki je tudi tokrat
zmagal v skoku v višino. Prijavil je še
daljavo, kjer je bil tretji in troskok,
kjer je osvojil srebro. »Veseli me, da
se zanimanje za tekmovalni šport

v starejših letih povečuje, saj na ta
način prihranimo državi stroške
za zdravstvene storitve. Poškodbe
in bolezni se pojavijo že zgodaj,
če ne poskrbimo zase z gibanjem
in zdravim načinom življenja.« In
kako se lahko v teh letih ohranijo
mišice prožne? »Vsako leto je težje.
Narava neusmiljeno izloči vse tiste,
ki ne poskrbijo za gibljivost vsake
mišice posebej. Zato je v teh letih
vedno manj konkurence. Od 44
tekmovalcev iz Slovenije nas je bilo
na primer le pet v skupini nad 75
let in samo eden nad 80 let. Tudi iz
drugih držav je prišlo manjše število
starejših letnikov. Je pa vedno več
takih, ki se vključijo med veterane
že pri 35 letih.«
Fanči Moljk

12. oktobra je v športnem
parku na Logu potekal že
šesti festival Veter v laseh.
Pod okriljem Športne unije
Slovenije poteka ta nacionalna športnodružbena akcija že od leta 1996.
»Dopoldne so se v razigrani družbi
športno pomerili šolarji,» je povedala
direktorica KRC-a Tina Moljk, vodja
projekta. »Obiskali so nas tudi otroci
hrastniškega vrtca, v popoldanskem
delu pa mešane ekipe otrok,
mladostnikov,
prijateljev,
staršev,
dedkov in babic. Za zabavo je poskrbela
letos maskota Športko, včasih pa
se nam pridruži Vihra. Ob zaključku
festivala je najboljšim ekipam podelil
medalje naš najuspešnejši športnik
Peter Kauzer ml.«

Ekipe Društva invalidov Hrastnik
so tekmovale v vseh treh panogah.
Ženska ekipa v pikadu je zasedla

V HRASTNIKU ŽE ŠESTIČ VETER V LASEH
Vseslovenski festival Veter v laseh
poudarja sicer geslo S športom proti
zasvojenosti, vendar pa ima tak dogodek
še večji pomen: v zgodnjem obdobju
dobi otrok dragocene informacije o
zdravem načinu življenja, kar ga bo

spremljalo celo življenje. Seznani pa se
tudi s športnimi aktivnostmi, ki so na
voljo v športni dvorani ali bazenu.

Fanči Moljk

Popoldne so se poskušali na primer v
nogometu, skoku preko ovir, skoku v
višino, lovili ravnotežje na vrvi in na nizki
gredi, … Starejši pa so na spodnjem
igrišču igrali tenis, rokomet in košarko.
Zanimive so bile tudi postojanke, ko so
se lahko preizkušali o znanju zdrave
prehrane ali pa ob muzejskem škratu
ugotavljali izvor določenih predmetov
ali pojmov.
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ZASAVSKO - POSAVSKE ŠPORTNE IGRE
drugo mesto, tekmovale so v
postavi Slavica Dvornik, Štefi
Kaluder in Majda Korbar. Ženska
ekipa v balinanju je tekmovala v
postavi Sinki Bajda, Frida Zaletel
in Mari Holešek in so prav tako
zasedle drugo mesto v svoji
konkurenci. Moški ekipi balinarjev
in pikadistov sta tokrat ostali brez
uvrstitve med prvimi tremi, se je
pa odlično odrezala ekipa ribičev v
postavi: Edi Pufler, Karli Medved in
Franci Jug, ki so osvojili tretje mesto
v svoji konkurenci.

Hrastniški košarkarji so po razrešitvi
spora na relaciji Košarkarska zveza
Slovenije–sodniki in s tem zaključkom
stavke slednjih odprli svojo drugo
sezono v tretjeligaški konkurenci. Da
bo polna izzivov, v tem primeru ni samo
prazna puhlica, kajti že tedni oziroma
kar meseci pred prvo prvenstveno
tekmo so bili pestri, da ne rečemo
napeti, kot recimo slovensko-srbski
finale Eurobasketa v Istanbulu. Le da
na Logu na srečen zaključek še čakajo.
Predsednik hrastniškega kluba Uroš
Godicelj še ni v letih, ko bi si moral pred
ogledalom česati sive lase, a prav nič
čudnega ne bi bilo če bi mu po vseh
košarkarskih peripetijah zrasla dva, trije
novi. V »klubskih pisarnah« (zgolj v prenesenem pomenu, ker KK Hrastnik teh
v svoji dvorani sploh nima) se je v zadnjem času dogajalo veliko, vrhunec vsega pa je bil odstop dosedanjega trenerja članske ekipe in šefa mladinskega
pogona Davorja Brečka, za katerim je
v prenovljeni dvorani nad nogometnim štadionom zazijala velika luknja.
»Odpoved je bila podana v zelo neugodnem času, saj je klub ravno na začetku
nove sezone. Po resnem premisleku
so se v vodstvu kluba odločili spoštovati ter sprejeti osebno odločitev dosedanjega trenerja. Davorju se iskreno
zahvaljujemo za njegov doprinos klubu
v vseh letih njegovega delovanja, tako
kot igralcu kot tudi trenerju. Želimo mu
vse dobro v njegovi nadaljnji trenerski
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Blaž Dvornik

in osebni poti,«
so le nekaj dni
pred prvo tekmo
sezone z obžalovanjem zapisali
v uradni izjavi za
javnost.

Košarkarski klub Hrastnik

KDO POTREBUJE SLUŽBO ?

Hrastniški košarkarji so tako trenutno
brez trenerja – na papirju je to vlogo
kot trener-igralec prevzel Gašper Ovnik
–, saj prostih (in cenovno dostopnih)
košarkarskih strokovnjakov na trgu v
tem trenutku skorajda ni. Prioritetna
naloga Godiclja in sodelavcev je torej
odgovorna in zahtevna: malodane
iz naftalina potegniti ustreznega
človeka, ki bo prevzel vodenje članske
ekipe, kakor tudi nadzor nad mlajšimi
selekcijami, pri katerih je z odhodom
Brečka še večje breme padlo na Roka
Deželaka, Gorana Jorgića in tudi novo
moč v strokovnem štabu hrastniškega
kluba – nekdanjega rokometaša Jureta
Jazbeca.
Zamenjava oblasti ni uspela
Takšne jeseni si tam nekje na vrhuncu
pomladi ni predstavljal nihče. Godicelj
se je takrat celo zelo resno spogledoval
z idejo, da svoj predsedniški položaj
zapusti in klub prepusti nekomu
drugemu, a ker tega junaka niso našli,
je želena »zamenjava oblasti« padla v
vodo. Nato so v Hrastniku v podaljšanje
predsedniškega mandata še za eno

leto prepričali Godiclja, ki mu tukajšnja
košarka pač pomeni preveč, da ji ne bi
priskočil na pomoč. Si pa, kot poudarja,
še vedno želi, da bi se našli ljudje, ki bi
bili pripravljeni pomagati klubu in ga
nekega dne eventuelno tudi prevzeti.
Načrt je tak, da v dobrem in ne
zaskrbljujočem stanju. Dejansko je
bilo tudi letos do Brečkovega odhoda
vse pozitivno, vse je šlo tako, kot mora
iti. Poleti sta sicer odšla Črt Lipovšek
(Slovan) in Žan Vodiškar (Laško), a sta
se vrnila Klemen Požin in Urh Durnik,
kar pomeni, da ima Hrastnik z njima,
Maticem Babičem, Dejanom Godicljem,
izkušenim Gašperjem Ovnikom in
Klemnom Nučićem na čelu zelo
solidno jedro, zraven so nekateri zelo
obetavni domači fantje. Manjka torej
samo trener, potem bo lahko v mislih
vseh (spet) samo izpolnjevanje ciljev,
postavljenih za to sezono. Zaenkrat
so glavni predvsem mirna sezona
brez pretresov, ohranjanje finančnega
blagostanja kluba in razvoj mladih
domačih fantov, če bodo rezultati po
hrastniških načrtih pa se v misli morda
prikrade tudi povratek v drugo ligo.
Morda …

Gregor Lisec
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Z leti spoznavam, kakšna
prava Zasavka sem!
Nina Maurovič, medijska ustvarjalka,
na noge je postavila mnogo oddaj,
ki so prejeli tudi medijsko prestižno
nagrado Viktor, scenaristka, televizijska
producentka, urednikovala in tudi
direktovala slovenskih in tudi tujejezičnim
televizijam. Strastna ljubiteljica življenja,
ki je v zadnjem letu sklenila stopiti na solo
glasbeno kariero. Tik po izdaji njenega
novega singla Zadnji krog jo povabimo na
klepet ob kavi v enem izmed hrastniških
lokalov. Povedala in razkrila nam je
marsikaj zanimivega …
Nina, če začneva pri tistem najbolj
svežem … »Zadnja šansa, da kaj zame
narediš« - verz iz tvojega zadnjega
singla. Torej si po tvojem mnenju
moški zaslužijo zadnjo priložnost?
Vsak človek si zasluži še eno priložnost.
Tudi na splošno v življenju, ne samo
v zvezah, se ravnam po tem načelu.
Ampak samo eno. In potem, če zadeva
ni takšna, kot bi morala biti, je treba
odločno odkorakat. Menim, da je tako
najboljše za vse vpletene.
»Da se usedeva dol sama na štiri
oči, da poveš mi direkt, ni važno, naj
zaboli.« Ali pa: »glej me zdaj, kako
bom šla.« »Ni me strah in znam bit
sama, moj namen ni prositi ne, naj
ti druga ego boža in napake vse
požre.« Vse to je nekaj verzov iz
tvojih prvih treh singlov, presečna
točka vsem pesmim bi lahko bilo
»odločno slovo«, odločen »ne« s
strani ženske do moškega. Meniš,
da ženske potrebujejo besedila v
pesmi, ki jih opogumljajo?
Z mojimi besedili je tako. V slovenski
glasbi imajo moški izvajalci, ne seveda
vsi, izjemno poglobljena besedila.
Medtem ko pa pri ženskih izvajalkah
težko najdeš tekst, ki ni na »hojladri«,
»vesela deklica sem«, »opa cupa«. Mene
je to zelo motilo. Sem presrečna, da
sem se našla s to ekipo – tekstopiscem
Rokom Lunačkom, ki mi je takšna
besedila ponudil v petje. Menim, da
smo potrebovali žensko izvajalko, ki
iskreno poje o zadevah, ki jih vse ženske
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urednica, Tamara Perih, opozorila,
da tukaj ni prijateljev oz. da naj bom
previdna. Je v veliki meri imela prav,
ni pa res, da ne moreš dobiti iskrenih
prijateljev v tej srenji. Je pa res, da ker
sem delala na drugi strani kamer, kot
urednica glasbenih televizijskih oddaj,
je bila cela glasbena scena presladka
z mano, ker normalno ima vsak zadaj
hidden agendo, seveda nočeš biti
skregan z urednikom, čeprav jaz osebno
nisem tak človek, da bi osebne zamere
prenašala na delo. Večinoma so se
trudili ustvariti pretirano prijazen vtis,
dajati vtis nekega velikega prijateljstva,
zato da jim omogočiš kariero. Je pa tu
tako kot vsepovsod drugje. Če imaš oči
odprte, je tudi tukaj zelo veliko finih
ljudi. Moraš pa gledati realno gledati na
vse skupaj in biti previden.

čutimo.
Pa boš kdaj pela besedilo v smislu
»ostani z mano, klečim za teboj,
prosim te« …
Ne, nikoli, ker to nisem jaz. Jaz imam
res privilegij s to ekipo, s katero delam,
ker mi oni dajo več pesmi na izbiro. Jaz
se odločam, katero bom pela. Nikoli
v življenju nisem moledovala, jaz se
vedno izborim za vse, grizem naprej.
Na špilih seveda pojem širši repertoar,
ampak pri projektih, ki so moji moji, pa
skušam biti čim bolj jaz.
Po mnogih letih urednikovanja, tudi
»direktoriranja« na Golici TV, Čarli
TV, na nemški Folx TV, prepevanje v
raznih skupinah, duetih, … Res je, da
si bila medijsko izpostavljena, ampak
še vseeno je bilo tvoje delo bolj za
kamerami … Lani septembra pa si s
prvim singlom si rekla »dovolj imam,
ne bom delala kariere drugim, zdaj
bom delala zase«. Kdaj pa si začutila
glas »želim na solo pot«?
Te želje ni bilo nikoli. Jaz sem kreativec
po duši, po srcu. Moje izobraževanje
in delo je bilo vedno povezano s
kreativo. Pisanje scenarijev za oddaje,
postavljanje novih oddaj, ustvarjanje
marketinških akcij, … Tudi glasbeno
ustvarjanje za druge glasbenike je
bilo vse, kar sem potrebovala. Nimam
blazne želje stati na odru pred ljudmi
in jim prepevati. Večja želja je ustvarjati
nekaj, kar ljudem povzroča pozitivne
občutke. Srž umetnosti in kreative bi
moralo biti ravno to. Meni je bilo to
dovolj. Potem sta se pa dejansko Rok
Lunaček in Blaž Hribar, avtorja, ki mi
pišeta vse pesmi, odločila, da je dovolj
in da moram iti pred kamero. Napisala
sta mi celoten album, nekega dne sta
me gladko s tem soočila in čez en teden
smo začeli snemati. Jaz pa sem človek,
ki rečem izzivom »ja«. Ne želim priti do
točke v življenju, ko se bom spraševala
»kaj bi, če bi tisto«, enostavno rečem
»ja«. Zdaj se stvari odvijajo, kakor se, v
bistvu se vse skupaj odvija zelo dobro.
Ustvarjam komaj eno leto, zunaj so

že štirje singli, medijska pozornost,
radijske rotacije, …
Poznaš medijski skelet – ali ti to, da
poznaš tudi manj lepe stvari tega
sveta, tudi seveda pozitivne, pomaga
pri karieri ali te otežuje v smislu, da
si bolj previdna?
Zaradi tega nisem čisto nič v prednosti
pred ostalimi, ker jaz delam v medijih
že vsa leta, mediji so meni služba. Meni
velikokrat sodelavci rečejo, zakaj se ne
izpostavljam več, kot bi se lahko. Jaz to
dejansko premalo izkoriščam, pa imam
kontakte, a na vse skupaj gledam kot na
službo. Delam stvari, za katere menim,
da so pomembne. Nekaj sem se pa
naučila – če želiš delati dolgoročno,
moraš paziti, da ljudi ne prezasitiš
sam s seboj. Mi imamo v Sloveniji kar
nekaj izvajalcev, ki so odlični in bi lahko
bili 10 let na vrhu, ampak so po dveh
ali treh letih ljudi z vseh strani tako
zbombardirali sami s seboj, potem
pa izginili. Delo v medijih me je torej
naučilo to, da znam pametno dozirati
»samo sebe« ljudem, da me ne bodo
ljudje siti v roku enega leta. Pokaži se
takrat, ko imaš kaj za povedati, pa ne za
vsako ceno.
Iz estrade poznaš dosti ljudi. Drži
mit, da ima na estradi prijateljstvo
kratki rok trajanja – ali še huje – da
ga ni?
Že na začetku mojega delovanja v
medijih me je moja takratna prva
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Dnevi slovenske zabavne glasbe
(DSZG) 2017, glasbeno tekmovanje
nacionalne televizije. Komercialno
najbolj odmevna je bila sicer
zmagovalka, Anabel, vendar če
pregledamo oglede na YouTubu in
radijsko rotacijo si ji tik za petami
s pesmijo Te ne premakne. Te je
dejstvo, da nisi zmagala, razočaralo?
Niti malo. Jaz sem na ta festival šla
preračunljivo – v pozitivnem smislu. Na
ta festival sem se prijavila strateško.
To je bil drugi single in nikjer ni boljše
promocije za glasbenega izvajalca kot
na festivalu, ki ga prireja nacionalna
televizija. Sploh letos, ko so se
kompletno potrudili z odrom, režijo,
… Najboljši DSZG kadarkoli. Opozoriti
sem samo želela nase, zadaj tudi nisem
imela nobene kalkulacije zmagati, priti
v top 3 ali podobno … Želela sem se
predstaviti in sem se.

še vedno ‘jamramo’, da smo majhni …
Sami sebe blazno šimfamo, ampak ko
ti malce nos pomoliš ven iz Zasavja,
izven Slovenije, pa vidiš, da so ljudje
v Zasavju blazno povezani. To, da vsi
vedo, je zoprno, ampak hkrati odlično,
ker si ljudje med sabo več pomagajo.
Zlata vredna je tudi neposrednost.
Zasavec ti zelo malo ‘glumi’. Ta robatost
in da vse naravnost poveš. Ko to storiš
v Ljubljani, so totalno šokirani. Ampak
lahko povem, da mi je v moji medijski
karieri ravno to prišlo prav, ker imam z
vsemi odprte račune, zvečer grem pa
mirno spat. Malce smo grobi, smo pa
pristni.
London in Nina Maurovič. Kaj
obetaš?
Zelo mi je všeč, ko se Slovenci v Sloveniji
in izven Slovenije znamo povezovati.
London je posledica sodelovanja
z mojim prijateljem in modnim
oblikovalcev
Marijanom
Krnjićem.
Deluje in živi v Londonu, povezal me je
z glasbeno avtorico, ki dela z največjimi
svetovnimi zvezdami. Za mojo zadnjo
pesem je napisala angleško besedilo in
jo grem kmalu posnet v London. Kaj se
bo pa dogajalo naprej pa bomo videli.
Ampak predaleč ne misliš pobegniti,
saj si močno želiš predstaviti na
slovenskih
glasbenih
festivalih.
Neka želja po vseslovenski karieri
torej obstaja …
Moje življenje je tukaj, v Sloveniji. Če se
mi bo ponudila neverjetna fantastična

izkušnja nekje drugje, na primer podpis
z veliko založbo v Londonu, ne bom
verjetno neumna in rekla ne, ampak
jaz menim sledeče … V Londonu je
takšnih Nin še 2000. Najprej moraš v
svoji domovini nekaj narediti in postati,
nato greš naprej. Vsaj jaz sem takšnega
mnenja. Nekaj moraš tukaj ustvariti, da
imaš nekaj za pokazat, potem greš ven.
Festivale v Sloveniji radi gledajo z viška,
ampak festivali so zelo pomembni z
vidika, da opozoriš nase. Ker ne glede
na to, ali se nam zdijo zmagovalke dobre
ali ne, ali je način glasovanja pravičen
ali ne, imajo ti festivali gledanost
vedno fantastično. Ko zapoješ tam,
si v prednosti s promocijo. Si slišan in
viden. Zato se imam željo predstaviti
na vsem večjem, kar obstaja v Sloveniji.
Potem pa bo, kar bo.
Za na konec … V vseh letih dela katera je tista misel, etika, načelo,
mantra, ki si jo ponavljaš?
Moja mantra je, po mojem že od
kakšnega 20. leta naprej: življenje je
avantura, upaj si. Pa garaj (smeh). Moraš
si upati, ker če sediš doma in čakaš, da
se ti bodo stvari zgodile, se ti ne bodo
nikoli. Nič velikega in pomembnega ne
pride samo od sebe k tebi. Velikokrat
pa moraš narediti tudi napake …

Nejc Ašič
Foto: Tibor Golob

V zadnjem videospotu za pesem
Zadnji krog si naredila tudi mini
poklon Zasavju, saj si spot snemala
v rudniških rovih. Kako sta v relaciji
ti in Zasavje, kako ga dojemaš?
Starejša, kot postajam, bolj vidim,
kakšna prava Zasavka sem (smeh). To
se mi zdi vrhunsko. Rada imam Zasavje
in blazno cenim Zasavce, ker se mi zdi
tukaj ostajajo vrednote, ki so se drugje
po Sloveniji večinoma porazgubile.
Rekla bi, da jih imajo še Idrijčani in
Velenjčani, prineslo jih je pa ravno
rudarjenje. To tovarištvo je v Zasavju
še vedno ostalo, ne glede na to, da
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GOSPODARSTVO
Konec oktobra se zaključuje letošnji
program Podjetno v svet podjetnišva
(PVSP), ki je potekal pod okriljem
Regionalne razvojne agencije Zasavje.
20 udeležencev (17 iz Trbovelj in 3
iz Hrastnika) je v začetku julija skozi
izobraževanja in delavnice začelo
spoznavati svet podjetništva ter
razvijati svoje podjetniške ideje - razvoj
in izdelava lesenega računalnika,
hidroponično gojenje rastlin po
rotirajočem modelu, sajenje rastlin
v po meri izdelana balkonska korita,
osebno svetovanje in coaching,
lektoriranje in prevajanje, informativni
spletni portal in blog, trgovina za
prodajo metrskega blaga in šivanje
oblačil ter dodatkov za otroke, izdelava
in prodaja nakita in drugih ročno
izdelanih izdelkov, izdelava spletnih
strani in spletnih aplikacij, spletna
trgovina za prodajo opreme za hišne
ljubljenčke.
V štirih mesecih so pridobili tako
podjetnška znanja, kot tista, ki jim
bodo prišla prav pri uresničevanju
življenjskih ciljev ter da spoznajo ali
pa izpilijo katero od osebnostnih
lastnosti, ki so potrebna za uspeh v
podjetniškem svetu – samozavest,
disciplina, zaupanje vase in v svoje
storitve oz. izdelke, vztrajnost,
predanost delu ter odločnost.

Program je potekal v spodbudnem
in inovativnem okolju, natančneje v

GOSPODARSTVO

Vztrajnost, delo in predanost
Udeleženci programa Podjetno v svet
podjetništva pilijo še zadnje podrobnosti
svoje podjetniške ideje
Zasavskem podjetniškem
pospeševalniku Katapultu, kjer je
svoje zavetje našlo nekaj najbolj
prepoznavnih slovenskih start-up
podjetij. Okolje, ki vre od idej in
navdiha je namenjeno temu, da
podjetniki lahko dobijo potrebno
podporo in pomoč za hitrejšo in
učinkovitejšo rast njihovij podjetij,
udeležencem pomaga pri motivaciji
in jim vseskozi daje spodbudo, da je
vedno potrebno poizkusiti.
Da bodo udeleženci dosegli svoje
začrtane cilje, vsak dan skrbita
tudi t.i. notranji in zunanji mentor.
Slednji, Jernej Pangeršič, je hkrati tudi
direktor Katapulta, ki nesebično deli
svoje znanje o podjetništvu, ki ga je
štiri mesece nabiral tudi na Univerzi
Watson v ZDA. Njegovo področje dela
obsega predvsem svetovanje glede
poslovnih idej in poslovnih modelov,
med drugim pa jih uči tudi kreativnega
razmišljanja in t.i. pitchanja (način kako
na privlačen in kratek način najbolj
učinkovito predstaviti svojo idejo).
Največ časa pa s PVSP-jevci preživi
Hrastničan, Jernej Lipar, ki kot

notranji mentor poskrbi za logistiko,
administracijo in koordinacijo
programa, udeleženci pa odnesejo
nova znanja, sveže pristope, napišejo
poslovni načrt in pridobijo zagon, da
uresničijo svojo idejo. O izzivih kako
razviti podjetniško idejo pravi: ‘’ Ko
ideje pogledamo od daleč, so zelo
jasne in enostavne, pri poglabljanju pa
se srečamo s pravnimi zahtevami in
ovirami, finančno zasnovo, opravimo
analizo trga, proučimo konkurenco.
Šele ko opravimo vse te korake,
spoznamo posebnost in zahtevnost
vsake od idej.’’ Da je pot do uspeha
lažja, pa z udeleženci sodelujejo
tudi številni priznani številni priznani
zunanji izvajalci, tako iz regije, kot
tudi iz drugih delov Slovenije. Vsi
imajo bogate praktične izkušnje,
reference in podjetniška znanja na
posameznih področjih in v okviru
posameznih podjetniških vsebin, ki jih
udeleženci morajo poznati, če želijo
uspešno konkurirati na trgu, hkrati
pa predstavljajo tudi motivacijo in
vzor, kako se spopasti z ovirami, ki
so sestavni del uspeha in realizacije
podjetniške ideje. Jernej ob tem doda:

‘’Vsak udeleženec programa
ima potencial, da postane
zgodba u uspehu. To bodo
dosegli le z vztrajnostjo, trdim
delim in predanostjo. Prepričan
sem, da so tega sposobni. Ključ
do zmage vidim v tem, da ne
obupajo takrat, ko jim ne gre.’’

Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore za območje
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
v obdobju 2013–2020 in je
financiran s strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.

* Program Podjetno v svet
podjetništva se izvaja v okviru

Lucija Štaut

Če imate idejo in si želite novih znanj, pozor!
V začetku prihodnjega leta se obeta nova
skupina udeležencev programa PVSP. Razpis
bo objavljen na spletni strani Regionalne
razvojne agencije Zasavje predvidoma v
mesecu novembru oz. na začetku decembra.
V program se lahko vključijo vsi, ki imajo
stalno bivališče v občinah Hrastnik ali Trbovlje
in so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje.

FORSTEK
Okno v prihodnost na
dnevu odprtih vrat
14. septembra so v podjetju Forstek
organizirali dan odprtih vrat, primarno
namenjenega poslovnim partnerjem.
‘’Tokrat smo vabili predvsem člane
podjetij, s katerimi sodelujemo,
predstavnike zasavskih lokalnih oblasti
in nekdanje zaposlene,’’ je odločitev
pojasnil novi direktor podjetja Forstek
Boleslav Kmet. ‘’Prihodnje leto
praznujemo 25 let obstoja in ob tej
priložnosti načrtujemo odprt dogodek,
na katerem se bomo predstavili
celotni skupnosti. Kljub dolgim letom
prisotnosti na Dolu (in še prej v
Hrastniku) nas mnogo ljudi ne pozna
oziroma ne ve, kaj v naši orodjarni
izdelujemo. To želimo spremeniti.’’
Leto 2017 je obdobje sprememb za

Forstek. V januarju
je mesto direktorja
po upokojitvi
Majde Krošlin
prevzel g. Kmet,
sicer dolgoletni
član podjetja.
Pred prevzemom
položaja je bil
produktni vodja v
prodaji. ‘’Direktorsko mesto je velika
odgovornost; prav tako sem počaščen,
da lahko predstavljam ta kolektiv.’’
Izziv pri vodenju podjetja vidi tudi v
dolgoročnem kadrovanju. ‘’Vedno
gledamo več let vnaprej. Imamo
mlade in perspektivne štipendiste. To
so fantje, ki bodo v prihodnjih letih
motor naše rasti. V Forsteku že imamo
vrhunske strokovnjake in poskrbeti
moramo, da se njihovo znanje prenaša
naprej. Na bazen kadrov v okolici
gledamo realno, zato je vsak zaposleni
za nas pomemben,’’ je pojasnil Kmet.
Junija so uvedli tudi brezpapirno
proizvodnjo. To je investicija, za katero

načrtujejo, da se jim bo povrnila
v nekaj letih. ‘’Čeprav ime zavaja,’’
pravi vodja IT službe v podjetju, Jerko
Lekočevič. ‘’Papirja bomo res porabili
mnogo manj, a glavna sprememba
je uporaba enotnega računalniškega
programa za vse procese – od prvotne
ponudbe preko priprave dela do
končne odpreme izdelanega orodja.’’
Sedaj na vsakem delovnem mestu
stoji računalnik z ekranom na dotik,
na katerem imajo delavci dostop
do načrtov, merilnih protokolov in
vseh drugih podatkov, potrebnih
za nemoteno delo. S tem je delo
natančnejše in hitrejše, učinkovitejši pa
je nadzor kakovosti izdelka.
Korenine Forsteka sicer segajo okoli
petdeset let v preteklost, kot del
delavnice za vzdrževanja in popravila
orodij Steklarne Hrastnik. Ustanovljen
je bil leta 1993 kot za kratek čas kot
hčerinsko podjetje Steklarne Hrastnik,
vendar je kmalu postalo samostojno
podjetje na novi lokaciji na Dolu pri
Hrastniku. Skozi desetletja proizvajanja
steklarskih orodij so postali specialist
za proizvodnjo tehnično zelo
zahtevnih izvedb in najrazličnejših
oblik orodij za vse vrste tehnologij
izdelave steklenih izdelkov. Pred
leti so svojo dejavnost razširili še na
proizvodnjo orodij za pihano plastiko
ter delov za navtično in farmacevtsko
industrijo. Prav orodja za blister
pakirne linije za farmacevtsko
industrijo so velika priložnost za
rast podjetja, ker na trgu ni veliko
ponudnikov, potrebe pa so velike.

Nejc Lekočevič
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Po treh dneh na poti je bila možnost
tuširanja in spanja v pravi postelji več
kot dobrodošla.

S kolesom po Srbiji, Romuniji in Bolgariji

Po več mesecih razmišljanja in
priprav, je prišel dan, ko sem se
na začetku letošnjega septembra,
odpravil na svoje prvo daljše
potovanje s kolesom. Odločil sem
se za Srbijo, Romunijo in Bolgarijo.

Priprave
so
zajemale
nekaj
vzponov v okoliško hribovje, nekaj
relacijskih
voženj,
geografsko
načrtovanje poti in kupovanje
primerne in praktične opreme
(šotor, blazina, gorilnik, hrana,

Ljubljana–Beograd –Vršac
Potovanje sem začel v Ljubljani,
natančneje na nočnem vlaku za
Beograd. Do vstopa na vlak je celotno
potovanje viselo v zraku, saj dotični
vlak nima vagona, ki je namenjen
kolesarjem. Krajši pogovor s srbskim
sprevodnikom mi je omogočil, da sem
ob manjšem doplačilu za kolo, dobil še
potovanje v spalniku, saj je bila to edina
možnost, da smo na vlak lahko spravili
kolo. V Beogradu sem najprej kolo
opremil s prtljago in to je bil proces,
ki je v petnajsih dneh vožnje s kolesom
postala moja rutina. Za začetek sem
se odpravil na Dedinje, v Hišo cvetja, ki
mi je ob zadnjem obisku Beograda ni
uspelo videti. Ob vožnji skozi mesto,
ki jo je spremljalo nemalo težav
zaradi prometnih cest in praktično
neobstoječe kolesarske infrastrukture,
mi je postalo jasno zakaj sem tisto
dopoldne videl samo štiri kolesarje.

sem prečkal Donavo in se po še nekaj
kilometrih utaboril v gozdu ob cesti. Ob
‘nelegalnem’ bivanju v naravi in v tuji
državi, me je večkrat prešinila skrb, da
me kdo najde, vendar je bilo čez čas ob
podobnem taborjenju prisotnih čedalje
manj skrbi.

Pred vhodom v muzej sem s svojim
načinom potovanja postal glavna
atrakcija za skupino kitajskih turistov in
naslednje pol ure sem skupaj s kolesom
preživel pred fotografskim objektivom.
Okoli poldneva sem se odpravil iz
Beograda in začel pot proti 60 km
oddaljenemu Smederevu. Ravna pot
na zemljevidu v resnici ni bila tako
ravna, saj se je cesta ves čas dvigala
in spuščala k Donavi. Proti večeru
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rezervni deli za kolo), ki je bila
majhna in dovolj lahka, da sem jo
lahko spakiral v 4 kovčke ob strani
obeh koles.

Naslednje jutro sem se prebudil
poln bolečin, saj sem ob mraku
spregledal, da sem postavil šotor na
polje krtin. Vseeno sem pot nadaljeval
proti Deliblatski peščari. Pokrajina je
spominjala na prizore iz filma, ‘Ko to
tamo pjeva’, ki so ga, kot sem izvedel
kasneje, snemali ravno tukaj.
Menjavanje asfalta in peska, mi je
povzročalo nemalo težav, saj se je
kolo ves čas pogrezalo, kljub temu
pa sem prispel v Vršac in se kmalu za
tem odpravil proti Romuniji. Čeprav
je prvi vtis, da Srbija ni ravno dežela,
ki bi bila prijazna kolesarjem, pa se je
kasneje izkazalo, da to velja le za glavno
mesto, medtem ko je po vaseh kolo še
vedno priljubljeno in pogosto prevozno
sredstvo.
Vršac–Temišvar
Po dobrem spancu na robu polja
sem zgodaj zjutraj nadaljeval proti
Temišvaru. Sprva široka in neprometna
cesta se je kmalu zožila, hkrati pa se je
povečala količina prometa, zato sem

Temišvar–Coşava–Deva–Sibiu
Prvi jutranji izziv Temišvarja je bila pot
iz mesta, ki bi vključevala čim manj
prometnih cest. Na žalost se je izkazalo,
da je v smeri mojega potovanja samo
štiripasovnica. Pogovor v polomljeni
angleščini z enim od domačinov me
ni povsem prepričal, ali je vožnja s
kolesom po tej cesti sploh dovoljena, ker
pa nisem imel alternative, sem vseeno
nadaljeval pot. Pokrajina se je počasi
začela spreminjati in v daljavi sem že
lahko videl Karpate. V vaseh, ki sem jih
prečkal, sem opazil ogromno vozov s
konjsko ali oslovsko vprego z različnim
tovorom (lubenice, trava, koruza ...)
ter večje število potepuških psov, ki
kolesarjem niso najbolj naklonjeni. Ta
dan sem zaradi lepega vremena želel
narediti čim več kilometrov, zato me
je zvečer ob iskanju prostora za šotor
ponovno ujela tema. Okoli četrte ure
zjutraj so me odkrili in zbudili vaški psi.
Na srečo niso dolgo ostali pri šotoru
in spal sem lahko še vse do sončnega
vzhoda, ko sem nadaljeval pot proti
Devi. Zajtrk sem si zaradi vetra in
mraza pripravil kar v zavetju avtobusne
postaje. Pokrajina je postajala vse bolj
hribovita, proti popoldnevu pa se je
zgostil tudi promet. V Devi sem si ogledal
trdnjavo, ki se dviga nad mestom.
Do nje se lahko pelješ z vzpenjačo ali
greš peš. Sam sem po 70 km vožnje
rajši izbral vzpenjačo. Malo znanja
romunščine ter kriljenja z rokami me je
rešilo, da sem lahko kupil študentsko
vstopnico. Na spodnji postaji vzpenjače
sem si privoščil še placinte – ocvrto

zavil na stransko cesto. Napravil sem
daljši ovinek, kar je pomenilo okoli 20
km več kot če bi nadaljeval po glavni
cesti. Vožnja po stranskih cestah
je resda manj adrenalinska zaradi
manj tovornjakov, ni pa zato nič manj
slikovita. Od avtomobilov različne
starosti, ohranjenosti in interpretacij
tehnične brezhibnost, do zanimivih
fasad hiš in majhnih živilskih trgovinic.
V Temišvaru sem se nastanil v hostlu in
si pogledal mestno središče, ki na hitro
zelo spominja na Ljubljano ali Celje.
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testo, polnjeno z zeljem in krompirjem,
lahko pa tudi s skuto in jabolki. Ker je
do Sibiua peljala le ena cesta, kamor
se zgrne ves promet iz Deva, sem se
odločil, da tokrat nadaljujem pot z
vlakom.
Sibiu–Sebes–Transalpina
Naslednji dan sem preživel v hostlu
v Sibiu. Mesto z okoli 150.000
prebivalci ima zelo dobro ohranjeno
srednjeveško jedro in veliko število
manjših ulic je vabilo k celodnevnemu
raziskovanju mesta. Po naključju sem
odkril, da ravno tisti dan poteka festival
romunskih kraft piv.
Iz Sibiua me je pot vodila do mesta
Sebes, ki je izhodišče za pot čez
Karpate. Transalpina ali tudi kraljeva
cesta je najvišja cesta v Romuniji,
vzpne se na 2145 m. Prvi dan sem
napredoval dokaj hitro. Ob poti je
veliko akumulacijskih jezer, z jezov pa
je bil na tem delu Transalpine odličen
razgled na okoliško pokrajino. Ta dan

sem se ustavil prej kot ponavadi, ker
nisem želel postavljati šotora ponoči.
V Karpatih namreč živi ena večjih
populacij rjavih medvedov v Evropi.
Kljub zagotovilom, da se medved mene
boji bolj kot jaz njega, tisto noč nisem
veliko spal.
Zjutraj sem odločen, da ta dan
premagam Karpate. Ob vzpenjanju na
prvi prelaz sem srečal veliko pastirjev,
ki so pasli ovce na pobočjih okoliških
hribov. Na vrhu prvega prelaza, na
okoli 2000 metrov, se je spustila
megla in začel je padati dež. Sledil
je mrzel krajši spust in nato vzpon
na 2145 m Naslednjih 30 km sem se
ves čas spuščal proti južnemu koncu
Transalpine. Vmes sem imel nekaj bolj
ali manj bližnjih srečanj s pastirskimi
psi, ki pa so se vsi k sreči dobro končali.
Ustavil sem se v vasi Baia de Fier, kjer
sem si naslednji dan ogledal jamo.
Baia de Fier-Nikopol (Bolgarija)
Po ogledu prve turistične jame v bližini
vasi Baia de Fier sem se odpeljal še
do naslednje v vasi Polovragi, ki je
znana predvsem po slikah na steni
iz 17. stoletja, v bližini pa se nahaja
tudi samostan. V lokalni gostilni so se
domačini poskušali pogovarjati z mano
in z nekaj malega romunščine sem
uspel naročiti kosilo, kljub njihovemu
neznanju angleščine in nemščine pa
sem razbral, da so navdušeni nad
potovanjem s kolesom. Ob reki Olt
sem v dveh dneh prispel do Donave,
kjer sem s trajektom prečkal mejo z
Bolgarijo in se ustavil v Nikopolu. Krajši
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pogovor z delavcem na trajektu je
hitro nanesel na evropsko prvenstvo v
košarki in ves navdušen mi je povedal,
da navija za Slovenijo.

Nikopol–Lovech–Balkan
V Nikopolu nisem preživel veliko časa,
saj je vremenska napoved obljubljala
35 stopinj, tako da sem večji del poti
želel opraviti že pred poldnevom.

Popoldanski počitek sem opravil v mestu
Pleven. Na poti iz mesta sem srečal
dva Francoza, ki sta s kolesi potovala
iz Pariza proti Istanbulu. Izmenjali smo
si nekaj besed in nadaljevali vsak s
svojo pustolovščino. V mestu Lovech
sem prespal in se pripravil na vzpon
čez gorovje Balkan. Naslednji dan sem
začel s počasnim vzponom na troyanski
prelaz. Ob poti so pri vseh izvirih ljudje
natakali vodo in z njo polivali hladilnike
svojih avtomobilov, ki so opešali na
poti v klanec. Po več urah vožnje sem
prispel na vrh prelaza, kjer stoji lok
svobode, postavljen umrlim za svobodo
Bolgarije. Sledil je večerni spust v dolino
vrtnic in v Karlovo.
Karlovo–Shipka–Buzludzha–
Kazanlak
Potovanje sem nadaljeval proti vasi
Shipka. Na žalost so vrtnice na poljih že
pobrali, tako da so ostali le zeleni grmi
brez cvetov. Pot po dolini je hitro minila
in kmalu sem prispel v Shipko, kjer
sem si ogledal slikovito cerkev v vasi
in se pripravil na vzpon do Buzludzhe.
Ker sem tokrat prtljago pustil v hotelu,
sem imel na začetku precej težav z
vodenjem kolesa, saj sem se v vsem
tem času povsem navadil na težo
kovčkov, vendar je bil vzpon zato toliko
lažji. Buzludzha je 1432 m visok vrh v
Balkanskem gorovju, kjer je bila leta
1869 zadnja bitka med bolgarskimi
uporniki in Otomanskim cesarstvom.
V času komunističnega režima v

JUŽNA

Bolgariji so zgradili na vrhu spomenik
v spomin na začetek organiziranih
socialističnih gibanj, ki so se zgodila v
okolici. Spomenik je po padcu režima
postal zapuščen in danes propada. Ima
zanimivo arhitekturo – obliko letečega
krožnika s stolpom z rdečima zvezdama
na eni strani. Ogled notranjosti je
možen le, če se splaziš skozi luknjo v
tleh in nadaljuješ pot po stopnicah v
glavno dvorano. Zaradi izpostavljenosti
vremenskim vplivom je velik del
mozaikov žal propadel. Po ogledu
spomenika sem se skozi tračansko
dolino kraljev, kjer je vse polno grobnic,
odpravil v Kazanlak. Mesto je poznano
po proizvodnji vrtničnega olja, muzeju
vrtnic in tračanski grobnici.
Kazanlak–Sofija–Beograd–
Zidani Most
Po 1150 km in po 15 dneh vožnje sem
v Kazanlaku zaključil kolesarski del
svojega potovanja. Čakala me je le še
dolga vožnja z vlakom ter prelaganje
kolesa in prtljage iz enega vlaka na
drugega. Svoje potovanje sem uradno
zaključil, ko sem prispel na železniško
postajo Zidani Most ter kmalu za tem
pospravil svoje kolo v domačo garažo.
Tako sem del Balkanskega polotoka
spoznal tudi s kolesom in pridobil
dragocene izkušnje, ki mi bodo prišle
prav tudi v naslednjih podobnih
podvigih.

Lenart Štaut

Pravi kostanj
Ko se drevesa živahno obarvajo v
odtenke rdeče, rjave in rumene barve,
ko gobarji najdejo merico gob in ko
sprehajalci v gozdu veselo brskajo med
listjem za kostanjem, takrat vemo, da
je jesen zares prišla. Kostanj, jesenska
gozdna dobrota, postaja zaradi
izrazito dobrega, sladkega okusa in
velike hranilne vrednosti zelo cenjena
jesenska poslastica.
Prvotna domovina pravega kostanja je v
Mali Aziji, severni Afriki in Sredozemlju,
po vsej Evropi pa so ga razširili že
tako davno, da je njegovo naravno
razširjenost težko ugotoviti. Les je
zelo trajen in kakovosten, podoben
hrastovemu, poleg tega pa je tudi široko
uporaben, na primer v gradbeništvu,
sodarstvu, za električne drogove,

železniške pragove, vinogradniške
kole in kurjavo. Za čebelarstvo je
pravi kostanj pomemben kot bogat vir
medičine in cvetnega prahu. Kostanjeva
paša velja za najbolj zanesljivo pašo v
Sloveniji, vendar je v primerjavi s pašo na
akaciji manj obilna. Nekateri rastlinski
deli so uporabni v zdravilstvu. Listje
učinkuje proti oslovskemu kašlju ter
blaži napade bronhitisa. Uporablja se
tudi pri kronični driski, griži, krvavitvah
iz želodca in podobnih obolenjih.
Divji kostanj se uporablja za nego
utrujenih in težkih nog, pri udarninah
in podplutbah, ki jih spremlja oteklina,
pri lajšanju bolečine in vnetju krčnih žil.
Za kostanj sta značilni nekoliko
višja energijska vrednost in odlična
mineralna sestava. Kostanj vsebuje
veliko ogljikovih hidratov, največ škroba,
skoraj nič maščob in okoli 6 odstotkov
beljakovin. Po zaslugi takšne sestave in

bogastva z vitamini B skupine je odlična
hrana za starejše, otroke in športnike.
Kostanj bogati telo tudi s folno kislino,
kalijem, fosforjem in številnimi drugimi
pomembnimi elementi v sledovih.
Kostanj lahko jemo surov, toda pred
zaužitjem mu odstranimo zunanjo
trdo lupino in mehko notranjo, ki se
oprijema ploda. Običajno kostanj
pečemo, kandiramo ali kuhamo. Slednji
je lahko izhodišče za pripravo moke ali
kostanjevega pireja.
Še zanimivost, ki vas bo mogoče
navdušila in bo povod za kratek
nedeljski izlet. Najdebelejši kostanj v
Sloveniji je Gašperjev kostanj. Raste
blizu Radeč na Močilnem pri Gašperjevi
domačiji. Obseg drevesa znaša 10,71
metra, visok pa je 18 metrov. Drevo je
razvejano v štiri debla.

Irena Rebov

Pita s kostanjem in jurčki
SESTAVINE
300 g listnatega testa
40 g masla
2 majhni čebuli
100 g jurčkov
150 g sesekljanega
kuhanega kostanja
PRELIV
2 jajci
100 g smetane za kuhanje
sol
poper
šopek drobnjaka
PRIPRAVA

1

Pečico segrejemo na 210 stopinj.
Listnato testo razvaljamo na 2-3 mm
debelo in ga damo v namaščen pekač.
Testo z vilicami nekajkrat prebodemo.
Postavimo ga v pečico in pečemo na
210 °C, 10 minut.

2
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Čebulo olupimo in drobno nasekljamo. Gobe očistimo in narežemo
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na lističe. Gobe in čebulo prepražimo
na maslu in dušimo, dokler tekočina ne
izpari, nato pa z mešanico prekrijemo
testo.

3

Potresemo z narezanim kostanjem
in vse skupaj prelijemo s prelivom, ki
smo ga pripravili iz jajc, smetane za kuhanje, soli, popra in drobnjaka. Pečemo

približno 30 minut pri 210 °C.
Dober tek! ;)
Viri in literatura:
KAVŠEK, Petra. (2013). Gozdna kuhinja.
Ljubljana: Kmečki glas. Str. 149.
BRUS, Robert. (1994). Pravi kostanj. Gea, letn.
4 (10), str. 50-51.
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Križanka

Težje besede: ANOFELES, BIHAR, ERANOS, STANTE
Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali
srečno nagrajenko, ki prejme knjižno nagrado:
Polona Polovič, Šoštanj
O nagradi vas bomo obvestili po pošti.
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Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico
in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do
15. novembra 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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